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NOTÍCIA

Seminário sobre sustentabilidade
- Brasil e União Europeia

Organizações empresariais enfrentam mudança de cultura
que requer ações proativas, assegurando competitividade
Acesse

ARTIGO

Marcos Paulo dos Reis

No texto exclusivo deste mês, o especialista do Centro
Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE) fala sobre a
importância e os benefícios do voluntariado para as
empresas. Acesse

ENTREVISTA

Liliane Rocha

A consultora especializada em Responsabilidade Social e
Diversidade Empresarial, com mais de 15 anos de vivência
em grandes empresas, mostra porque o público interno
deve ser considerado um dos principais stakeholders nas
organizações. Veja a entrevista completa
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Indústria química criou uma
rede interna para promover a
inclusão de profissionais com
deficiência e workshops de
sensibilização em que os

Siderúrgica promoveu mais de 1
mil iniciativas de voluntariado e
envolveu aproximadamente 12
mil colaboradores voluntários
em ações sociais nos 14 países

Empresa brasileira de higiene e
limpeza doméstica apostou na
diversidade e recebeu o Selo
Paulista da Diversidade como
reconhecimento pelas práticas

participantes vivenciam o dia a
dia das pessoas com
deficiência.

onde atua.

de governança corporativa
voltadas à equidade de gêneros,
direitos e cidadania.
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