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Siga a gente nas redes sociais e 
participe da nossa comunidade

Twitter: https://twitter.com/HubSpotBrasil
Facebook: https://www.facebook.com/HubSpotBR
Comunidade em Português: 
https://community.hubspot.com/?profile.language=pt-br 

https://twitter.com/HubSpotBrasil
https://www.facebook.com/HubSpotBR
https://community.hubspot.com/?profile.language=pt-br


AGENDA 

● A importância da Diversidade no ambiente de trabalho
● O panorama mundial e nacional
● Tropical Hub - Um exemplo prático
● Perguntas e Respostas + oportunidades de network 



Logística do Zoom



Logística do Zoom

Clique em "chat"
para interagir 

com a 
comunidade



Logística do Zoom

Clique em 
"Q&A"

para enviar suas 
perguntas



Aquecimento



“Que conselho você daria 
para você mesma (o) 
quando mais jovem?” 

@HubSpotBrasil

https://twitter.com/HubSpotBrasil


Porque falar tanto de 
diversidade? 

E de gênero ainda? 

@HubSpotBrasil

https://twitter.com/HubSpotBrasil


Diversidade é qualquer 

dimensão que possa ser usada 

para diferenciar grupos e 

pessoas uns dos outros.



Diversidade na 
América Latina 



A grande maioria dos 540 milhões de 

habitantes da América Latina é 

descendente de três grandes grupos 

raciais/étnicos:

● Indígenas (+400 grupos distintos)

● Europeus (majoritariamente com 

herança espanhola e portuguesa) 

● Africanos (descendentes de 

escravos trazidos para a região na 

época colonial)  

https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/delivering-through-diversity/pt-br
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/delivering-through-diversity/pt-br


De acordo com uma pesquisa do 

Minority Rights, apenas 53% da 

população brasileira se identifica 

como afro-brasileira ou parda, 

mas essa população representa 

dois terços dos encarcerados e 

76% dos mais pobres. 

https://minorityrights.org/minorities/afro-brazilians/#:~:text=An%20estimated%2091%20million%20Brazilians,or%20pardo%20(mixed%20ethnicity).


Diversidade no 
Ambiente de 

Trabalho



De acordo com o relatório de diversidade da 
consultoria McKinsey, empresas com um 
equilíbrio saudável entre homens e mulheres 
são 21% mais propensas a superarem seus 
concorrentes. 

Ambientes com equilíbrio de raças e etnias 
elevam esse número para 33%. Equipes com 
diversidade de gênero, idade e etnia tomam 
melhores decisões 87% das vezes. 



Dados da Delloite mostram que 51% das mulheres estão menos 
otimistas em relação aos seus desafios profissionais e 
crescimento na carreira do que antes da pandemia. O relatório 
ainda aponta que: 

- Mulheres LGBTQA+ e pretas enfrentam maiores desafios;
- A maioria das mulheres não está satisfeita com seus 

empregos;
- Mulheres trabalhando em empresas inclusivas e diversas 

são mais engajadas, produtivas e leais.

@HubSpotBrasil

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-women-at-work-global-outlook-report.pdf
https://twitter.com/HubSpotBrasil


No Brasil, uma mulher de 18 a 24 anos conta 
com cerca de 38% a mais de chances de 
frequentar ou já ter terminado a faculdade 
quando comparamos com um homem da 
mesma idade, de acordo com pesquisa do 
IBGE.

A gente ocupa 37,4% dos cargos com nível de 

gerência, mas recebemos apenas 77,7% dos 

salários dos homens nessas posições. 



A HubSpot tá 
tentando mudar essa 

realidade. 

De dentro pra fora! 

 



De acordo com o nosso relatório de 
diversidade e inclusão, publicado em 
Fevereiro deste ano,os homens compõem 
53% da força de trabalho na empresa, 
enquanto as mulheres ficam em 46,9% dos 
cargos (0,2% são pessoas que declararam 
gênero neutro), resultado que nos aproxima 
da paridade.

https://www.hubspot.com/diversity/report?latest=
https://www.hubspot.com/diversity/report?latest=
https://www.hubspot.com/diversity/report


É importante ressaltar que nos 
tornamos uma empresa liderada por 
uma mulher quando Yamini Rangan 
assumiu as rédeas em setembro. 

Também temos quatro mulheres em 
nossos cargos executivos e mais de 
50% de líderes que são mulheres, 
incluindo a nossa diretora para o time 
Latam & Iberia, Shelley Pursell. 



Na HubSpot também temos uma série de programas 
voltados à diversidade, inclusão e pertencimento. 
Alguns deles são: 

● Women@HubSpot

● WOL: Women of LatAm

● Women in Tech (Comunidade)

● Black@HubSpot 

● POCaH (People of Color at HubSpot)

● LGBTQA+ Alliance

● Ações voluntárias voltadas ajudar minorias



Tropical Hub 

Um exemplo prático

Cris Assis 
Co-fundadora da 

Tropical Hub



Hi, eu sou a Cris ;-) 

● Mãezinha da Mel, do Vi e do nosso dog, o Sparky
● Bailarina de alma e coração
● Empreendedora desde os 20 anos 
● Sócia do Bruno na vida pessoal e profissional 

 





2016
Training agencies

HubSpot Academy
Certified Trainer

2018
HubSpot Solutions  
Marketing | CMS | CRM

2020
Full HubSpot Solutions

Integrações | Platform 
Consulting

2017
Inbound Marketing 

Services 

2019
HubSpot Solutions 

Marketing Sales | CRM | Service

2021
HubSpot Impact Awards 
Grow Better Marketing LATAM

Multiplicando HubSpot LOVE 



2016

358%

2017

130%

2018

49%

2019

28%

2020

2021

44%

2022

58%

6 anos de trajetória 
e crescimento







Tropical Hub 

85,3% de mulheres

77% estão em

posições de liderança







#QuebreOPreconceito



Muito obrigada 
Rakky, Pam e 
pessoas lindas da 
HubSpot! 



Perguntas e 
Respostas



OBRIGADA (O)!


