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O que significa TWICE? 

 É um acrônimo para Total Women’s Initiative for Communication and 

Exchange, uma comunidade que já conta com cerca de 3.000 membros. 

 

Qual o objetivo do TWICE? 

 Contribuir para o desenvolvimento profissional das mulheres que trabalham 

na Total. 

 

Por quê? 

 Em todo o mundo as mulheres enfrentam dificuldades para alcançar a 

satisfação no trabalho e em suas carreiras. 

 

Quem pode participar? 

 O TWICE está aberto a qualquer mulher do Grupo Total que queira 

participar, seja qual for seu segmento, cargo ou profissão.  

 Homens também são bem-vindos na governança e na maioria dos eventos. 
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Como? 

 Funcionários voluntários, conscientes dessas dificuldades, se reúnem em 

reuniões da rede TWICE que está presente em 17 países, incluindo: 

França, Angola, EUA, Bélgica e Indonésia. 

 

 As iniciativas do TWICE buscam soluções criativas para: 

 Desenvolvimento de rede de contatos 

 Fórum de discussões e compartilhamento de melhores práticas, 

testemunhos, solução de problemas, compreensão dos obstáculos 

 Criação de oficinas temáticas e de orientação para aconselhar e apoiar as 

mulheres ao longo de suas carreiras. 

 Conscientização dos funcionários. 

 Criação de grupos de trabalho. 

 Mentoring. 
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Mentoring 

 

Programa que objetiva contribuir com o desenvolvimento 

profissional das mulheres, ajudando-lhes principalmente a melhor 

negociar as fases « críticas » da sua vida professional. 

 

Cerca de 550 « mentees » se beneficiam ou já se beneficiaram do 

programa, através de mentores, homens ou mulheres, com um nível 

de satisfação muito elevado. 
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Uma relação de confiança e respeito entre duas pessoas que interagem 

com o objetivo de desenvolvimento. 
COACHING/MENTORING 

Coachee/ 

Mentee 

Ter iniciativa 

Comunicar problemas e 
soluções, estabelecer objetivos 

Solicitar feedback 

Ouvir as ideias do Coach/Mentor 

Respeitar a disponibilidade do 
Coach/Mentor 

Ser honesto e estar aberto a 
aprender 

Coach/ 

Mentor 

Disponibilidade de tempo 

Ouvir as ideias do 
Coachee/Mentee 

Ajudar o Coachee/Mentee a 
estabelecer expectativas 
realistas 

Fornecer experiencias de 
crescimento e motivar o 
Coachee/Mentee 

Dar aconselhamento e feedback 
honestos 

Compartilhar conhecimento e 
ideias 
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DISCLAIMER and COPYRIGHT RESERVATION 

 The TOTAL GROUP is defined as TOTAL S.A. and its affiliates and shall include the 

person and the entity making the presentation. 

Disclaimer 

 This presentation may include forward-looking statements within the meaning of the 

Private Securities Litigation Reform Act of 1995 with respect to the financial condition, 

results of operations, business, strategy and plans of TOTAL GROUP that  are subject 

to risk factors and uncertainties caused by changes in, without limitation, technological 

development and innovation, supply sources, legal framework, market conditions, 

political or economic events.  

 TOTAL GROUP does not assume any obligation to update publicly any forward-

looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise. 

Further information on factors which could affect the company’s financial results is 

provided in documents filed by TOTAL GROUP with the French Autorité des Marchés 

Financiers and the US Securities and Exchange Commission. 

 Accordingly, no reliance may be placed on the accuracy or correctness of any such 

statements. 

Copyright 

 All rights are reserved and all material in this presentation may not be reproduced 
without the express written permission of the TOTAL GROUP. 
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