


Igualdade 
e 

Diversidade 



Quem sou eu, 
e um pouco da minha 
história ...

O Futuro é agora !



Carmosinda Santos 
Téc. Mecânica em Refrigeração e Ar condicionado
Atuo no Setor AVAC-R com Missão critica em DC.





A “Rainha da Refrigeração”...
Em um setor “masculino”. 



Vamos falar sobre: 

- Igualdade de gênero;
- Diversidade;  

O Futuro é agora !

Então Vamos Lá..



Constituição Federal Brasileira

Art. 5º Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:        

I - homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição.

Igualdade de Gênero.



Igualdade de Gênero.



Igualdade de Gênero.



A Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) defende que uma maior presença de 
mulheres no mercado de trabalho global é
capaz de injetar mais de US$ 5 trilhões na 
economia mundial. 

O mundo precisaria aumentar em 3,9% a 
mão de obra feminina -- acrescentar ao 
mercado de trabalho global 203,9 milhões 
de trabalhadoras.

De acordo com o relatório "Perspectivas 
sociais e de emprego no mundo -
Tendências para mulheres no mercado de 
trabalho em 2017“.

Igualdade de Gênero.



Participação 
masculina de 78,2% 
Acréscimo de 3,3% de 
mulheres (ou 5,1 
milhões delas) à força 
de trabalho até 2025 
renderia ao PIB 
brasileiro US$ 116,7 
bilhões, levando em 
conta a paridade de 
poder de compra

Igualdade de Gênero.



TROCA A 
CALCINHA , E 

VIDA QUE SEGUE !

Igualdade de Gênero.



De Mulher para 
Mulher...

A Mulher 
também precisa 
evoluir, REVER 

seus conceitos e 
cultura.



Características 
Positivas

– Profissional multitarefa

– Sensibilidade aguçada

– Apresentação pessoal e 
criação de imagem positiva

– Capacidade de superação e 
perseverança 

– Caprichosa 



Características 
Negativas

– Competitiva

– Rancorosa 

– Possesiva 

– Individualista 

– TPM



- Você já observou o 
quanto é difícil ser 
homem no mercado 
de trabalho ? 
- A mulher tem uma 
série de regras e 
“mimos”, mas e os 
homens ?



- Precisamos aprender 
com os homens, as 
coisas boas !
- Extrair dos 
companheiros de 
trabalho o melhor, 
permitir que aconteça a 
sinergia, a troca de 
experiências.



Segregar NÃO
é o caminho.

A distinção 
entre homens 
e mulher deve 
ser um linha 

tênue.



Responda dentro de si...

- Você é
PARCEIRA, 
do seu 
colega de 
trabalho?



Onde existe 
RESPEITO e 
PARCERIA, 
cabe tudo !



Diversidade.



Oque é? 
Diversidade.
Conjunto DIVERSO, 
múltiplo, composto 
por variadas coisas 
ou pessoas; 

DIVERSO;
- Característica do que é
diferente, que não é
semelhante:



Diversidade.
Um trabalho precisa 
ser feito, e agora  ? 



Diversidade.

E se o seu recurso é
humano ?



Busque sempre por um 
profissional, 
HABILITADO e 
Qualificado, que seja 
capaz de realizar com 
qualidade o trabalho a 
ser feito .



Obrigada!
Carmosinda@terra.com.br

(11) 97455-5356

Carmosinda Santos      
@carmosindasantos 


