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PLANEJANDO O FUTURO
As discussões sobre os direitos humanos estão
totalmente relacionadas aos nossos valores e
tornaram-se necessárias ao longo do tempo,
resultando em pautas que são cada vez mais buscadas
pelo mercado.
Acreditamos que é essencial vivenciar nossos valores
em tudo aquilo que somos e sobre como nos
relacionamos entre nós e com nosso público. Somos
responsáveis pelas mudanças que esperamos no
mundo e ao longo de nossa jornada, compreendemos
que podemos fazer parte de algo maior.
Esse é um ótimo convite para refletirmos sobre a
importância da diversidade e inclusão na MoselloLima
Advocacia, através de um conjunto de iniciativas
internas e com algumas parcerias, ajudando nossa
sociedade a mitigar problemas e proporcionando assim
um ambiente mais inclusivo.
No futuro sustentável que esperamos, significa ter a
inclusão como parte do nosso propósito para
compreensão diante da diversidade, a pluralidade de
perspectivas, histórias de vida, demandas, visões de
mundo e comportamentos. A criatividade, inovação e
responsabilidade nos inspiram a colocar nossa
determinação e contribuição sobre tudo aquilo que
pretendemos fazer nos mais diferentes seguimentos,
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com o propósito em oferecer qualidade de vida para
todas as pessoas.
Estamos comprometidos e realizaremos cada vez mais
ações que promovam um ambiente inclusivo,
respeitoso, justo, aberto e seguro para todas as
pessoas. Nossas ações consideram também todos os
nossos públicos de convivência diária.
Com um novo projeto de estruturação, destacaremos o
nosso empenho em ouvir mais, aprender e acolher
todas as contribuições. Comprometidos com metas de
curto, médio e longo prazo, estamos planejando que esta
seja uma ótima oportunidade para reflexão nos impactos
positivos que podemos causar em nossas vidas.
Ainda sabendo que há um longo caminho a ser
percorrido, buscaremos por um ambiente com a
valoração da diversidade de opiniões, experiências e
cumpriremos as normas de compliance, pensando
sempre à frente.
Preparamos esse material com muito carinho e a
participação de uma equipe empenhada em contribuir
sobre qual melhor forma lidar com as diferenças, nos
levando a lugares melhores e nos preparando para
percorrer por qualquer cenário.
Afinal, ninguém constrói nada sozinho.

LECIANE MATTOS
Coordenadora de
Relações Institucionais
e Gestora da iniciativa

CAMILA
ORNELLAS
Adv. Trabalhista

QUEM

SOMOS
Conheça nosso
quadro de
participantes
e áreas de atuação
na MoselloLima
Advocacia

MARIANA
MORAIS
Adv. Ambiental

ANA PAULA SERRA
Coordenadora NRI

COMITÊ

COMITÊ
FRANZISKA
FRISCH
Controller
Imobiliário

EQUIDADE
DE GÊNERO

ÉTNICORACIAL

SILVIA AZEVÊDO
Legal Assistent
COJUD

COMITÊ

LGBTQIAP+

TAIS NASCIMENTO
Advisor NRI, apoio à
gestão e participante
dos comitês

JOÃO SENNA
Estagiário NRI

IMNA RAMOS
Supervisora COJUD

MARIA EDUARDA
Estagiária COJUD

INDIRA
GARCEZ
Designer e
colaboradora
de conteúdos
estratégicos

ADVOCACIA
NA ERA DA
CONSCIÊNCIA
Faz parte do nosso DNA a realização e apoio a iniciativas que
promovam os direitos humanos, cidadania, neutralidade de
oportunidades, inclusão, diversidade e propagação do
conhecimento jurídico. O nosso compromisso acontece em
forma de contribuição para o desenvolvimento de uma
sociedade justa e democrática.
Em nossa cultura organizacional carregamos processos de
fusão com um olhar atento ao desempenho social, ambiental e
de desenvolvimento. Atentos às demandas, sejam elas
estruturais ou imediatas. Sempre buscamos a pluralidade das
pessoas que “estrelam“ nossas campanhas, pois entendemos
que a comunicação é uma poderosa ferramenta de mudança
social.
Nosso trabalho está atrelado ao foco nas causas que são
presentes em nossas políticas internas, ações voluntárias e
apoio a organizações de sociedade civil.

CIDADANIA
CORPORATIVA
Pessoas como alicerce essencial
Acreditamos que pessoas são a nossa maior força e merecem um
lugar de protagonismo. Afinal, estamos falando do nosso capital
humano, com quem compartilhamos nossos valores gerados através
do mundo dos negócios. Compreendemos que esse olhar ajuda a
trazer para dentro do ambiente de trabalho a riqueza através das
nossas diferentes características.
Buscando sempre excelência em nossos serviços prestados, a
MoselloLima acredita e investe na capacitação e desenvolvimento do
seu time de colaboradores. Desta forma, estabelecemos ações que
buscam caminhos contínuos de crescimento, alinhados às estratégias
do negócio e à cultura do aprendizado.

RESPEITO E

COLABORAÇÃO

São elas:

O QUE
QUEREMOS
REALIZAR

- Qualificação técnica operacional: Ações de aprendizagem
ligadas ao conhecimento e às instruções de trabalho sobre como
realizar uma atividade;
- Liderança Assertiva: Ações de influência positiva com
colaboradores, dando-lhes condições para alcançarem suas
metas e atingirem um resultado comum.

PROGRAMAS E GRUPOS
DE AFINIDADES
Equidade de gênero

MOSELLO

Direitos LGBTQIAP+

CONTRIBUINDO
COM A SOCIEDADE
A MoselloLima apoia, por meio de ações de
responsabilidade social e cidadania, iniciativas de
impacto positivo direcionados à diversidade,
inclusão, voluntariado, promoção aos direitos
humanos e preservação do meio ambiente.

Étnico-racial
Campanhas
de doações
Redução de
impactos ambientais

NOTÁVEIS

Desenvolvimento
pessoal e profissional
PCDs

Ações de responsabilidade social e cidadania
corporativa são um passo importante na
institucionalização de pautas de acolhimento e
desenvolvimento pessoal, contribuindo ainda para
o fortalecimento da cultura organizacional e
respeito às diferenças.

INTEGRAR
E INCLUIR

Com os comitês responsáveis pelas estratégias e criação das ações, os
objetivos dos grupos são: propiciar a valorização da inclusão entre as
diversas áreas da MoselloLima; apoiar e propor ações de diversidade em
cada frente de atuação; desenvolver estratégias de engajamento e
acompanhar os diagnósticos e indicadores.

PAIXÃO E
CRIATIVIDADE
CAPITAL INTELECTUAL

- Parcerias de desenvolvimento de estudos
- Transformação digital
- Gestão do conhecimento e aprimoramento técnico

CAPITAL HUMANO

- Evolução do programa de diversidade e inclusão
- Novas iniciativas em saúde, segurança e qualidade de vida
- Ações estruturadas em prol da solidariedade e apoio ao próximo
- Atração de novos talentos e liderança inclusiva

INOVAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE

Pessoas serão sempre grandes protagonistas de
qualquer conquista em uma organização.
Na MoselloLima isso não é diferente. Nosso
novo melhor está na união entre os nossos
propósitos e a força do nosso time.

VAMOS JUNTOS?

