
Com CEO e três diretoras mulheres, 
LUZ é destaque como empresa de TI 
com gestão feminina 

 

 
 

Empresa possui mais de 40% do quadro de 

funcionários formado por mulheres  

Suelen Salgo, CEO da LUZ Soluções Financeiras – Divulgação 

 

Mesmo atuando em mercados nos quais a presença masculina ainda é 
majoritária, a participação das mulheres na gestão da LUZ Soluções 
Financeiras merece destaque. Com mais de 100 colaboradores espalhados 
pelo País, a diretoria da empresa já é predominantemente feminina. Dos cinco 
diretores, três são mulheres. Além disso, desde novembro de 2020, quando 
Suelen Salgo assumiu a posição de CEO, a empresa também é comandada 
por uma mulher. 

“Atuamos com o desenvolvimento de soluções para gestão de riscos, 
investimentos e consultoria em governança. Ou seja, unimos dois mercados 
predominantemente masculinos: finanças e tecnologia. No entanto, a LUZ é 
uma empresa que sempre valorizou a competência e o Fit Cultural, ou seja, o 
alinhamento entre os valores e características do profissional e da empresa, 
independente do gênero”, afirma Suelen Salgo, CEO da empresa. 

De acordo com dados do CAGED, de 2014 a 2019, a participação feminina na 
área de Tecnologia da Informação cresceu 60% – passando de 27,9 mil 



mulheres para 44,5 mil em 2019. “Assim como no mercado de tecnologia como 
um todo, percebemos na LUZ um aumento gradual da presença das mulheres 
em nosso quadro de colaboradores. Se, em 2016, tínhamos apenas 26 
mulheres contratadas, hoje, somos 45, ou seja, mais de 40% de todo o nosso 
time”, acrescenta Suelen. 

Entre as novas vagas abertas na LUZ entre 2019 e 2021, 30 foram preenchidas 
por mulheres. “Na nossa empresa também não há privilégios na hora de 
realizar uma promoção. Este ano, 28,9% de todos os nossos colaboradores 
receberam promoção, com uma igualdade percentual entre homens e 
mulheres”, afirma Suelen. 

A trajetória de Suelen na empresa é um exemplo da valorização dos 
colaboradores. Graduada em Matemática Aplicada com ênfase em Pesquisa 
Operacional pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, Suelen 
começou na LUZ há quase 11 anos na área de Pesquisa & Desenvolvimento. 
Em 2012, migrou para a área comercial e, posteriormente, assumiu também a 
liderança da área de Projetos. Em 2016, tornou-se sócia da empresa. Em 
novembro de 2020, o fundador e então CEO da empresa, Edivar Queiroz, 
deixou o cargo e tornou-se conselheiro da companhia. Suelen, então diretora 
comercial e projetos, assumiu a posição de CEO da companhia. 

“Vale ressaltar ainda a preocupação da empresa com as colaboradoras que 
são mães. Além de benefícios básicos como auxílio creche e licença 
maternidade de cinco meses, entendemos muito bem as necessidades de 
conciliação das mães que trabalham conosco. Aqui, as mulheres se sentem 
bastante à vontade em relação à maternidade”, conclui. 

Sobre a LUZ Soluções Financeiras 

Com 21 anos de mercado e mais de 100 colaboradores, a LUZ desenvolve 
soluções inovadoras para gestão de risco, consultoria especializada e 
governança corporativa. O objetivo é ajudar instituições a controlarem seus 
investimentos e riscos de forma eficiente, desenvolvendo a governança e 
trazendo segurança e transparência ao negócio. 

A empresa possui três unidades de negócios: Sistemas Financeiros (MITRA - 
solução financeira integrada front to back -, e BPO de Cadastros e Preços - 
atualização de cadastros e processamento de preço para CRIs, CRAs e 
debêntures), Previdência (destinada a clientes institucionais) e Consultoria 
(especializada em consultoria de risco). Também fazem parte do grupo duas 
empresas voltadas para o mercado de crédito: a POP BR – Provedora Oficial 
de Preços Brasil, empresa especializada em apreçamento de Renda Fixa 
Corporativa, e a POP Trade, plataforma de negociação desses ativos. 

 


