
Oxiteno lança websérie em celebração ao mês do Orgulho 
LGBTQIA+ 

Os três primeiros episódios com depoimentos de profissionais LGBTQIA+ já 
estão disponíveis no Linkedin e no Facebook da companhia 

 

São Paulo, 23 de junho de 2021 – A Oxiteno, empresa química global líder na produção 
de tensoativos e especialidades químicas na América Latina, lançou uma websérie 
especial no mês do Orgulho LGBTQIA+, que traz profissionais da companhia 
compartilhando suas experiências pessoais e profissionais relacionadas à realidade 
LGBTQIA+. A iniciativa é parte do Together, programa interno que promove a 
diversidade e a inclusão na companhia. 

Os primeiros três episódios da websérie, com o tema Identidade, já estão disponíveis 
no Linkedin e no Facebook da companhia, e abordam temas como autoaceitação, 
respeito e orgulho. Neles, os colaboradores relatam suas experiências e o papel dos 
aliados, trazendo reflexões importantes para o mês do Orgulho LGBTQIA+. 

Para Flávia Nascimento, assistente Administrativo da Oxiteno, os aliados são essenciais 
para a comunidade LGBTQIA+: “Na minha vida, ouvi de algumas pessoas que estava 
errada por ser lésbica. É uma situação muito difícil. Achava que, se fosse heterossexual, 
minha vida seria mais fácil. Foi fundamental poder contar com o apoio de amigos, líderes 
e colegas de trabalho”. 

O último episódio será lançado no dia 28 de junho, Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. 
No vídeo, os colaboradores compartilharão seus desejos e sonhos para o futuro.  A 
websérie conta com profissionais de diversas unidades da Oxiteno pelo mundo e foi 
produzida de maneira totalmente remota e digital. 

“A Oxiteno acredita na riqueza de uma equipe diversa. Por isso, vem trabalhando para 
construir um ambiente cada vez mais inclusivo e plural. Para nós, Diversidade e Inclusão 
nada mais é do que proporcionar condições e oportunidades de trabalho, valorizando o 
ser humano acima de tudo, independentemente de características ou condições”, afirma 
Simone de Albuquerque, diretora de Recursos Humanos da Oxiteno. 

 Diversidade e Inclusão na Oxiteno 
Ciente da sua responsabilidade social, a Oxiteno vem desenvolvendo ações internas de 
Diversidade e Inclusão. Em 2020, a companhia lançou o programa Together, que 
promove a representatividade de gênero, raça e etnia, pessoas com deficiência e 
LGBTQIA+. A iniciativa conta com comitês estratégicos e grupos de afinidades, nos 
quais funcionários trocam experiências e discutem ações que contribuem para que a 
empresa se torne mais plural e acolhedora. Entre as ações estão: programa de 
neurodiversidade com foco em autistas, a abertura de salas de amamentação e o 
incentivo à diversidade no código de vestimenta por meio da campanha Química de 
Estilos. 

https://www.linkedin.com/company/oxiteno
https://www.facebook.com/Oxiteno


Sobre a Oxiteno                     
A Oxiteno é líder na produção de tensoativos e especialidades químicas nas Américas. 
A companhia iniciou suas operações em 1973, em São Paulo, e tem como propósito 
contribuir para o bem-estar das pessoas por meio da química. Investe em pesquisa e 
desenvolvimento para oferecer soluções inovadoras e alinhadas aos objetivos de 
negócio de seus clientes. A empresa está presente em oito países das Américas, 
Europa e Ásia e conta com 11 unidades industriais no Brasil, Estados Unidos, México e 
Uruguai, além de dois Centros Globais de Pesquisa & Desenvolvimento, três 
Laboratórios de Pesquisa & Desenvolvimento e oito escritórios comerciais na Argentina, 
Bélgica, China e Colômbia. No Brasil, possui fábricas nas cidades de Suzano (SP), 
Tremembé (SP), Triunfo (RS) e no Polo Petroquímico de Mauá (SP) e Polo Industrial de 
Camaçari (BA). 
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