
ACTION

IMPLEMENTANDO 
ESTRATÉGIAS DE
DIVERSIDADE

FGV

FGV ACTION  -  O QUE É?

›››  DESAFIO ESTRATÉGICO  ›››  TRADUZIDO EM PROJETO

›››  IMPLEMENTADO POR SEUS COLABORADORES 

(equipes de dois a quatro participantes por organização)

›››  COMBINA TEORIA E PRÁTICA 

(encontros com o apoio dos professores e especialistas FGV: oficinas de aprendizagem 

coletiva; mentorias customizadas por equipe)

DINÂMICA DO PROGRAMA

OFICINAS DE APRENDIZAGEM
Encontros coletivos com a finalidade de apresentar conteúdo teórico relevante para 
desenvolvimento do projeto (conceitos, ferramentas, metodologias), promover troca 
entre o grupo e aprendizagem entre pares.

ATIVIDADE DE CAMPO
Equipe trabalha em seu projeto aplicando os conceitos e ferramentas aprendidos.

MENTORIA CUSTOMIZADA
Encontros customizados por organização/equipe com a finalidade de esclarecer 
dúvidas e direcionar a equipe em relação ao seu projeto.

SEJA UMA DAS ORGANIZAÇÕES
DESSE PROGRAMA.

DESAFIO
ESTRATÉGICO

IMPLEMENTADO
POR SEUS
COLABORADORES
(equipes de dois
a quatro participantes
por organização)

(encontros com o apoio 
dos professores e 
especialistas FGV: 

coletiva; mentorias 
customizadas por equipe)

COMBINA TEORIA
E PRÁTICA

TRADUZIDO
EM PROJETO



METODOLOGIA
FGV ACTION

D CI A

DESCUBRA INOVE CONSTRUA AVALIE

Descobrir 
oportunidades 
para alavancar
os resultados

Definir o objetivo 
do projeto

Desenhar
soluções

Detalhar a
solução aprovada

Criar um plano
de mudança

Implantar
(quando aplicável)

Avaliar os 
resultados 
para direcionar 
novos ciclos de 
inovação

PROPOSTA DE VALOR

Programa com metodologia de aprendizagem que combina inovação e tradição;

Professores e especialistas com alta qualificação acadêmica e experiência executiva;

Desenvolvimento de know-how junto à organização e seus colaboradores participantes;

Intercâmbio de conhecimento entre as organizações participantes;

Experiência de aprendizagem transformadora para a performance e carreira dos 

participantes, promovendo o engajamento dos colaboradores.

A DICA FGV foi desenvolvida com base na metodologia de aprendizagem 
ativa Project Based Learning (PBL) e princípios da Filosofia Ágil.



FGV ACTION
APLICAÇÃO EM DIVERSIDADE
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Análise do 
ambiente e
da força de 

trabalho

Transformar o 
knowledge map 
construído em 
proposição de ações 
de mudança e melhoria 
(mapa conceitual).

Criar plano de 
implementação das 
mudanças e melhorias 
das políticas de 
diversidade:

• Detalhar o mapa 
conceitual;

• Construir soluções 
para os desafios da 
empresa;

• Elaborar plano de 
implementação das 
ideias concebidas na 
etapa anterior.

Propor KPIs para 
os processos de 
diversidade da 
empresa.

Construir painel 
de indicadores 
(dashboard) que 
assegure que 
a empresa seja 
avaliada como ESG.

Repensando
o ambiente e a 

heterogeneidade 
da força de 

trabalho

Construção
de um novo

ambiente para
a diversidade

Avaliando os 
resultados da 
diversidade

DESCUBRA AVALIEINOVE CONSTRUA

Identificar questões-
problema (scoping): 
repensar a diversidade 
no ambiente de 
trabalho à luz dos 
princípios do ESG.

Explorar lacunas e 
oportunidades quanto 
à política e práticas de 
diversidade (construção 
do knowledge 
mapping).

Ter insights sobre os 
desafios que a empresa 
enfrenta (problem 
reframing).

5 semanas 4 semanas 5 semanas 2 semanas

Alinhar a estratégia de diversidade da organização com as diretrizes de ESG, por meio da análise da 

heterogeneidade da força de trabalho atual e estabelecimento de objetivos futuros para redirecionar as políticas 

e práticas de diversidade.

OBJETIVO

Organizações de diferentes portes e indústrias que estejam enfrentando:

     • Desafios no cumprimento de requisitos de stakeholders relevantes;

     • Conflitos internos;

     • Pressões políticas, sociais e regulatórias. 

Empresas interessadas em potencializar sua presença no mercado, que buscam se tornar atrativas para talentos, 

consumidores e investidores.

Gestores e colaboradores de qualquer área e que estejam envolvidos no projeto estratégico de diversidade 

da empresa.

PÚBLICO-ALVO



Entre em contato pelo nosso site:
www.fgv.br/in-company-action

DURAÇÃO
Aproximadamente quatro meses (16 semanas)

CARGA HORÁRIA
56 horas, sendo 32 horas referentes às oficinas de apren-
dizagem, 16 horas referentes ao conteúdo autoinstrucio-
nal de preparação para as oficinas e 8 horas referentes 
às mentorias customizadas por organização. 

DIAS E HORÁRIOS
Duas horas semanais para as oficinas de aprendizagem 
(às quartas-feiras, das 18h30 às 20h30); uma hora 
semanal para os encontros de mentoria (às quintas-
feiras, entre 8h e 17h). 

PREVISÃO DE INÍCIO
01/02/2023

INSCRIÇÕES
Até 27/12/2022

NÚMERO DE PARTICIPANTES
O programa será ofertado para uma turma composta 
por equipes de até cinco participantes por empresa. 

INVESTIMENTO
R$ 24.500,00


