DIVERSIDADE

INCLUSÃO NA LBCA

DIVERSIDADE
& INCLUSÃO
NA LBCA

DIVERSIDADE
& INCLUSÃO
NA LBCA

A LBCA vem trilhando um caminho próprio na construção
de uma política de diversidade & inclusão, porque entende
que os desafios são inúmeros, tornando necessário avançar
coletivamente na formatação desse valor.
Estabelecer um clima inclusivo - independente de gênero, etnia,
orientação sexual, religião, origem, formação educacional e
econômica – exige da organização um compromisso com
iniciativas que criem oportunidades para todos e derrubem
barreiras à contratação e retenção de talentos diversos e plurais.
Para a LBCA, a diversidade é uma riqueza que integra a
missão da sociedade, que atua contra todos os tipos de
desigualdades e busca estabelecer um ambiente de trabalho
seguro e inclusivo, onde todos os sócios e colaboradores se
sintam valorizados por seus talentos e identidades.

OBJETIVO
Sensibilizar sobre diversidade
Respeitar a pluralidade
Criar um ambiente corporativo diverso e inclusivo

AÇÕES efetivas
Cláusula de Diversidade no Acordo de Cotistas, Contratos com Fornecedores e
Clientes e Contratos de Trabalho
Adesão à Campanha da ONU sobre Padrões de Conduta das Empresas para
enfrentar a discriminação contra LGBTQIA+
Código de Conduta, um documento público dos compromissos da LBCA
Canal de Compliance, aberto a denúncias sobre condutas discriminatórias
Glossário com palavras e expressão sexistas, racistas homofóbicas e contra
pessoas com deficiência que não podem ser usadas na LBCA
Click Diversidade, uma publicação mensal com conteúdo para conscientizar
sobre a diversidade, destacar iniciativas positivas e promover os perfis plurais
de sócios e colaboradores

www.lbca.com.br

INICIATIVAS
GÊNERO

Sala de Amamentação
Criada para mamães que retornam da licença maternidade e estão
amamentando

Papo de Mulher
Espaço de fala para debater as questões de gênero

Webinários
Lives sobre maternidade, Especial Dias das mães, Diversidade e efeitos da
quarentena, violência doméstica, entre outros

Campanhas
Ações nas redes sociais sobre equidade de gênero e outros temas
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LGBTQIA+
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Projeto acolhimento

Papo LGBTQIA+

A LBCA foi uma das primeiras
bancas a contratar um advogado
trans e realizou trabalho interno
de acolhimento do novo talento

Espaço de fala para debater
identidade de gênero e
orientação sexual, aspectos
legais da relação homoafetiva e
nome social

Webinários

Campanhas

Lives sobre vivência trans,
preconceito e direitos
LGBTQIA+

Ações em redes sociais contra
homofobia e outros temas
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RAÇA/
ETNIA
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Projeto Olhos Negros
sobre a Justiça
Debate temas
da negritude
judicializados

Nem todo consumidor é protegido da mesma forma

O que a escravidão contemporânea nos diz sobre o Brasil

Discriminação racial nas relações do trabalho

Judicialização da autodeclaração racial

Webinários

Campanhas

Guia educativo

Lives sobre Racismo Estrutural,
onda de manifestações
antirracistas, cota para
candidatos negros, mídia e
diversidade étnico-racial

Ações em redes sociais contra
o racismo, discriminação nas
relações do trabalho e relações
de consumo

Material sobre questões
raciais , acompanhado de
versão em vídeos curtos para
atuar sobre o ambiente/clima
interno da banca
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GRUPOS EM SITUAÇÃO
DE VULNERABILIDADE
Ampliação do espaço para Pessoas com Deficiência,
refugiadas e soropositivas para HIV.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Campanha #ajudecomopuder

Webinars educativos

2 mil cestas básicas doadas para
pessoas em situação de rua

83 edições sobre temas
diversos

Projeto LBCAbraça

Campanha #lbcanacomunidade

Cursos de orientação jurídica para
microempreendedores de baixa
renda, capacitação profissional
para advogados jrs e mentoria para
estudantes de direito em busca
do 1º emprego em situação de
vulnerabilidade econômica

Associação à instituição
Mutirão do Bem, para auxiliar
famílias em vulnerabilidade
social e apadrinhamento de
crianças no Natal
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IMPACTOS POSITIVOS
DA INCLUSÃO
Participação atual de Mulheres,
Negros e LGBTQIA+
MULHERES
NEGROS E PARDOS
LGBTQIA+

63%
32%
13%

MONITORAMENTO
99%

87%

Nunca se sentiram discriminados por
conta de suas origens étnicas, de gênero,
religião, orientação sexual e outras

Sentem-se livres para expressar sua
realidade voltada às questões de
diversidade

97%

79%

Consideram o ambiente da LBCA diverso
e inclusivo

Conhecem o canal de compliance da
LBCA para denunciar discriminações

99%
Concordam que os temas da D&I são
importantes
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Pesquisa com público interno mensurou o impacto
de nossos compromissos com a inclusão:

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

LBCA triplicou o número de mulheres em nível sênior na sociedade
LBCA amplia os recursos voltados à iniciativa de diversidade & inclusão, destinando 0,6% de seu
faturamento para essas iniciativas
Na LBCA, não há distinção por gênero ou qualquer outra razão discriminatória

NOSSO PERFIL DIVERSO
DESCENDÊNCIA

PRINCIPAIS RELIGIÕES

25%

Europeus

20%

Africanos

18%

Latinos

17%

Indígenas
Asiáticos
Médio Oriente

5%

Católicos

40%

Evangélicos
Espíritas Kardecistas

19%
9%

Umbandistas

7%

Agnósticos

6%

3%
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Rua Dr. Renato Paes de Barros, 618 - 1º e 5º andares
04530-000 – Itaim Bibi – São Paulo – SP – Brasil

www.lbca.com.br

A Lee, Brock, Camargo Advogados (LBCA) é uma das dez maiores bancas de advocacia do país, que vem rompendo
paradigmas com um novo olhar sobre o universo corporativo. Com uma equipe multidisciplinar formada por
advogados e profissionais das áreas de TI, engenharia, gestão de informações e logística, a LBCA vai além do
campo convencional dos escritórios jurídicos, ao elaborar soluções integradas em diversas frentes, desde as que
requerem gestão completa de processos às que exigem participação no desenvolvimento de produtos e serviços
das empresas – sempre tendo a tecnologia como grande aliada.
Lado a lado com o cliente, a LBCA estabelece relações cooperativas de longo prazo, colaborando para entregar as
soluções de maior valor e menor custo para seus clientes.

4o Maior

Plataforma
própria

Tecnologia
ERP
BI

Escritório Full Service
de São Paulo

Soluções integradas
em diversas frentes

Um novo olhar sobre
o direito corporativo

Gestão completa
de processos

250 Mil
processos

Desenvolvimento de
produtos e serviços
das empresas

Credibilidade
e respeito no
mercado jurídico

Multidisciplinariedade

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

Os Mais Admirados
2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021

Client Choice Awards Winner
2011 – Litigation / 2012 – Litigation
2013 – General Corporate

Full Service Law Firm
of The Year in Brazil
“ACQ COUNTRY Awards 2009, 2010, 2012, 2013 and 2014”

