As novidades da BASF para você se atualizar onde e quando quiser.

Diversidade
Veja como um ambiente inclusivo f avorece ideias mais inovadoras

Olá, seja bemvindo! Este é o ConnectTime, o podcast da BASF que você pode ouvir quando e onde quiser, sempre
com assuntos relevantes sobre sustentabilidade e inovação.
O destaque desta edição é a importância de se criar um ambiente inclusivo para a geração de novas ideias e de
negócios nas grandes empresas. A valorização da diversidade é o melhor caminho rumo à inovação, é o que nos
permite sair do lugar comum e desenvolver soluções e serviços que atendam aos desafios globais em prol de um
futuro sustentável.
As pesquisas comprovam: um grupo diversificado rende mais e melhor. Uma equipe heterogênea dentro das
organizações abre espaço para discussões mais produtivas, que aprimoram a visão estratégica dos negócios.
A inovação surge de mentes diversas, que enxergam além e antecipam as necessidades da sociedade. Quando
todos se sentem confortáveis para colaborar, entregam resultados consistentes e contribuem para o crescimento
do negócio.
Como toda mudança cultural, o caminho para o avanço da diversidade passa pelo exemplo da liderança. É preciso
desenvolver iniciativas que favoreçam o intercâmbio de ideias e permitam inovações que possam surgir em
qualquer lugar, a qualquer momento, de maneira mais natural.
A BASF apoia a diversidade na prática e criou no Brasil três grupos que fomentam ações de conscientização.
Um deles trabalha para aumentar a participação das mulheres em cargos de liderança; outro promove mais
oportunidades para inclusão de negros; e o terceiro é voltado para a comunidade LGBT+. Todos os grupos são
formados por colaboradores de áreas distintas e diferentes níveis de gestão. A participação é livre, e cada membro
se envolve nos projetos conforme o interesse e a disponibilidade.
A busca por uma gestão inclusiva é a chave para processos inovadores em direção a um futuro mais sustentável. O
papel dos líderes é fomentar diálogos sobre diversidade em todas as esferas da companhia, e assim dar condições
para promover esta mudança tão importante e necessária em qualquer estratégia de negócios.
Ficamos por aqui com mais essa edição do ConnectTime. Espero que você tenha gostado. Não deixe de ouvir as
nossas outras novidades e acompanhar o que a BASF tem de mais interessante em inovação e sustentabilidade.
Agradeço a sua companhia. Até mais!

