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RESUMO 

 

O mundo possui cerca de sete bilhões de pessoas e cada uma delas tem a 

sua singularidade. Falar sobre diversidade é abordar as singularidades das pessoas 

em um conceito amplo e inclusivo. Em 2020, a sociedade, em escala global, foi 

afetada por uma pandemia que mudou drasticamente o que era tido como padrão. 

A partir disso, emerge a questão de como este cenário afetou as políticas de 

diversidade e inclusão (D&I) nas organizações. O presente trabalho busca analisar, 

por meio de materiais empíricos disponíveis, entrevistas com gestores e consultores 

e casos reais presentes na literatura cinzenta, como a D&I tem sido abordada no 

Brasil, qual a sua importância no mercado de trabalho e como ele pode ter sido 

influenciado pela pandemia existente. A importância do tema foi validada por meio 

de resultados de performance publicados em consultorias e depoimentos de 

gestores entrevistados. O estudo possibilitou a construção de um roteiro presente 

na implementação de casos específicos de D&I, o qual pode ser útil na orientação 

das políticas de empresas que desejem ingressar neste mundo de avanço 

civilizatório das organizações. 

 

 

Palavras chaves: Diversidade; Inclusão; D&I; Pandemia. 

  



 

ABSTRACT 

 

The world has about seven billion people and each one has its uniqueness. 

The dialogue on diversity is about approaching the singularities of people in a broad 

and inclusive concept. In 2020, society, on a global scale, was affected by a 

pandemic that drastically changed what was taken as the standard, way of living. 

From this point on, the question arises as to how this scenario affected the diversity 

and inclusion (D&I) policies in organizations. This paper seeks to analyze, through 

available empirical materials, interviews with managers and consultants, and real 

cases present in the grey literature, how D&I has been approached in Brazil, what is 

its importance in the job market and how it may have been influenced by the existing 

pandemic. The importance of the theme was validated through performance results 

published in consultancies and testimonies of the interviewed managers. The study 

enabled the construction of a roadmap present in the implementation of specific D&I 

cases, which can be useful in guiding the policies of companies that wish to enter 

this world of civilizing advancement of organizations. 

 

Keywords: Diversity. Inclusion; D&I; Pandemic. 
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CAPÍTULO 1 – O PROBLEMA 

1.1 INTRODUÇÃO 

Nessa seção serão apresentadas as circunstâncias e motivações para definir 

e explorar o tema que foi objeto do Projeto Final de Curso, desenvolvido durante 

um período em que o mundo foi obrigado a parar e tudo que era considerado padrão 

foi questionado e enfrentou-se a maior pandemia do século, causada pelo 

Coronavírus. A adoção da temática como estudo de Trabalho de Conclusão de 

Curso remete um desejo de retornar, ainda que preliminarmente, a humanidade e 

as organizações parte daquilo que foi adquirido ao longo da jornada acadêmica na 

graduação e na vivência nesse novo normal. 

1.2 FORMULAÇÃO DA “SITUAÇÃO-PROBLEMA” 

A palavra “diversidade” deriva do latim diversitas, atis, e significa “variedade, 

alteração, mudança, diferença (DIVERSIDADE, 2020).“Pessoas é o plural de 

pessoa. O mesmo que: criaturas, individualidades, indivíduos, personagens” 

(PESSOAS, 2020). “Individualidade” tem como definições “característica ou 

particularidade do que é individual”; “qualidade daquilo que está presente com o 

indivíduo: identidade cultural”; “reunião das características que diferencia uma 

pessoa ou alguma coisa”; “conjunto das qualidades que compõem a originalidade, 

fazendo com que algo ou alguém seja único” (INDIVIDUALIDADES, 2020). 

Analisando os conceitos de diversidade, pessoas e individualidade notam-se 

similaridades e é possível iniciar a compreensão do porquê estudar sobre a 

diversidade tem grande importância. Toda e qualquer organização precisa de mão 

de obra humana para funcionar, mesmo que em plena revolução 4.0 - sendo esta 

focada no setor tecnológico, com pilares centrados na união de recursos físicos e 

digitais que conectam máquinas, sistemas e ativos. 

A pandemia, iniciada em 2020, gerou uma nova perspectiva no olhar humano. 

O isolamento social estabelecido por parte dos governos locais fechou ambientes 

comerciais, de ensino e de trabalho. As pessoas se viram num cenário em que 

permanecer em casa, a maior parte do tempo, era uma possível proteção de si e 



 

dos outros. Ficar em casa, aliás, tornou-se sinônimo de autocuidado, empatia e 

amor para com o próximo. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil atingiu 

a marca de duzentos e onze milhões de habitantes no mês de maio de 2020. Já um 

estudo realizado por professores da área de estatísticas econômicas da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) apontou um índice de 44% 

de isolamento médio.  

Diante de uma nova realidade, na qual o ambiente doméstico passou a ser o 

local onde as pessoas permaneciam grande parte do seu tempo, o mundo ganhou 

uma nova rotina. O contato entre indivíduos, por exemplo, limitou-se a ocorrer 

apenas entre aqueles que residiam no mesmo lar, quando físico, e por telas, de uma 

forma virtual. 

Em 2018, de acordo com o IBGE, dos cerca de 71,7 milhões de domicílios do 

país, 96,7% destes possuíam sinal aberto de televisão - ou seja, serviço gratuito 

que é oferecido pelas empresas de televisão aberta. Ao analisar a grade de 

programação da emissora com maior audiência no Brasil em duas datas, sendo 

uma delas durante a pandemia, nota-se que 50,9% da quantidade de horas totais 

em um dia de programação foi dedicada ao jornalismo para prover notícias a 

população, sendo 7% desse percentual voltado só para o combate ao Coronavírus. 

Geralmente, apenas 46,9% da grade horária é direcionada ao jornalismo, sendo as 

pautas jornalísticas mais plurais e não dedicadas a um único assunto. Conclui-se, 

a partir disso, que houve um aumento na faixa de 4% em relação ao consumo de 

notícias pela população durante o período de quarentena. 

O consumo de notícias para compreender o avanço do Covid-19 cresceu. Falar 

sobre essa nova doença era uma forma de demonstrar preocupação com as 

pessoas. O noticiário direcionou-se a questões como o surgimento, a prevenção, os 

diagnósticos, a contaminação, a quantidade de pessoas que haviam sido 

infectadas, como a infecção havia ocorrido, o número de óbitos, a capacidade de 

atendimento hospitalar, quantas pessoas poderiam ser atendidas de acordo com a 

disponibilidade de respiradores disponíveis, quantas pessoas poderiam ser 

contaminadas a partir de uma pessoa, entre outros. O mais importante era que as 



 

notícias giravam em torno de pessoas. Em meio a uma revolução de tecnologia, 

voltar a falar de pessoas sobrepondo máquinas é algo diferente.  

Em 2019, a empresa de pesquisa GlobalWebIndex analisou a quantidade de 

minutos que as pessoas passam nas redes sociais e o Brasil ficou em 2º lugar no 

ranking mundial, com 225 minutos online. Ainda de acordo com a empresa de 

pesquisa, o tempo gasto nas plataformas parece ser sustentado por uma faixa etária 

específica, de 16 a 24 anos. 

Em 2020, com a pandemia, a experiência de algumas faixas etárias com 

dispositivos, que permitem a conexão com o mundo virtual em geral, ficou diferente. 

O escritório na empresa, a escola e a universidade, se mudaram para as residências 

das pessoas e algumas atividades migraram para as telas. Segundo o relatório 

Digital in 2020, realizado pelo We Are Social e Hootsuite, o Brasil obteve a 3ª 

posição, com o uso de internet em 557 minutos, 154 minutos a mais do que a média 

global.  

Determinadas atividades profissionais já envolviam o uso da tela de um 

computador, porém para adaptação, até algumas atividades que não envolviam 

uma tela, necessitaram começar a atuar de forma online para sobrevivência. E, 

diferentes gerações, como a infantil, aumentaram o uso da web para outras 

atividades que eram presenciais, como escola, cursos e até para práticas 

esportivas. Diante de tudo que foi exposto, é possível considerar que a pandemia 

influenciou no aumento de horas que as pessoas estão conectadas. 

A plataforma digital Google Trends permite um acompanhamento da evolução 

do volume de buscas por determinadas palavras-chaves ou tópicos ao longo do 

tempo. Na figura 1, pode-se observar que um dos apontamentos da plataforma se 

relaciona com o interesse pela busca “como ajudar”, e como esta alcançou nível 

recorde no Brasil e no mundo. Em abril, houve o pico de volume em 100. Já em 

agosto o volume ainda está elevado, atingindo 62 pontos. 



 

Figura 1: Interesse de busca no Brasil para a palavra-chave "como ajudar" de 2021 a 2014 

 

Fonte: Google Trends 

Os principais tópicos de busca têm sido “Como ajudar no combate ao 

Coronavírus”; “Coronavírus, como ajudar o próximo?”; “Como ajudar Manaus?”; 

“Como ajudar no coronavírus sem dinheiro?”; “Como ajudar o próximo no 

coronavírus?”. Além disso, pesquisas relacionadas com “como doar” envolvendo 

“Como doar sangue?”; “Como doar cestas básicas?”; “Como doar leite durante a 

pandemia?”; “Como doar no coronavírus?”; “Como doar comida?”. 

Falar de pessoas significa falar sobre diversidade. Segundo Bulgarelli (2008), 

diversos somos todos. Por isso, é necessário abordar essa questão nos ambientes 

de trabalho, visto que estes são compostos por pessoas, e estas passam anos se 

dedicando a sua respectiva atividade. Em maio deste ano, cerca de 80,6% da 

população brasileira, segundo o IBGE (2020), estava apta ao mercado de trabalho. 

Juntamente com tudo que foi falado, a sociedade vive em um mundo V.U.C.A., 

sigla utilizada para descrever a: volatilidade (volatility), incerteza (uncertainty), 

complexidade (complexity) e ambiguidade (ambiguity) no cenário atual. O termo 

V.U.C.A. descreve o ambiente de negócios caótico, turbulento e em rápida 

transformação. E, expressa a complexidade de nossa sociedade contemporânea, 

devido a interdependência e à globalização (SANTOS, 2018). 

Estudos indicam que empresas que formam times executivos com diversidade 

são mais lucrativas. Em outras palavras, empresas que possuem maior diversidade 

de gênero tem mais de 21% de chances de apresentar resultados acima da média 

do mercado. Na diversidade étnica e cultural, a variedade sobe para 33%, com base 

no estudo “Delivering through Diversity”, da McKinsey, do ano de 2018. Por outro 

lado, ainda segundo o estudo, as empresas com menor diversidade são 



 

penalizadas, apresentando 29% de probabilidade de ter um desempenho abaixo da 

média do mercado. 

Nota-se que além de considerar esse importante aspecto humanitário para o 

desenvolvimento do quadro de colaboradores, o conceito de diversidade ainda se 

revela financeiramente promissor. No cenário complexo que a sociedade vive 

atualmente, ainda é possível evidenciar a importância, devido a necessidade de 

inovação, fator fundamental para a sobrevivência das corporações. 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo do trabalho é analisar algumas situações ligadas à diversidade e 

inclusão em algumas empresas situadas no Brasil, buscando correlacioná-las às 

discussões sobre a pandemia global gerada pelo coronavírus, examinando dados, 

estudando casos concretos e realizando entrevistas.  

1.3.2 Objetivos específicos 

Depois de definir o objetivo geral, delimita-se os seguintes objetivos 

secundários:  

• Entender comportamentos diante do tema antes da 

pandemia; 

• Entender comportamentos diante do tema durante a 

pandemia; 

• Analisar de forma cruzada os comportamentos 

anteriores; 

• Apresentar algumas estratégias possíveis que possam 

colaborar para enfrentamento dos desafios ligados ao tema. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo visa se aprofundar no tema da diversidade e inclusão e entender o 

comportamento de algumas empresas que atuam no território brasileiro a respeito 

da temática. Além disso, compreender se o tema recebeu influências devido ao 

atual momento vivido pela sociedade, por meio de pesquisa exploratória, estudo de 



 

casos de empresas localizadas no Brasil e entrevistas com gestores de 

organizações. Em razão da pandemia enfrentada, o estudo enfrentou limitações 

para realização de entrevistas presenciais. A fim de não prejudicar o rendimento 

das entrevistas e garantir a segurança dos envolvidos, serão utilizados meios 

digitais (Zoom, Google Meet, WhatsApp) para as entrevistas com roteiro 

previamente alinhado. 

1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

O Brasil tem como objetivo, pela sua Constituição, promover o bem de todos 

livre de quaisquer preconceitos. É um direito do cidadão ter suas singularidades 

protegidas e respeitadas. Nos quase trinta e três anos da Constituição da República 

Federativa do Brasil a busca pela cidadania e pelos direitos individuais do ser 

humano tem sido algo constante. 

Diante disso, este trabalho tem como objetivo entregar à sociedade 

informações sobre o tema, que foram coletadas de artigos e publicações de 

organizações renomadas no assunto. Também será feita uma análise de práticas 

encontradas nos estudos de casos, além de entrevistas com gestores de 

organizações e consultorias, no intuito de apurar como esses líderes se comportam 

frente ao tema. A produção de todo esse conteúdo possibilitará a ampliação do 

debate no Brasil. 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo estrutura-se em cinco capítulos. O capítulo inicial 

apresentará o contexto em que a pesquisa se inseriu, a situação-problema que 

motivou o seu desenvolvimento, a finalidade que o estudo busca alcançar, as 

delimitações de pesquisa, a relevância das buscas para a sociedade e a 

contribuição científica. 

O segundo capítulo versa sobre o embasamento teórico por meio da revisão 

de literatura, que servirá de suporte para a metodologia utilizada na pesquisa, a fim 

de possibilitar a compreensão e avaliação dos resultados obtidos pelo trabalho. 



 

No terceiro capítulo, aborda-se a metodologia de pesquisa em que o estudo se 

realizou, apresentando a escolha e as principais características dele, além de fontes 

de dados. 

O quarto capítulo trata da análise e discussão de todos os levantamentos 

realizados no estudo em questão, apresentando dados obtidos pelas diversas 

fontes de coletas e como eles foram utilizados para alcançar os objetivos traçados. 

Por fim, o quinto capítulo contém a conclusão do estudo realizado, abordando 

as questões levantadas, bem como os entendimentos e as tendências obtidas ao 

longo do desenvolvimento deste projeto. 

  



 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO DE LITERATURA 

O presente capítulo tem o condão de reunir fontes de pesquisa para 

embasamento teórico do trabalho. Os autores escolhidos são referência em suas 

áreas de estudo e todos os conceitos apresentados são importantes para uma 

melhor abordagem do assunto, funcionando como guia para melhor compreensão 

da pesquisa.  

 Para ilustrar de forma mais clara, utilizou-se como alternativa o desenho do 

Mapa da Literatura (figura 2), que consiste numa espécie de sumário visual da 

pesquisa baseado numa estrutura hierárquica que aponta os tópicos de pesquisa e 

suas principais referências (CRESWELL, 2007).  

Figura 2 - Mapa da Literatura 

 

Fonte: Autoria própria 

2.1 O PANO DE FUNDO DE UMA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ  

Depois de formar a Assembleia Constituinte, que sucedeu as eleições para o 

Congresso Nacional em 1986, deputados e senadores eleitos reuniram-se e 



 

elaboraram a Constituição de 1988, popularmente conhecida como Constituição 

Cidadã (BRASIL, 1988). 

A referida constituição determina em seu art.3º e no art. 5º, que: 

 

"Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”; e “a lei punirá 
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais". 

 

A constituição cidadã é considerada uma das mais prolixas já escritas, visto 

que possui duzentos e quarenta e cinco artigos - é classificada como analítica 

quanto à sua extensão. Ela é quem garante os direitos dos cidadãos, além de dispor 

que o estado democrático está “destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 

e sem preconceitos” (SANTOS, 2018). 

Apesar desses reveses pontuais, a Constituição de 1988 ficou marcada na 

história pelo amplo espaço concedido aos direitos sociais e do trabalho. Afinal, 

através dela, o Brasil materializou leis e abriu espaço para criação de políticas 

públicas e mecanismos jurídico-sociais, com o intuito de minimizar as 

desigualdades que estão sendo acumuladas ao longo da história (FREITAS, 2016, 

p. 13). 

A busca por regular os conflitos sociais por meio de normas substantivas, que 

atribuem direitos e conferem poderes é uma das características marcantes da 

Constituição de 1988, que resultou de um processo de democratização no qual 

ocorreu uma ampliação significativa do eleitorado brasileiro e de sua 

heterogeneidade. Assim, a complexidade alcançada pela sociedade brasileira 

multiplicou os grupos de interesse organizados, cujas diferentes demandas, 

geradas pela desigualdade de renda e de outros recursos, aumentam o número de 

conflitos distributivos. 



 

2.1.1 Por um mundo mais justo 

Arendt (1991) disse que a essência dos Direitos Humanos é o direito de ter 

direitos.  

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 1948) no art. 

2º e no art. 7º: 

 

“Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 
proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 
nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião 
política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento 
ou de qualquer outra situação”; e “Todos são iguais perante a lei e, sem 
distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a proteção 
igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e 
contra qualquer incitamento a tal discriminação”. 

 

Ainda segundo Arendt (1991), a ligação que podemos estabelecer entre todos 

os seres humanos, além da conexão de pertencerem todos à mesma espécie, 

também tem de ser construída. É uma igualdade política, e não uma igualdade 

natural. É a igualdade de objetivo humano, que só pode ser atingida com uma igual 

distribuição de direitos. Historicamente, a DUDH foi a primeira medida a reconhecer 

a importância das diferenças entre as pessoas. 

Apenas com esse objetivo comum, de estabelecer uma igualdade política, é 

que se pode construir de fato uma humanidade em que o homem não é posto como 

um ser atomizado, em cujo isolamento jaz a sua indignidade; nem, ao mesmo 

tempo, posto como sujeito às regras históricas e contingentes de sua sociedade. 

Trata-se de uma humanidade de seres humanos iguais, solidários e dignos (BRITO, 

2006). 

2.1.1.1 Cidadania como exigência da vida em sociedade 

Cidadania é tratar o homem vivo concreto “cujo comportamento enraíza-se em 

um território”; “um homem social que pensa e age em uma situação” (ZAOUAL, 

2010, p. 24 e 27). 

Ribeiro (2000) complementa dizendo que “é sujeito de direito - previsto e 

garantido em lei - mas materializado em sangue, carne e cultura, superação tanto 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-15292018000300506&lng=pt&nrm=iso#B44
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2317-15292018000300506&lng=pt&nrm=iso#B44


 

do idealismo quanto do materialismo objetivante”, pois está preso ao seu corpo-

espaço e, assim, ao indispensável compartilhamento de recursos e valores (idem, 

p. 85).  

As pessoas vivem em uma sociedade e são seres essencialmente sociais que 

se encontram em diversos conjuntos de redes de convivência, como rede de 

amigos, de colegas de escola ou faculdade, de colegas de trabalho, familiar, entre 

outras. Existem diversos fatores que influenciam de forma direta na identidade de 

um indivíduo e as relações sociais é um dos fatores de contribuição. E entender o 

que é um cidadão descreve a consciência de ser um sujeito de direitos e deveres. 

A cidadania decorre de um conjunto de direitos que assegura o povo de ter 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Ao falar da cidadania e dos 

direitos assegurados por ela, é possível entender a complexidade e importância ao 

relembrar alguns momentos em que a cidadania garantida possibilitou o exercício 

de direitos sociais e individuais em uma sociedade a fim de igualdade e justiça, 

como a conquista do voto feminino, estatuto do idoso, a lei brasileira de inclusão, a 

lei de cotas e a lei para a homofobia. 

Em suma, a cidadania implica em vivermos em sociedade. 

2.2 DIVERSIDADE REQUER INCLUSÃO 

De acordo com Rocha (2020), diversidade é a expressão que diz respeito às 

singularidades existentes entre os cerca de sete bilhões de habitantes do nosso 

planeta. A diversidade ou seus sinônimos como heterogeneidade, multiplicidade, 

pluralidade, variedade, pode ser considerada a expressão que dá definição a 

respeito destas singularidades. 

Pensar em diversidade é ter representatividade da demografia da sociedade 

brasileira nas empresas, afinal o Brasil tem 54% de negros, 52% de mulheres, 24% 

de pessoas com deficiência e segundo a escala Kinsey da década de 50, que pode 

ser considerada subestimada, 10% da população é homossexual (ROCHA, 2020). 

Aplicar a diversidade é fazer com que as organizações sejam o reflexo da 

sociedade em todas as suas características e peculiaridades - ou seja, refletir a 

singularidade no plural. Investir em diversidade é apostar no enriquecimento 

cultural. Ter no ambiente de trabalho pessoas plurais significa ter mais facilidade 



 

em dialogar com diversos perfis pessoais. As discussões são enriquecidas por 

trazerem pontos de vista distintos, sendo possível inovar nas soluções - o que tende 

a acontecer em menor escala quando pessoas pensam de forma similar ou 

possuem experiências semelhantes em suas vidas. 

Freitas (2016) considera que o interesse da administração, pelo tema objeto 

desse estudo, é recente e tem ganhado visibilidade em virtude dos avanços dos 

processos de globalização e suas consequências econômicas, sociais, culturais e 

políticas. Ainda segundo a autora, antes privilegiava-se o consenso das estratégias 

a serem adotadas para a construção de uma cultura organizacional coesa e forte. 

Porter (2002) corrobora com o pensamento quando diz que, antigamente, o 

sucesso de uma empresa no mercado estava atrelado com oferecimento de bons 

produtos e preços justos, porém este não é mais o ambiente suficiente para o 

sucesso. O cenário atual é diferente, corporações operam em um ambiente cada 

vez mais complexo e a circulação de informações é cada vez acentuada, o que 

corrobora para que os cidadãos atuem como patrulheiros da seriedade das 

empresas e do governo. 

Diversidade e inclusão não são sinônimas, mas podem ser consideradas duas 

faces da mesma moeda devido a uma grande relação de parceria. A distinção 

fundamental dos dois conceitos se dá à medida que, a inclusão está atrelada ao 

conjunto de medidas que serão adotadas para tornar-se um ambiente agradável, 

para receber a diversidade, gerando possibilidades justas e reparos sociais a 

grupos historicamente excluídos. Em outras palavras, a inclusão indica à maneira 

que as pessoas são tratadas e participam dos processos organizacionais, enquanto 

a diversidade se refere a composição da força de trabalho. 

Segundo Fleury (2000), a diversidade e a inclusão é um mix de pessoas com 

identidades diferentes interagindo no mesmo sistema social. Porém, existe uma 

carência acadêmica relacionada ao conceito de inclusão, e os artigos que 

mencionam, tendem a ter indicadores ou elementos confusos devido a subjetividade 

do tema e a dificuldade de sua análise. 

Ainda assim, um estudo sobre diversidade e inclusão realizado pela Deloitte 

(2013), uma consultoria americana conceituada, aborda a inclusão com ligação com 



 

alguns pilares, como: respeito e justiça, que se trata de igualdade e não 

discriminação. E, valor e sentimento de pertencimento, com base nas diferenças 

individuais de cada pessoa e na conexão do grupo. Estes conceitos atuam de forma 

autônoma, mas, em conjunto, trazem o sentimento de inclusão em algum ambiente 

por parte dos indivíduos envolvidos. 

Neste estudo, o uso do tema de inclusão está relacionado com o de 

diversidade, no sentido que, para que a inclusão da diversidade possa ser efetivada 

e transcorra de forma harmoniosa, é necessário que haja interação e ajuste entre 

os membros organizacionais e a empresa (MARTINEZ, 2008). E o foco do trabalho 

será em alguns recortes, sendo: de gênero, de orientação sexual, pessoas com 

deficiência e de raça ou etnia. Porém, existem outros recortes como gerações, 

religião, estrangeirismo, entre outros. 

2.2.1 O lugar que pertenço  

De acordo com Ferreira (2012, p.2): 

 

“A diversidade é entendida neste estudo a partir do termo sócio 
acêntrico, que tem o sentido conceitual de segmentos sociais, étnicos e de 
gênero, dentre outros, que, independentemente da quantidade, têm pouca 
representação social, política, econômica (inserção no mercado de 
trabalho, ocupação de cargos de poder e outros) e tem como equivalentes 
histórico as expressões “minorias”, “grupos minoritários” ou “grupos 
minorizados”. 

 

Grupos como o gênero e raça, não são minorias quantitativamente dentro de 

sociedades, como a brasileira, porém estão à margem dos interesses sociais. É 

possível perceber uma alteração dos termos que tratam a diversidade nos estudos 

da comunicação, em que em dado momento já foi adotado “minorias”, em outro 

momento “grupos minoritários”, mas devido a confusão semântica provocada, 

atrelada a quantidade, o termo atual na comunicação a ser utilizado é o de “grupos 

minorizados” (FERREIRA, 2012). 

A alteração, por viés semântico, para o termo grupo minorizado, além de 

reduzir a sensação de que recortes de diversidade estão em menor quantidade na 



 

população, o que seria uma incoerência, também auxilia a evidenciar que esse 

grupo está à margem da sociedade, em questão de acesso e poder. 

Vale ressaltar que uma pessoa pode pertencer a mais de um grupo minorizado, 

isto representa a interseccionalidade, uma concepção sociológica usada para 

descrever as sobreposições das relações de opressão e dos sistemas de 

discriminação existente na sociedade. O conceito representa uma perspectiva 

necessária para entender que na sociedade existem diversos sistemas de 

opressão, que podem ser de gênero, orientação sexual, pessoas com deficiência, 

raça ou etnia, e estes se cruzam e se sobrepõem (SARAIVA; IRIGARAY, 2009; 

ROCHA, 2020).  

Desta forma, a ótica possibilita a visualização que o racismo, o sexismo e as 

estruturas patriarcais são inseparáveis e tendem a discriminar e excluir indivíduos 

ou grupos de diferentes formas. O exemplo disso é uma mulher homossexual negra, 

que, além de passar por vivências racistas, também terá que lidar com o machismo, 

por ser mulher, e a homofobia, devido a orientação sexual. 

2.2.1.1 Elas chegam lá  

De acordo com a cartilha de diversidade do governo de São Paulo, o conceito 

de gênero foi criado na década de 1970, para distinguir a dimensão biológica da 

dimensão social, em que a biologia divide a espécie humana entre machos e fêmeas 

e a maneira de ser homem e de ser mulher é expressa pela cultura. Ou seja, homens 

e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência direta da anatomia 

dos seus corpos. 

O referido conceito de gênero da década de 1970 é compatível com um dos 

conceitos fundamentais da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (SBPC) e da 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM),  em que o gênero é 

designado à pessoa ao nascer, sendo masculino ou feminino, em função do fenótipo 

sexual. 

Rocha (2020) considera que o recorte de diversidade por gênero deveria dizer 

a respeito de transgêneros, ou seja, pessoas que vivenciam seus papéis de gênero 

de maneira não convencional. O pensamento citado iria de encontro com a ideia de 

Braga (2007), que afirma que o sexo é atribuído ao biológico, enquanto o gênero é 



 

uma construção social e histórica. Porém, este trabalho irá atrelar o conceito de 

gênero a condição biológica porque esta é a forma que as organizações situadas 

no Brasil trabalham o tema. 

Antigamente, a educação feminina no Brasil restringia-se a aprender os 

trabalhos domésticos e maternais, a fim de ser uma boa esposa e mãe. As mulheres 

puderam ingressar em colégios particulares em meados de 1867, e apenas em 

1880, foram permitidas a ingressar no sistema público de ensino. 

De acordo com Beltrão e Alves (2009), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 4.024/61, garantiu equivalência de todos os cursos de grau 

médio, abrindo a possibilidade para as mulheres que faziam magistério de disputar 

os vestibulares. Porém, segundo Aranha (2006), “a primeira mulher a se matricular 

na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro foi Dona Ambrozina de Magalhães em 

1881”. Outros autores apontam outras datas e outros locais, porém convergem na 

informação de que o acesso da mulher ao ensino superior só ocorreu nos anos de 

1880 no Brasil.  

Há algumas décadas, as mulheres eram responsáveis pelo cuidado da casa, 

até gerarem seus filhos, e após a maternidade, a responsabilidade era dedicada ao 

lar e a prole, enquanto os homens eram responsáveis pelo sustento da casa através 

da dedicação ao trabalho. Atualmente, as mulheres estão presentes no mercado de 

trabalho, ainda que com menor participação, mesmo sendo a maioria da população 

brasileira. E carregam a responsabilidade da jornada profissional e da antiga 

incumbência, devido a um machismo estrutural, de ter obrigação sobre o cuidado 

do lar e dos filhos.  

Em contraponto, equipes executivas diversificadas, em termos de gênero, na 

América Latina tem 14% mais probabilidade de superar a performance de seus 

pares na indústria e de melhorar sua própria performance em 45% quando esta 

diversidade de gênero é percebida pelos próprios funcionários (MCKINSEY, 2020). 

2.2.1.2 Com todas as letras e todas as cores 

A orientação sexual, e não atração sexual, visto que não é uma escolha, é a 

atração afetiva ou sexual que uma pessoa manifesta em relação a outra de forma 

involuntária, correspondendo um desejo que pode ser físico, romântico e/ou 



 

emocional. E, é possível que a pessoa não sinta nenhum tipo de desejo, o que 

também representa uma possibilidade de orientação sexual. Rios (2001) descreve 

a orientação sexual como identidade atribuída a um indivíduo em função de seu 

desejo e conduta sexuais. 

Atualmente, a fim de aumentar cada vez mais a inclusão de pessoas, mais 

orientações são incluídas. É possível pontuar: 

a) Assexual: nenhum ou raros específicos momentos de atração 

sexual; 

b) Bissexual: atração por pessoas do mesmo sexo e do sexo 

oposto; 

c) Heterossexual: atração pelo sexo oposto; 

d) Homossexual: atração pelo mesmo sexo, sendo: lésbicas e 

gays. 

Nesse grupo minorizado, além da concepção da orientação sexual, o grupo 

contempla o gênero, enquanto construção psicológica e sociocultural, relacionado 

a identidade de uma pessoa. Em suma, este recorte diz respeito dos diferentes 

modelos do que pode ser homem e do que pode ser mulher, e que não são atreladas 

ao sexo biológico, e sim a relação histórica e cultural entre as pessoas (JESUS, 

2012). 

Este trabalho considera os diversos modos de construção de uma pessoa, 

historicamente e socialmente, representados pela sigla LGBTI+, homossexual, com 

lésbicas (L) e gays (G), bissexuais (B), transgêneros (T), transsexuais (T), travestis 

(T), intersexuais (T) e o (+), incluindo os outros grupos e variações de sexualidade 

e gênero. A sigla representa o movimento político-social que defende a diversidade 

de gênero, no âmbito de expressão e identidade, e orientação sexual (ROCHA, 

2020).  

A SBPC e a SBEM pontuam que a intersexualidade em seres humanos é 

qualquer variação de caracteres sexuais, incluindo cromossomos, gônadas ou 

órgãos genitais, que dificultam a identificação de um indivíduo, como totalmente 

feminino ou masculino. Logo, o sexo biológico contempla o sexo feminino (XX), 

masculino (XY) e o intersexo (portadores de ambiguidade genital ou 



 

hermafroditismo). E, a expressão de gênero seria homem, mulher e não binário. A 

identidade de gênero, pode ser cisgênero e transexual.  

A identidade de gênero está ligada a uma percepção pessoal sobre o gênero 

masculino, feminino ou alguma combinação dos dois, independentemente de sexo 

biológico. 

De acordo com Jesus (2012), é importante ressaltar que orientação sexual e 

gênero podem se comunicar, mas um aspecto não necessariamente depende ou 

decorre do outro. Pessoas transgênero são como as cisgênero, podem ter qualquer 

orientação sexual.  

Com o infográfico (figura 3) é possível uma visualização facilitada dos 

conceitos explicados neste trabalho a respeito de sexo, identidade de gênero e 

orientação afetiva e sexual, que são representados através de níveis.  

Figura 3 - Mandala da diversidade: Sexo, Identidade de gênero e orientação afetiva e sexual 

 

Fonte: Ary Ney Chaicoski Junior, Fabio Dezo e Thiago Campos 



 

Vale ressaltar que cada letra da sigla LGBTI+, abriga em si uma diversidade, 

e os avanços de cada grupo não são uniformes. Há um consenso sobre as 

dificuldades no acesso dos Ts, transexuais, travestis e transgêneros, ao mercado 

de trabalho (EXAME, 2020). 

De acordo com pesquisa feita pela empresa Elancers (2019), 20% das 

empresas brasileiras não contratam pessoas que se identificam no grupo 

minorizado de orientação sexual. 11% delas só contratariam caso o candidato não 

ocupasse cargos de níveis superiores. Quando se trata da população transexual, 

as dificuldades se aprofundam e segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

82% dos transexuais não concluem seus estudos, o que somado ao preconceito, 

agrava ainda mais o cenário (SARAIVA; IRIGARAY, 2009).  

Uma recente descoberta é que as empresas percebidas com diversidade, em 

sua liderança, em termos de orientação sexual, têm probabilidade 25% maior de 

superar a performance financeira de seus pares (MCKINSEY, 2020). 

2.2.1.3 Muito além da cota 

De acordo com a Lei nº 13146, considera-se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas (BRASIL, 2015). 

A pessoa com deficiência é definida no Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(PRONAC) como “a que permanentemente tem limitada a sua capacidade de 

relacionar-se com o meio e de utilizá-lo”, e pessoa com mobilidade reduzida “a que 

temporariamente tem limitada a sua capacidade de relacionar-se com o meio e de 

utilizá-lo” (BRASIL, 2007). 

Segundo a Rede Empresarial de Inclusão Social (REIS) (2021), as pessoas 

com deficiência foram marginalizadas e excluídas durante muitos séculos. E foram 

denominadas como incapazes, defeituosas, amaldiçoadas, pecadoras, sem alma e 

objetos de caridade e piedade.   



 

A partir da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006, definiu-se mundialmente o termo 

“pessoa com deficiência” como o mais adequado, porque a pessoa vem antes e a 

deficiência vem depois. E, a palavra “portador(a)” não deve ser usada porque se 

porta objetos, que as pessoas podem se desfazer, e a deficiência é uma 

característica permanente ou de longo prazo. A deficiência é só uma das 

características, mas não a única (REIS, 2021). 

De acordo com REIS (2021), é preferível não usar a sigla PcD por 

desumanizar, estigmatizar e excluir a pessoa com deficiência, na medida em que 

só é conhecida por quem participa do segmento em que ela é utilizada. 

No Brasil, a institucionalização e segregação vigorou até muito recentemente. 

O movimento de garantia de direitos e reconhecimento da cidadania ganhou mais 

visibilidade a partir dos anos 2000, com um conjunto de sucessivos artigos e leis 

que garantem a inclusão das pessoas com deficiência nas empresas e em escolas 

regulares. Os principais marcos legais brasileiros são: a Lei de Cotas, artigo 93º da 

Lei nº 8.213, de 1991, que define um percentual de contratação de empregados 

para empresas com 100 empregados ou mais; a ratificação da Convenção da ONU 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, como Lei Constitucional; e a 

Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei nº 13.146, aprovada pelo Congresso Nacional 

em julho de 2015 (CARVALHO-FREITAS, 2007). 

2.2.1.4 É preciso respirar 

O termo raça segundo Verrangia e Silva (2010), tem uma conotação política e 

é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras, para informar como 

determinadas características físicas, como cor da pele e tipo de cabelo influenciam, 

interferem e, até mesmo, determina o destino e o lugar social dos sujeitos no interior 

da sociedade brasileira. 

A etnia tem a ver com as características iguais entre determinado grupo, como 

raça, religião, comportamento ou idioma de comunicação. Em outros termos, marca 

as relações tensas, não só devido as diferenças da cor da pele e dos traços 

fisionômicos, mas pelas características relacionadas a raiz cultural plantada pela 

ancestralidade dos mais diversos grupos, que difere em visão de mundo, valores e 



 

princípios de origem indígena, europeia ou asiática, caracterizando assim etnias 

diferentes (VERRANGIA; SILVA, 2010). 

Inicialmente, os indígenas e africanos trabalharam juntos nas terras brasileiras, 

mas com o tempo, e com os altos ganhos que o tráfico de almas conferia, a 

escravidão africana se sobressaiu. De acordo com o Banco de Dados do Comércio 

Transatlântico de Escravos, o Brasil foi o país do continente americano que mais 

recebeu escravos, com cerca de 4,86 milhões, no período de 1501 a 1900. E, foi o 

último país a ter a abolição da escravatura, com a Lei Áurea em 1888. Tal abolição 

é considerada totalmente despreparada de planejamento de reinserção das 

pessoas após a libertação, porque não incluiu temas que estavam em pauta nas 

inúmeras propostas de abolição (SCHWARCZ; GOMES, 2018). 

De acordo com Schwarcz e Gomes (2018), a abolição era uma maneira de 

reproduzir e perpetuar o sistema escravocrata mesmo no pós-abolição, devido as 

novas formas de serventia e padrões de paternalismo e dependência. As pessoas 

se encontravam livres, mas sem terras, sem estudo e sem trabalho remunerado e 

em geral tinham dois caminhos, continuar na casa dos senhorios, “de favor”, ou irem 

para as ruas, na tentativa de construir um caminho diferente.  

A repressão à vadiagem foi um recurso frequentemente utilizado por 

poderosos para expulsar de alguns locais os indivíduos considerados 

insubordinados ou que não se submetiam à autoridade senhorial, o que contribuía 

para que negros voltassem as casas dos senhores, a fim de não se encontrarem 

ociosos nas ruas. 

A liberdade jurídica não se transformou em imediata passagem para um 

mundo de plenos direitos e gozos civis. A vida e a condição de trabalho dos recém 

libertos permaneceram extremamente precarizadas, faltando todo tipo de proteção 

legal, trabalhista e social. Além disso, alguns trabalhadores livres e libertos se 

recusavam a realizar determinadas tarefas degradantes, pois as consideravam 

próprias para escravizados. E as indústrias do século 19 congregavam 

trabalhadores de estatutos jurídicos distintos, ou seja, era possível encontrar 

funcionários estrangeiros e nacionais, livres, libertos e cativos sob divergentes 

regimes (MAC CORD; SOUZA, 2018). 



 

2.3 A EMERGÊNCIA DE UMA PANDEMIA COM POUCOS PRECEDENTES 

A pandemia é uma palavra de origem grega, formada com o prefixo neutro pan 

e demos, povo, e foi empregada por Platão em seu livro Das Leis. Platão usou a 

palavra no sentido genérico, referindo-se a qualquer acontecimento capaz de 

alcançar toda a população. Posteriormente, Aristóteles também utilizou a palavra 

no mesmo sentido (ABBAGNANO, 1984).   

Galeno valeu-se do adjetivo pandêmico em relação a doenças epidêmicas de 

grande difusão, ou seja, a incidência, em um curto período, de grande número de 

casos de uma doença. O conceito moderno do termo de pandemia é o de uma 

epidemia de grandes proporções, que se espalha a vários países e a mais de um 

continente. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) define COVID-19 como a 

doença infecciosa respiratória causada pelo novo coronavírus, identificado pela 

primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China.  

Neste momento, pela primeira vez, a humanidade enfrenta, simultaneamente, 

uma pandemia e uma crise econômica. Usando a analogia do sistema circulatório, 

a restrição de circulação de pessoas e mercadorias é similar a um problema 

cardíaco que impediria a circulação de sangue para os demais membros do corpo 

humano. Os resultados dessa parada serão ainda mais sentidos no futuro e poderão 

levar o sistema econômico capitalista a se reestruturar de forma a evitar que outra 

parada brusca ocorra novamente no futuro (MIGNOLO 2020; BOTELHO 2020). 

Segundo Harari (2020), as crises podem acelerar medidas que, antes, iriam 

demorar muito mais tempo para serem contempladas. Diante disso, é possível notar 

que alguns fatores, como o aumento do debate e a preocupação com pessoas, 

encaminham para uma maior discussão sobre diversidade e inclusão, que já 

estavam em andamento. 

  



 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

3.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A palavra metodologia tem sua derivação de “método” em que o prefixo 

methodus, oriundo do latim, significa “caminho ou via para a realização de algo” e o 

sufixo, oriundo do grego, logos significa “palavra, estudo, tratado” (DICIO, 2020). 

A metodologia busca estudar os melhores caminhos praticados no trabalho a 

fim de realizar a produção de conhecimento. A figura 4 apresenta o esquema do 

método utilizado neste estudo e suas etapas, a fim de produção de conhecimento a 

respeito do tema de diversidade nas empresas que atuam no Brasil e uma possível 

intensificação pela busca a respeito do tema devido à pandemia mundial enfrentada 

em 2020. 



 

Figura 4 - Estrutura da metodologia do estudo 

 

Fonte: Autoria própria 

A estrutura do estudo foi dividida em cinco etapas, na qual a primeira contém 

a análise exploratória inicial para definição do tema, introdução, caracterização do 

problema, formulação da situação problema e objetivos do estudo. A segunda 

apresenta a revisão de literatura. A terceira reúne o método de pesquisa com a 

coleta de dados, os estudos de casos e as entrevistas. A quarta etapa destaca a 

análise e a discussão dos dados com panorama atual, tutorial e casos concretos. E 

a quinta etapa, por fim, destaca as conclusões e sugestões. 

3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Para Gil (2007), na etapa de coleta de dados, utiliza-se mais de uma técnica, 

haja vista que os dados devem ser obtidos pela convergência e divergência das 

observações e evidências. Por isso, será usado, de forma conjunta, a análise de 



 

documentos, entrevistas, observação, como sugere o autor, a fim de não prevalecer 

a subjetividade do pesquisador.  

Esta etapa tem natureza exploratória e busca recolher de fontes referências os 

materiais existentes, como os estudos de organizações como a McKinsey, 

conhecida como líder mundial no mercado de consultoria empresarial, e 

publicações de artigos em revistas. Essa coleta foi realizada por meio do 

levantamento de informações disponíveis em sites, artigos, publicações e blogs das 

diversas organizações como as citadas anteriormente. 

3.3 ESTUDO DE CASO 

O método de estudo de caso foi utilizado na segunda fase do projeto, na qual 

os objetos de estudo são as numerosas empresas que estão aplicando processos 

de diversidade, e as consultorias que estão crescendo e se tornando referência no 

assunto no Brasil. 

Segundo Goode e Hatt (1975), o estudo de caso permite investigar, em 

profundidade, o desenvolvimento, as características e demais aspectos 

constitutivos de qualquer unidade social: um indivíduo, um núcleo familiar; um grupo 

social; uma empresa pública ou particular etc. Goode diz, também, que o estudo de 

caso é um meio de organização dos dados do objeto estudado de maneira a 

preservar o seu caráter singular. 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 

colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2005). Sendo 



 

assim, neste trabalho, optou-se pela realização do estudo de caso para 

desenvolvimento da pesquisa.  

3.3.1 Entrevistas 

A terceira fase do trabalho tem caráter qualitativo e exploratório e consiste nas 

entrevistas semiestruturadas com análise de conteúdo para a elaboração da 

discussão dos resultados. 

Wengraf (2001) sugere que a modalidade de entrevista semiestruturada exige 

maior tempo de análise por parte do pesquisador, assim como criatividade e 

capacidade de adaptação. Essa foi a classificação escolhida, afinal o trabalho 

discorre sobre pessoas e a análise sobre o tema é complexa. 

Para Gil (1999), a preparação do roteiro da entrevista é um ponto fundamental, 

e segundo Godoi e Mattos (2006), o roteiro fornece ao entrevistador flexibilidade 

para ordenar e formular as perguntas durante a entrevista. 

Antecedendo as entrevistas, o roteiro foi preparado com base nos estudos 

realizados por meio de pesquisa exploratória para servir como uma espécie de guia 

para as entrevistas.  

Desse modo, foram realizadas dezessete entrevistas semiestruturadas, sem 

um tempo de duração pré-estabelecido, variando de acordo com o andamento da 

entrevista, com colaboradores de empresas que atuam no Brasil. Devido ao 

contexto da pandemia, esse estudo passou por limitações envolvendo as 

entrevistas com os profissionais. Portanto, as entrevistas foram realizadas em 

meios digitais, como Zoom, Google Meet e Whatsapp. 

As entrevistas foram interrompidas seguindo o critério de saturação, em que o 

pesquisador identifica os tipos de resposta, anota as repetições e quando nenhuma 

nova informação ou nenhum novo tema é registrado, identifica-se o ponto de parada 

(NASCIMENTO, 2018). 

As informações dos profissionais que participaram, foram mantidas sob sigilo 

e caracterizadas, no início de cada encontro, de acordo com a ordem de realização 

da entrevista, por exemplo: E1 foi o primeiro entrevistado, E2 o segundo entrevistado 

e assim sucessivamente. E, a ordem da entrevista foi de acordo com a 



 

disponibilidade de agenda dos profissionais, sem ter nenhuma relação com a 

carreira ou tempo de atuação com o tema. 

3.3.1.1. Escolhendo as pessoas 

Para a realização das entrevistas e coletas de dados, foram selecionadas 

pessoas que se relacionassem diretamente com tema objeto de estudo deste 

trabalho, podendo ser: profissionais que atuassem com diversidade e inclusão (D&I) 

dentro de empresas em que o core business, foco de atuação principal no mercado, 

é exatamente D&I, como consultorias especializadas, e com os profissionais de 

empresas com core business variados. 

Nos profissionais que atuam com D&I em empresas com core business 

heterogêneos, foi possível identificar algumas possíveis atuações, como: 

profissionais alocados dentro do departamento de gente e gestão ou de recursos 

humanos, conectando diversidade e inclusão com qualidade e bem-estar dos 

colaboradores e/ou com recrutamento e seleção de talentos; e profissionais que 

atuam com o tema em grupos de afinidade e/ou trabalho ou comitês de diversidade 

multidisciplinares. 

Com a finalidade de encontrar profissionais nestes perfis citados acima, o 

LinkedIn foi utilizado. O LinkedIn é uma rede social de negócios muito utilizada por 

profissionais, que criam seus perfis com informações pessoais, atividades, 

experiência profissional, formação acadêmica, licenças e certificados, 

competências e recomendações, interesses, entre outros fatores, com o intuito de 

apresentar suas aptidões ocupacionais. Os usuários utilizam a rede para encontrar 

trabalhos, pessoas e oportunidades recomendadas. Além dos profissionais, os 

empregadores também estão presentes na rede e podem listar vagas e buscar por 

candidatos potenciais (LINKEDIN, 2021). 

Em seu site oficial, o LinkedIn divulga um número de aproximadamente 740 

milhões de inscritos em 200 países e regiões em todo o mundo, com uma estimativa 

de cerca de 47 milhões de usuários localizados apenas no Brasil. A comunidade 

virtual tem uma grande relevância no mundo dos negócios, devido a alguns 

indicadores como: companhias listadas no site, cerca de 55 milhões, pessoas 

contratadas pela plataforma, com uma estimativa de 3 por minuto, número de 



 

pessoas usando a rede para procurar empregos, com uma estimativa de 40 milhões 

por semana.  

Entendendo a relevância da rede social de negócios, a plataforma foi escolhida 

como local para encontrar os possíveis entrevistados que se relacionam com o 

tema. E então, utilizando a ferramenta foi pesquisado, com o auxílio do filtro, 

profissionais com cargo atual em diversidade e inclusão, obtendo um resultado de 

cerca de mil usuários. 

Para a seleção dos profissionais a serem entrevistados, foi considerado o 

tempo disponível para a realização do trabalho, do entrevistador e do entrevistado, 

e o tempo de experiência dos entrevistados diante do tema de assunto, de no 

mínimo um ano de atuação e em empresas de portes distintos, definido por 

quantidade de funcionários. Desta forma, a lista de possíveis entrevistados teve a 

presença de vinte e cinco pessoas. Porém, a lista final de entrevistados possui 

dezessete pessoas, que colaboraram com este estudo, e que teve sua pesquisa 

interrompida devido a saturação teórica. 

A partir da saturação teórica da pesquisa os dados foram analisados. A 

organização das descobertas pelas entrevistas se deu através das transcrições e a 

análise, atendendo ao método dialético discutindo, analisando e comparando, com 

base na literatura e na reflexão, as informações coletadas. 

O tema objeto desse estudo discorre sobre pessoas, seres complexos, e o uso 

da dialética se dá por este motivo. Sócrates descrevia o método do diálogo como a 

forma pela qual a filosofia se desenvolvia, construía conceitos e definia a essência 

das coisas. Atualmente, alguns autores consideram o conceito dialética como a 

capacidade de se perceber complexidade e contradições em processos 

(ABBAGNANO, 1984). 

A amostra constituída pelos 17 profissionais está detalhada nas tabelas 1 e 2, 

a seguir. Na Tabela 1, são detalhados dados sociodemográficos dos entrevistados 

com a identificação por código, gênero, orientação sexual, se é pessoa com 

deficiência e raça e etnia. Na Tabela 2, são detalhados os dados dos entrevistados 

relacionados com suas empresas, contendo atividade da empresa, porte, de acordo 



 

com número de funcionários, e a ocupação dos entrevistados diante do tema 

estudado, usando a seguinte denominação: 

a) Gente e Gestão: profissionais que atuam com sua 

atividade principal relacionada diretamente a D&I dentro do 

departamento de gente e gestão e/ou recursos humanos e/ou gestão 

de pessoas; 

b) Grupo de afinidade: profissionais que atuam com sua 

atividade principal relacionada a diferentes funções, porém fazem 

parte do grupo de afinidade e/ou comitê de diversidade e/ou grupo de 

trabalho relacionado a algum recorte de diversidade, como gênero, 

raça e etnia, entre outros; 

c) Consultoria especializada: profissionais que atuam com 

a sua atividade principal relacionada ao tema de D&I dentro de 

consultorias especializadas no tema. 

Tabela 1 - Dados sociodemográficos dos entrevistados 

Código Gênero Orientação sexual Pessoa com deficiência? Raça e etnia 

E1 Mulher Bissexual Não Branca 

E2 Mulher Heterossexual Não Negra 

E3 Mulher Homossexual Não Branca 

E4 Mulher Heterossexual Não Negra 

E5 Mulher Bissexual Não Branca 

E6 Mulher Homossexual Não Branca 

E7 Mulher Bissexual Não Negra 

E8 Homem Homossexual Não Branca 

E9 Mulher Heterossexual Não Negra 

E10 Homem Homossexual Não Branca 

E11 Homem Heterossexual Não Negra 

E12 Mulher Heterossexual Não Branca 

E13 Mulher Heterossexual Não Branca 

E14 Homem Heterossexual Não Negro 

E15 Homem Homossexual Não Branca 

E16 Mulher Heterossexual Não Negra 



 

E17 Mulher Heterossexual Não Branca 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Tabela 2 - Dados profissionais dos entrevistados 

Código Atividade da Empresa Porte (nº funcionários) Ocupação 

E1 Educação De 50 a 500 Gente e Gestão 

E2 Tecnologia De 50 a 500 Gente e Gestão 

E3 Consultoria De 50 a 500 Grupo de afinidade 

E4 Consultoria De 1 a 50 Consultoria especializada 

E5 Turismo De 50 a 500 Gente e Gestão 

E6 Energia Mais de 5000 Grupo de trabalho 

E7 Farmacêutica De 500 a 2000 Gente e Gestão 

E8 Bebidas Mais de 5000 Grupo de afinidade 

E9 Design De 50 a 500 Grupo de afinidade 

E10 Energia Mais de 5000 Gente e Gestão 

E11 Comércio Eletrônico Mais de 5000 Gente e Gestão 

E12 Educação De 1 a 50 Grupo de afinidade 

E13 Consultoria De 1 a 50 Consultoria especializada 

E14 Consultoria De 1 a 50 Consultoria especializada 

E15 Logística De 2000 a 5000 Gente e Gestão 

E16 Consultoria De 1 a 50 Consultoria especializada 

E17 Educação De 500 a 2000 Gente e Gestão 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Dessa forma é possível compreender os perfis dos entrevistados que 

contribuíram com o presente estudo. 

  



 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO 

4.1 CONVERSANDO COM AS PESSOAS E COM O MATERIAL EMPÍRICO 

Neste estudo, muito já foi falado sobre a necessidade de diversidade e inclusão 

nos ambientes corporativos. Ninguém constrói uma empresa. As pessoas quem 

constroem times e estes constroem as empresas. Além disso, uma organização 

sem propósito gerencia humanos. Uma empresa com propósito os mobiliza. Tudo 

acaba sendo importante, porém as pessoas são o mais importante e o tempo 

investido nas pessoas é o tempo que não será gasto com preocupações posteriores 

(BENVENUTTI, 2018). 

Tim Cook, CEO da Apple, ao publicar num artigo sua orientação sexual, disse 

que: 

 

“Meu coração se quebra quando vejo crianças lutando para se 
adaptar a uma sociedade ou família que não as aceita, lutando para ser o 
que alguém acha normal. Deixe-me dizer aliás, normal é a pior palavra já 
criada”. 

 

Por muito tempo, a premissa girava em torno das pessoas se adaptarem aos 

aspectos que estavam a sua volta. Em partes, isso ainda é verdadeiro, a sociedade 

precisou se adaptar a uma nova realidade de rotina, apelidada por “novo normal”. 

Porém, o trabalho, em geral, não se adaptava as pessoas, o caminho era inverso 

em que as pessoas se encaixavam no que era dito como normal. Ser normal era 

estar dentro de um padrão. 

O ambiente normal, em que todos se esforçam para se encaixar num padrão, 

não é muito propício a discordâncias. Diferentemente de grupo diversos, que podem 

contribuir com diálogos muito mais críticos, gerando opiniões divergentes e, 

possivelmente, soluções inovadoras (FLEURY, 2000; SARAIVA, IRIGARAY, 2009).  

Se este trabalho contasse com apenas uma fonte de referência, poderia gerar 

uma carência de outros pontos de vista e pensamentos. Assim dizendo, investir em 

diversidade significa ter pluralidade no ambiente e, equipes mistas, se tornam mais 

compatíveis com o perfil demográfico super heterogêneo do Brasil, aspecto que se 



 

mostra ainda mais essencial diante do momento de crise econômica e da saúde 

vivido (MCKINSEY; EXAME, 2020).  

O objetivo da diversidade também é representatividade e redução da 

desigualdade. Desejar que o ambiente corporativo no país seja similar a demografia 

da população não parece um absurdo, afinal o desejo é contar com uma força de 

trabalho parecida com o retrato de seus habitantes. Em outros termos, ter um time 

diverso, que pense em um produto e/ou serviço para a população, sendo um time 

reflexo dos habitantes em questão, pode trazer resultados positivos para ambas as 

partes, ou seja, para a empresa e para o consumidor (FERREIRA, 2016; ROCHA, 

2020). 

Segundo dados do IBGE, dos 10% mais ricos, os brancos somavam quase 

71% e os negros 28%. E, entre os 10% de menor rendimento, há uma inversão, em 

que 75% são negros e 24% brancos. Hoje, 44% das empresas têm três ou mais 

mulheres em cargos executivos, ante 29% das empresas em 2015. O desafio maior, 

porém, está na inclusão de mulheres negras. Em média, um em cada cinco 

executivos é mulher, mas apenas um em cada 25 executivos é mulher negra 

(EXAME, 2020). 

Além do pensamento de inovação, olhar para D&I colabora para perpetuar a 

empresa no mercado. Tal pensamento vai ao encontro da fala de Tânia Cosentino, 

presidente da Microsoft Brasil, em um painel da Expert ESG, em que ela disse: 

 

“Quando a gente olha no mercado e vê que 52% da população do 
Brasil é formada por mulheres, não olhar pra esse recorte significa que 
você está abrindo mão de simplesmente metade do potencial de talentos”. 

 

A área de tecnologia, por exemplo, que está em crescente no mercado, já tem 

um déficit de formação de profissionais, e, até a presença de mulheres nas 

graduações da área, é reduzida. Estimam que a presença feminina nas graduações 

de tecnologia é de cerca de 17%, ou seja, em dado momento a crise por estes 

profissionais vai estourar e isso atrapalha o crescimento. Logo, é preciso incentivar 

a presença feminina até em etapas anteriores ao mercado de trabalho, como o da 

graduação, relacionada a tecnologia. 



 

Empresas mais diversas são mais atraentes para a população por conta da 

representatividade. Seria análogo a um espelho, quando a pessoa olha para dentro 

de uma empresa e vê um semelhante, ela é capaz de se imaginar lá dentro e isso 

expressa uma abertura de possibilidades. Então, olhar para os grupos minorizados 

também significa pensar em solução para os problemas de falta de qualificação 

profissional, que dificultam os processos de atração e seleção de talentos no Brasil. 

E, tornam as organizações mais atraentes para talentos já disponíveis no mercado 

(ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004). 

Existem conjuntos de medidas que dão visibilidade, oportunidade e promovem 

inclusão verdadeira a grupos socialmente discriminados ou excluídos, conhecidas 

como políticas afirmativas. As cotas são políticas públicas que visam garantir o 

acesso de pessoas, de recortes socialmente excluídos, a alguns espaços. Em 

outras palavras, como uma parte da população não consegue ocupar certos 

âmbitos, de forma orgânica, por conta do contexto histórico, as cotas contribuem 

reservando um espaço a estes recortes. 

O Magazine Luiza, em 2020, realizou um processo seletivo de trainee 

exclusivo para negros. Após perceber a falta de negros em alto nível da companhia, 

a empresa lançou um programa exclusivo para trainee autodeclarados pretos. A 

única diferença do processo foi a retirada do inglês como requisito, que seria 

compensada no futuro com a bolsa de estudo junto da vaga, nos demais fatores foi 

um processo seletivo comum. Porém, a repercussão desse processo foi alta no 

Brasil porque um deputado federal alegou racismo “reverso”, excluindo a população 

branca. Tal marco é considerado muito importante para a diversidade porque 

respaldou outras organizações de realizarem os processos, visto que ações 

afirmativas e de inclusão no mercado profissional, de pessoas descriminadas há 

gerações, fazem parte de uma nota técnica de 2018 do Ministério Público do 

Trabalho. Outras empresas como Google, Vivo, Ambev, Braskem, P&G, Santander, 

Vale e Cyrela já realizaram processos semelhantes. 

Cotas são necessárias e colaboram para treinar os olhos, tornando natural 

enxergar pessoas ocupando espaços que antes poderiam não ser considerados 

possíveis. E, são formas de reparar um erro histórico devido a formação da 

sociedade. Tanto para negros, que não tiveram suporte depois da abolição da 



 

escravatura no Brasil, o último país a abolir. Tanto para mulheres, que por muito 

anos não tinham acesso à educação. Para outros grupos como pessoas com 

deficiência, que por muito tempo eram considerados incapazes, e orientação 

sexual, em que alguns sofrem dificuldade até para estudar e outros sofrem grande 

preconceito no mercado de trabalho (SAJI, 2005; ARAUJO, 2018). 

Eduardo Lyra, CEO da Gerando Falcões, projeto social que promove a 

capacitação de jovens da periferia, classifica as ações afirmativas como “medidas 

de sobrevivência” para as empresas. “É impossível inovar com um grupo de 

pessoas parecidas; é preciso haver um complemento de CEP, cor e background” 

(EXAME, 2020). 

No grupo de pessoas com deficiência, que possuem cotas definidas por lei, 

dentro do mercado de trabalho, não basta recrutar apenas para cumprir a exigência 

legal, é preciso olhar para a retenção desses profissionais e, principalmente, ter 

foco no desenvolvimento da carreira deles (SAJI, 2005). 

Além disso, na atualidade, as organizações sofrem uma pressão do seu 

público-alvo e de políticas públicas, no quesito diversidade. Algumas empresas já 

perceberam a necessidade de investimento em diversidade e inclusão, que pode 

sinalizado pelo aumento na participação do recém-criado, Guia EXAME de 

Diversidade, uma análise qualitativa e quantitativa desenvolvida pela EXAME em 

parceria com o Instituto Ethos, que há 22 anos ajuda empresas a gerir seus 

negócios de forma socialmente responsável. 

E, de acordo com o Boa Vista SCPC, os pedidos de falências de empresas 

brasileiras tiveram alta de 12,7% em 2020, na comparação com 2019. Ou seja, tratar 

sobre diversidade realmente pode ser uma questão de sobrevivência ao mercado. 

Os entrevistados E4 e E15 discorreram a respeito e se posicionaram da 

seguinte forma: 

 

“Diversidade não é caridade. É minimamente uma possibilidade de 
a empresa fazer mais dinheiro e fazer outras pessoas fazerem mais 
dinheiro. Diversidade e inclusão é sinônimo de prosperidade”; “Planejar 
estratégias de diversidade nas organizações é considerar alimentar a roda 
da economia, social e da vida, de uma forma diferente, ou seja, distribuir a 
riqueza por outros recortes”. 



 

 

A pandemia junto com a crise econômica são influências que podem acelerar 

medidas de diversidade e inclusão que poderiam estar sendo estudadas ou apenas 

idealizadas pelas organizações, porém não saiam do papel. E, além de contribuir 

com a possível aceleração do movimento pró-diversidade, a questão influenciou no 

dia a dia de diversos grupos minorizados (HARARI, 2020). O relato de E12 diz que: 

 

“O grupo minorizado, relacionado a orientação sexual, teve alguns 
problemas por conta da pandemia. O público LGBTI+ sofre muito 
preconceito dentro de suas residências. E, alguns funcionários que já 
tinham se autodeclarado no ambiente corporativo, e se sentiam acolhidos 
pela empresa e pelos colegas de trabalho, não encontraram o mesmo 
ambiente em suas residências. Ou seja, quando o ambiente de trabalho 
mudou e passou a se situar dentro das próprias residências, nem sempre 
a realidade era a mesma”. 

 

Então, é possível perceber que uma parte deste grupo enfrentou dificuldades 

e de uma forma coloquial, muitas pessoas que já tinham assumido a orientação 

sexual, teve que “voltar para o armário”. Uma expressão utilizada para simbolizar a 

autodeclaração, ou seja, a afirmação da orientação sexual de uma forma aberta e 

ampla. Essa consequência da pandemia, mostra a necessidade das organizações 

de colocarem holofotes na pauta de inclusão muito além das fronteiras físicas das 

empresas visto que as atividades do trabalho não são mais desempenhadas neste 

espaço. 

Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2020 

foram registradas quase 106 mil denúncias de violência contra mulher. Portanto, é 

possível perceber que o grupo minorizado de gênero, no quesito mulheres, também 

sofreu influências. E10 pontua que: 

 

“Existiu uma preocupação, dentro da área de gente e gestão, em dar 
suporte as mulheres da companhia, devido aos elevados índices de 
violência doméstica. Desta forma, nasceram diversas iniciativas como 
Webinars, em parceria com o Instituto Maria da Penha, grande referência 
nos quesitos de ações contra a violência doméstica. E, uma outra iniciativa 
da empresa, foi realizar parcerias com canais de suporte nos aspectos 
psicológico e jurídico, aberto a todos os colaboradores. De forma interna, 
a empresa também impulsionou este canal para que os colaboradores se 
sentissem confortáveis em usar”. 



 

 

A empresa de cosméticos Avon lançou o movimento 

#IsoladasSimSozinhasNão com o intuito de amparar mulheres que atualmente se 

sentem sozinhas e em risco, dentro das próprias residências. A iniciativa tem o 

objetivo de  influenciar as consumidoras e outras mulheres, que não 

necessariamente se relacionam com a marca. Vale destacar que a empresa se 

relaciona com essa causa desde 2019, quando lançou no Brasil a Coalizão 

Empresarial pelo Fim das Violências contra Mulheres e Meninas, em parceria com 

a ONU Mulheres e a Fundação Dom Cabral com o objetivo de estimular o 

engajamento de líderes do setor privado para assegurar o compromisso pelo fim da 

violência. Atualmente a Avon conta com 108 empresas apoiadoras, que se 

comprometem a combater o assédio sexual no ambiente de trabalho e dar suporte 

às mulheres em situação de violência doméstica.  

Além da violência contra a mulher, um ponto relatado por E10 foi: 

 

“A tripla jornada de trabalho da mulher, involuntária, devido a 
pandemia, em que lidam com responsabilidades profissionais e pessoais, 
com dupla jornada, relacionada aos filhos e a casa, foi algo bastante 
percebido pela empresa”.  

 

Com o início da pandemia implicando em trabalhos realizados dentro de casa 

e escolas fechadas, muitas mulheres enfrentaram a tripla jornada, com as tarefas 

do trabalho, as domésticas e as maternais, devido a divisão desigual de atividades 

domésticas entre os gêneros. Segundo o IBGE, as mulheres dedicam mais horas 

aos afazeres domésticos e ao cuidado de pessoas, mesmo em situações 

ocupacionais iguais aos dos homens, gastando cerca de 18,5 horas por semana 

enquanto os homens gastam apenas 10,3 horas. Ainda de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 7 milhões de mulheres abandonaram o 

mercado de trabalho no período de pandemia, 2 milhões a mais do que os homens. 

Apenas no primeiro trimestre inteiro de 2020, o número de mulheres que perderam 

o trabalho foi 25% maior que o de homens. 

Geralmente diversas medidas de atração de pessoas para promover a 

diversidade nos ambientes corporativos são faladas, porém a inclusão significa se 



 

preocupar com o ambiente que o funcionário vai encontrar. Pensar em medidas 

para manter as mulheres no ambiente corporativo, mesmo em situação adversa, 

como a gerada pela pandemia, é pensar em inclusão. O conceito de equidade se 

relaciona com o que foi dito, à medida que, pensar em um tratamento ou em uma 

política diferente para mulheres é pensar que elas enfrentam dificuldades que 

outras pessoas não enfrentam. Em outras palavras, é oferecer o suporte diferente 

para que diversas pessoas possuam as mesmas oportunidades, ou seja, igualar o 

ponto de partida para tornar mais justo (TORRES; PÉREZ NEBRA, 2014). 

A GE Mommy é uma iniciativa da General Electric (GE), que consiste em um 

time focado em atender as mães da companhia. O time é formado por enfermeira 

obstétrica, médica, psicóloga, nutricionista e preparadora física, com objetivo de 

acompanhar as mães, garantindo as necessidades e esclarecendo qualquer dúvida. 

A empresa pontua que, para manter as mães na companhia, o programa permanece 

até o bebê completar um ano. Essa é uma das iniciativas, possíveis de serem 

implementadas, para inclusão de mães no mercado de trabalho. 

Outro exemplo a ser citado é o da Magazine Luiza, que possui um cheque 

adicional a todas as mulheres da companhia, apelidado de “cheque mãe”, 

distribuído independente de cargo, com um valor destinado ao pagamento de 

pessoas próximas, parentes ou vizinhos, que auxiliem nas tarefas da maternidade. 

Assim dizendo, as mulheres recebem um valor adicional para que paguem pessoas 

próximas que possam ajudar com ajudar a tomar conta de seus filhos. Porém, 

durante o período de isolamento, essa medida só auxilia mulheres que moram na 

mesma residência da pessoa com disponibilidade de ajudar, não sendo efetiva 

amplamente devido as limitações de isolamento.  

A DocuSign tem uma medida similar que tem por objetivo ajudar os 

funcionários e garantir que se sintam apoiados durante esse período pandêmico. 

Através do benefício chamado DocuSign Cares, os funcionários podem ser 

reembolsados em um valor, para ajudar com despesas relacionadas ao cuidado de 

entes queridos e animais de estimação, investimento em novos móveis de escritório 

para o home office, inscrição em aplicativos ou aulas de ginástica online, entre 

outras facilidades. 



 

Essa medida ampla possibilita que cada colaborador avalie sua própria 

necessidade e realize o investimento que achar conveniente, isto significa que com 

uma medida é possível tentar atender a demanda de mais de um grupo minorizado. 

Caso o benefício fosse relacionado a atividade física, possivelmente algum 

colaborador poderia não se sentir realmente contemplado, porém de uma forma 

ampla, os colaboradores com filhos podem utilizar para pagamento de despesas 

relacionadas ao cuidado com eles, outros podem realizar investimentos 

relacionados a mobiliário, outros podem ponderar a questão de saúde mental e 

atrelar com exercício físico ou outras medidas. 

As pessoas com deficiência também perceberam certas influências devido a 

pandemia, relacionado ao isolamento. O ambiente de trabalho foi alterado para a 

casa das pessoas e por isso algumas empresas consideraram realizar a 

contratação de pessoas com deficiências, em sua maioria, relacionadas a 

mobilidade, devido à ausência da necessidade de um ambiente físico preparado 

para acessibilidade ou até com um pensamento no translado a ser percorrido entre 

casa-trabalho. Nos depoimentos de E15 e E12, foi relatado que: 

 

“A empresa considerou contratar pessoas com deficiência para 
algumas funções, antes não consideradas devido as limitações de 
estrutura física”; “Já identifiquei, através dos relatórios financeiros de fim 
de ano apresentados oficialmente no site de organizações, empresas que 
preferiam pagar a multa, por não possuir espaços físicos adequados para 
pessoas com deficiência, porque seria mais barato do que realizar as 
reformas estruturais, dado que a multa despendia um menor custo. Tais 
despesas de multas são consideradas, nos balanços financeiros, políticas 
de contingenciamento de ações”. 

 

Apesar do problema de translado ou de estrutura física da empresa, ter 

soluções, ao alterar o trabalho para o home office, nem todos têm um espaço 

adequado para trabalhar em casa. Além disso, algumas segmentações dentro do 

grupo de pessoas com deficiência também sofreram dificuldade. Muitas pessoas, 

principalmente as surdas, as cegas, com autismo ou deficiência intelectual, se 

depararam com barreiras devido à alteração da comunicação nas chamadas de 

vídeo online no trabalho. Algumas possíveis soluções são relacionadas ao uso de 

audiodescrição, legendas, libras, conversa face a face, impressões em braile e 

dublagem, entre outros. 



 

Na LBI, no inciso 2º do art. 68: 

 

“Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que 
possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou 
outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura 
com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e 
impressão em Braille”. 

 

Diante da pandemia, algumas plataformas, como duas das que foram 

utilizadas neste trabalho, para realização das entrevistas, o Zoom e Google Meet, 

possuem recursos de acessibilidade, que constam em seus próprios sites e 

aplicativos. Os recursos são: atalhos de teclado; suporte a leitor de tela; transcrição 

automática; closed caption; posição dos vídeos; multi-destaque e multifixação.  

Os surdos podem ser bilíngues, usando a libras como primeira língua e 

aprendendo o português como segunda língua. Por isso, para os vídeos e reuniões 

online também é necessário, além de intérpretes profissionais, o uso de legendas, 

pois não são todos os surdos que são sinalizados.  

Existem algumas medidas que podem ser realizadas e que não dependem de 

políticas das organizações, mas são atitudes que podem ser adotadas no 

relacionamento profissional e social, influenciadas pela empresa aos seus 

funcionários, como falar de frente para a pessoa, para permitir a leitura labial, e 

descrever aparência e o ambiente ao entrar em alguma reunião online, para o 

colega de equipe. As falas de E13 e E10 corroboram com tal pensamento à medida 

que dizem: 

 

“A diversidade não precisa ser aplicada necessariamente apenas na 
existência de um programa ou uma política oficial de D&I, porque ela pode 
ser também um comportamento. As políticas não aplicadas não geram 
resultados e mudanças. Às vezes, buscar por políticas totalmente 
estruturadas e finalizadas podem não ter aplicação e por isso não se obtém 
resultados”; “Nas pesquisas realizadas sobre diversidade entre os 
colaboradores das empresas, a percepção das pessoas sobre diversidade 
não estava relacionado com a existência das políticas da companhia. 
Quando os colaboradores apontavam um ambiente diverso, atrelavam à 
rotina do time que estavam alocados e da postura dos colegas de trabalho. 
A simples existência da política pode não impactar tanto da vivência das 
pessoas no trabalho”.  



 

 

Outro exemplo, são das pessoas com autismo, que podem possuir certa 

dificuldade para sair da rotina ou assimilar mudanças com rapidez e facilidade. 

Então, a nova rotina devido à pandemia, pode ter influenciado demasiadamente a 

vida dessas pessoas. As empresas que entendem a diversidade como um valor 

competitivo estão apoiando seus colaboradores na nova rotina. E podem se 

posicionar a frente de seus concorrentes, pois entendem que isso está diretamente 

atrelado à produtividade, ao engajamento e a melhores resultados (EXAME, 2020). 

Em adição aos pontos apresentados, que foram reflexos diretos da pandemia 

na rotina de alguns os grupos minorizados, a pandemia gerou influências indiretas. 

O mundo está amplamente conectado e a pandemia deixou a sociedade em 

isolamento, dentro de suas casas, consumindo demasiadamente noticiários e/ou 

internet e algumas externalidades influenciaram na temática estudada. Um grande 

exemplo de externalidade internacional, foi o caso George Floyd, um negro 

americano que foi assassinado por um policial em Minneapolis em maio de 2020, 

que ajoelhou em seu pescoço até provocar a morte. 

Ao contrário do que muitos possam imaginar, o movimento ativista Black Lives 

Matter, traduzido por “vidas negras importam”, teve início nos Estados Unidos da 

América (EUA) em 2013, após o assassinato de um negro a tiros, sendo também 

fruto de uma ação policial, e desde então acontecem diversos protestos contra a 

morte de inúmeros negros por ações policiais no EUA. Porém, após o assassinato 

de George Floyd o movimento ganhou visualização mundial. O estudo dos Trending 

Topics Brasil, realizado pelo Buzzmonitor, que ranqueia as hashtags mais utilizadas 

no Twitter, mostrou que dentro da categoria jornalística da plataforma, os grupos 

minorizados e as defesas de causas usam a rede social para potencializar suas 

vozes, com uma utilização até maior do que termos diretos ligados ao Covid-19. O 

uso se fez para denúncias de violência e assédio contra a mulher tanto para o 

“BlackLivesMatter”.  

Em concordância com o que foi descrito, E4 e E16 pontuaram que: 

 

“No recorte de raça e etnia existe uma diversidade antes de George 
Floyd e depois de George Floyd”; “O assassinato cruel trouxe o tema para 



 

os holofotes. “I need to breathe”, traduzido por “eu preciso respirar”, ecoou 
na mente de quem assistiu ao vídeo do assassinato e repercutiu nas 
empresas”. 

 

Segundo a ONU, a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil, então, 

para o brasileiro, é natural ver os negros morrendo. E16 relata que: 

 

“O país parecia negar a existência do racismo em seu território. 
Porém, a repercussão do caso atuou como um estopim, num momento que 
muitos estavam no seu limite emocional e financeiro devido a pandemia, 
provocando um senso de urgência. Empresas internacionais e nacionais 
foram provocadas a um posicionamento e a mudanças. E as pessoas se 
tornaram menos tolerantes diante a preconceito e ganharam voz”. 

 

A fala de E10,vai de encontro ao que foi falado por E16, à medida que expõe 

que: 

 

“O infeliz acontecimento também contribuiu para que fosse criado o 
primeiro projeto de apoio a formação de jovens negros na minha empresa. 
E, posteriormente, aprovado pela sede da empresa, que não é situada no 
Brasil e por isso, possui um perfil demográfico totalmente diferente do 
brasileiro. Por esse motivo, a empresa não possuía muitas ações e 
medidas no recorte de raça e etnia e não enxergava tanta importância”.  

 

Posto isto, existe a necessidade de algumas empresas multinacionais, com 

unidades no Brasil, confiarem certa autonomia para definições locais de estratégias 

de diversidade que aproximem a realidade cultural e demográfica da companhia. 

Afinal, devido à diferença de realidade, nem todas as diretrizes de uma 

multinacional, vai conseguir suprir as demandas brasileiras. E, as lideranças, que 

algumas vezes são estrangeiras, não conseguem contribuir tanto com a percepção 

real da necessidade local. 

Existem outras motivações que contribuem com as ações das empresas no 

que tange a diversidade, como exigências legais. O ESG ou ASG, sigla para as 

melhores práticas ambientais, sociais e de governança, avalia como companhias e 

investimentos impactam o ambiente e a sociedade e sobre como esse impacto pode 

conduzir a riscos de negócio ou de investimentos. 



 

O Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 é uma ferramenta para análise 

comparativa da performance de empresas listadas na bolsa, sob o aspecto da 

sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio 

ambiental, justiça social e governança corporativa. 

De acordo com a EXAME (2020), as organizações que não se atentam às 

práticas ESG vão perder espaço no mercado. O banco Goldman Sachs, que 

anunciou que não fará mais abertura de capital (IPO) de empresas que não contem 

com diversidade no board; e a Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana, que avisou 

que poderá excluir do seu índice quem não tiver representatividade na alta 

liderança. No Brasil, já no fim de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários abriu 

consulta pública para seguir um caminho semelhante. E15 comenta que:  

 

“Alguns negócios, como o de logística e offshore, trabalham com 
licitação. E, algumas licitações exigem aspectos relacionados a 
diversidade. E a ausência de priorização no tema de D&I, acarreta a 
incapacidade técnica para se candidatar na licitação, ficando de fora logo 
de cara. Caso a diversidade estivesse alinhada ao planejamento 
estratégico da organização, a empresa conseguiria disputar mais licitações 
porque cumpririam requisitos iniciais”.  

 

Deste modo, foi possível perceber diversos motivos para investir em 

diversidade, seja para aumentar a inovação nas empresas, trabalhar a retenção e 

atração de colaboradores ou até tentar ser um retrato mais fiel da demografia 

brasileira, dentro das corporações, e contribuir com a redução da desigualdade. 

Além disso, o pensamento de necessidade de perpetuação e/ou sobrevivência no 

mercado também pode ser observado, alinhado com uma melhora de performance. 

4.2 DIVERSAS ROTAS, DIFERENTES EXEMPLOS E UM SÓ DESTINO 

A implantação da diversidade e inclusão numa empresa não tem uma fórmula 

exata, com passos super definidos, que ao seguir fielmente resultam no sucesso. 

Em concordância com o que foi dito, E14 apontou em sua entrevista que: 

 

“Para estruturar estratégias de diversidade, não tem uma receita de 
bolo. Cada empresa possui uma cultura diferente, além disso, a discussão 
sobre a temática se encontra em diferentes estágios nas organizações. 



 

Outrossim, nem sempre o grau de maturidade é o mesmo em todos os 
grupos minorizados”. 

 

Este presente estudo discorreu inúmeras vezes sobre a complexidade do 

mundo atual, então apontar um único método, que as empresas podem apenas 

replicar e estará super validado, seria ousado e até incoerente. Tais pensamentos 

podem ser reiterados por E9 que diz que: 

 

“Não existe um manual de como fazer. É possível, que num futuro, 
existam mais materiais que contribuam para o desenvolvimento do tema. 
Porém, atualmente, mesmo com uma percepção da sociedade com maior 
interesse pela temática, ainda não existem cursos”. 

 

Apesar do exposto, de acordo com as diversas entrevistas, foi possível 

perceber algumas orientações, possíveis de serem seguidas, para contribuir com a 

implementação da diversidade. Pontos que foram comuns em múltiplos encontros. 

Vale ressaltar que, a grande dificuldade em replicar modelos de estruturação de 

estratégias de diversidade, é por levar em consideração a cultura das organizações, 

fator que influencia grandiosamente na relação com o tema e no sucesso da 

aplicação das estratégias.  

O Sabin Medicina Diagnóstica considera que, quando a cultura da empresa 

valoriza as pessoas, ações que valorizam a diversidade se tornam naturais e os 

funcionários ficam mais comprometidos com a companhia. Porém, cada empresa 

possui um conjunto complexo de valores, crenças e ações que definem como a 

organização conduz o negócio, ou seja, sua cultura organizacional. E, nem sempre 

a cultura das empresas dialoga com a valorização das pessoas. 

Essa cultura é definida pela alta liderança da companhia. Logo, entendendo o 

conceito de cultura e o local em que ela é definida, é possível perceber a 

necessidade do movimento de D&I surgir, ou ter uma grande importância nos 

dirigentes das empresas, afinal o tema se relaciona fortemente com a cultura 

organizacional. De acordo com a percepção de E12: 

 



 

“A necessidade de o programa de diversidade ser top down é por 
envolver muito a cultura organizacional das companhias. Então quando o 
movimento nasce de forma contrária, com um efeito bottom up, muitas 
vezes ele perde sua força e acaba sendo interrompido sem grandes 
evoluções”. 

 

E13 complementa dizendo que: 

 

“Se a liderança próxima de um colaborador não incentivar ou achar 
o tema menos ou não-importante, ou até “mimimi”, termo usado para 
banalizar algum assunto, esta liderança influenciará diretamente a 
percepção do funcionário pela temática. Essa influência muitas vezes pode 
ser irreversível ou muito prejudicial, em que, mesmo com diversas outras 
ações sobre o tema, o colaborador pode seguir descredibilizando 
totalmente o tema diante da influência de sua liderança”. 

 

Para uma evolução do movimento em prol da diversidade, é preciso que o 

movimento seja necessariamente top down, em que a estratégia de ordenação do 

conhecimento acontece de cima para baixo, no qual o projeto vai sendo 

fragmentado, conforme avança nos níveis hierárquicos, e grandes cargos 

influenciam os menores cargos hierárquicos.  

Além da notável importância que o movimento venha de cima porque os 

colaboradores costumam se inspirar em seus líderes e tomá-los como exemplos. O 

envolvimento desses atores corrobora com o sucesso do programa. E, as lideranças 

eventualmente são consideradas as grandes incentivadoras deste novo ambiente, 

que deseja possuir características inclusivas, produtivas e eficientes. 

A primeira coisa que foi comum a todos os entrevistados foi à vontade e/ou 

necessidade de trabalhar o tema dentro do ambiente corporativo. Esta vontade é 

uma espécie de estímulo inicial e não envolve uma possível etapa. Em alguns 

casos, como no da empresa de E1, o debate sobre o assunto iniciou a partir dos 

jovens colaboradores que levantaram o tema em conversas. Porém, em casos 

como o relatado por E10, o assunto nasceu a partir de uma diretriz internacional da 

sede da companhia e, como o de E7, partindo de um incômodo individual, que foi 

compartilhado com colaboradores próximos, e ganhou relevância na empresa. 



 

Independentemente de onde nasça a vontade de iniciar os trabalhos a respeito 

da temática D&I, é importante que nasça.  

Após o nascimento da vontade ou necessidade de trabalhar com o tema, é 

preciso então entender a cultura da empresa em questão. Ou seja, é necessário 

entender o contexto em que a empresa está inserida, com questões como:  

a) Como enxergamos o ambiente da companhia? 

b) O que é diversidade para a nossa organização?  

c) Qual a missão, a visão e os valores da empresa?  

Essas perguntas podem auxiliar a entender as circunstâncias da empresa em 

questão, afinal é preciso entender exatamente o contexto da organização a fim de 

iniciar a idealização da estratégia, para que tenha o mínimo de sinergia com a 

cultura da companhia. As respostas das perguntas acima podem facilitar na 

compreensão de, respectivamente: 

a) Percepção do ambiente: tradicional, resistente a 

mudanças, ou moderno, mais flexível a mudanças; 

b) Percepção inicial do conceito a ser abordado: facilita a 

compreensão inicial de diversidade para tal organização; 

c) Alinhamento de diretrizes: Missão, visão e valores são 

grandes guias das organizações que precisam estar alinhados com os 

conceitos de diversidade e a inclusão.  

Entendendo o cenário da companhia, ou seja, o ambiente em que se deseja 

uma maior diversidade e inclusão, é possível iniciar os trabalhos a respeito da 

temática. Esse primeiro momento descrito é uma preparação para implementação 

de D&I na organização. 

No segundo momento se iniciam as medidas diretas, sendo recomendado uma 

sensibilização e, posteriormente, a conscientização sobre o tema. 

Sensibilizar a respeito do tema não significa falar abertamente e diretamente 

sobre. E14 explanou que:  

 



 

“Dependendo da organização em que a estratégia estiver sendo 
implementada, como em empresas mais tradicionais, o ideal é iniciar a 
conversa com um viés inconsciente; O Brasil está muito polarizado sobre 
o tema então as pessoas podem acabar ficando muito divididas, porém 
levar essa polarização para dentro das corporações pode ser 
extremamente prejudicial à companhia, e nenhuma organização deseja 
uma divisão em sua equipe”. 

 

O viés inconsciente é baseado nas preferências, não intencionais, dos seres 

humanos. O cérebro procura por padrões que considera mais importantes e cria 

atalhos para reconhecê-los, como um piloto automático. No entanto, esses atalhos 

têm a desvantagem por serem tendenciosos, uma vez que são adquiridos ao longo 

da história de vida e dos aprendizados. Por isto, a conexão entre pessoas 

semelhantes é mais rápida, por uma questão de conforto e padrão mental. E, a 

distância de pessoas diferentes é uma espécie de preconceito inconsciente. 

Existem alguns exemplos de frases de estereótipos, generalizações sobre 

características e comportamentos, que estão associadas a diversos preconceitos, 

ou seja, opinião ou sentimento hostil formado antes de um conhecimento ou de uma 

experiência adequada. Como:  

a) “Isto é tarefa para homem”; 

b) “Ele é gay, mas nem parece, ele se veste igual a todo mundo”; 

c) “Você tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar 

no vestibular”; 

d) “Ele é cego, como consegue trabalhar?”; 

e) “Ela é surda e trabalha muito bem”. 

A sensibilização pode contribuir na desconstrução do viés inconsciente no 

quadro de funcionários. E, pode ser feita utilizando uma comunicação não violenta, 

com muita empatia e com um papel de educador. E13 relata que: 

 

“O ideal é que a sensibilização foque na liderança, devido à grande 
influência do tema na cultura organizacional, nos times de gente e gestão 
e/ou recursos humanos, que geralmente são as equipes que lideram a 
temática e frequentemente são procurados pelos funcionários das 
organizações, necessitando realizar posicionamentos. Além disso, esses 
profissionais devem se preocupar em nivelar o conhecimento das pessoas 
a respeito do assunto. E, por fim, é necessário a sensibilização de todo o 
quadro de funcionários”. 



 

 

A Blend Edu, uma consultoria especializada em Diversidade e Inclusão, adota 

o Laboratório da Empatia como medida de sensibilização. Inspirado na ação do 

museu da empatia, o laboratório é dentro de uma caixa de sapatos gigantesca, com 

a presença de diversos sapatos com diferentes formatos, números, modelos e 

cores. Por trás de cada sapato, existe uma história que aborda a diversidade, isto 

é, a história de uma pessoa que sofreu racismo e/ou LGBTfobia e/ou machismo, 

como uma mulher demitida após sua licença maternidade. O objetivo é que as 

pessoas escolham um sapato, calcem o sapato e ao caminhar pelo espaço, elas 

escutem pelo fone de ouvidos a história da pessoa à qual os sapatos pertenceram, 

assim, elas podem se colocar no lugar dos donos do sapato. 

Outra medida realizada pela mesma consultoria é a Empatia no Escuro, em 

que antes de algum treinamento da equipe, as pessoas que receberão o 

treinamento são convidadas a um coffee break. Porém, o local do lanche é um local 

com a iluminação baixa e as pessoas participam da interação de olhos vendados e 

em mesas separadas, e a ajuda para conseguir aproveitar o lanche, é através de 

um facilitador. Ao final do coffee break, as pessoas tiram as vendas e a iluminação 

do ambiente aumenta e então os participantes percebem que o facilitador é uma 

pessoa cega. O objetivo é mostrar de forma prática o dia a dia das pessoas com 

deficiência visual.  

E9 compartilhou a medida de sensibilização adotada em sua organização, 

sendo: 

 

“O jogo do privilégio é um jogo em que os participantes são peças, 
que se movem de acordo com as histórias de sua vida, que estão fora do 
controle da pessoa em questão. Os passos, para frente ou para traz, 
refletem a dinâmica de desigualdade da sociedade brasileira. O objetivo é 
promover reflexão dos privilégios da sociedade e estimular o pensamento 
sobre como cada um pode contribuir para redução de desigualdades”. 

 

Seguidamente, é necessário a conscientização a respeito da temática. Esta 

etapa envolve a fala de uma forma aberta e direta sobre o tema e seus possíveis 

recortes. E10 relata que: 

 



 

“A empresa promoveu dois grandes Webinars em 2020, um com o 
Instituto Maria da Penha, para abordar a questão de violência contra a 
mulher. O Webinar expõe o que significa a violência contra a mulher, em 
seus diversos tipos, além de apresentar canais efetivos e apropriados para 
que possam utilizar para denúncias e solicitação de ajuda. O segundo foi 
com uma empresa que tratou o tema de empoderamento feminino”. 

 

A empresa PwC Brasil promove a Semana da Diversidade e Inclusão, uma 

medida de conscientização através de debates sobre igualdade racial, de gênero e 

de orientação sexual, oportunidades para pessoas com deficiência e integração de 

gerações. O objetivo da empresa é promover um ambiente inclusivo para todas as 

pessoas e buscar combater qualquer tipo de discriminação e preconceito, através 

de uma cultura organizacional mais plural. 

Em seguida, após a sensibilização e conscientização, os colaboradores já 

terão um pouco mais de conhecimento a respeito do tema e então é possível realizar 

o diagnóstico do perfil da empresa. Esta etapa pode envolver a realização de 

pesquisas para entender o estado inicial do tema na organização. 

A etapa de diagnóstico pode ser realizada por meio de pesquisa em que 

usualmente cobre os perfis dos funcionários, incluindo aspectos como, gênero, 

orientação sexual, raça e etnia, idade, a percepção individual e a percepção da 

situação da empresa diante do tema, pela ótica dos trabalhadores. Após esse 

diagnóstico, as organizações conseguem compreender o status real da empresa 

diante da temática. E9 relatou que: 

 

“Realizamos a criação de uma persona a partir dos resultados da 
pesquisa diagnóstica. A persona, no contexto original representa, de forma 
fictícia, o cliente ideal de um negócio. No caso da persona relacionada ao 
resultado do censo de diversidade, caso a empresa fosse uma pessoa, 
seguindo as estatísticas da maioria da empresa, como ela seria? Ou seja, 
a maioria é mulher ou homem? Sendo mulher, a persona seria uma mulher. 
A maioria possui que orientação sexual? Sendo bissexual, a persona seria 
bissexual e assim em diante. Assim foi possível traçar uma persona 
compatível com o resultado da pesquisa realizada e traçar uma persona 
objetivo, dentro do contexto original, que é o que a empresa deseja 
alcançar”. 

 

Em um quarto momento, é necessário a estruturação do programa. Esta etapa 

envolve a definição da governança a respeito do tema, isto é, é necessário definir 



 

quem vai liderar o tema, e se possível, é interessante envolver diversas áreas 

chaves da companhia como marketing, gente e gestão, tecnologia da informação, 

entre outras. Neste momento também é possível pensar em expectativas de 

resultados pós aplicação do programa estruturado e, se possível, realizar uma 

análise preditiva com o que pode acontecer com a transformação da cultura 

organizacional para um engajamento forte da liderança. Esta análise contribui com 

o alinhamento a respeito das expectativas de resultados e com a sustentação do 

projeto quando se constata um objetivo futuro de forma nítida. 

Vale destacar que a união da etapa 3, de diagnóstico, com a etapa 4, de 

estruturação, são importantes na definição do recorte de diversidade que será 

priorizado. Infelizmente, a realidade do ambiente corporativo das empresas situadas 

no Brasil é muito diferente do perfil demográfico do país, ou seja, os ambientes nem 

sempre são diversos e inclusivos e por isso muitas companhias têm carência em 

diversos recortes de diversidade. Porém, não priorizar um recorte pode contribuir 

com o fracasso do programa. E4 contribuiu com este pensamento em sua fala que 

diz: 

 

“Realize o questionamento de qual recorte faz sentido para sua 
empresa e foque neste grupo minorizado. Acerte e erre. Depois que o 
recorte estiver mais bem atendido, entenda o processo e replique para 
outro tipo de recorte”. 

 

O grande desafio para as organizações é montar o programa conectado com 

a estratégia da empresa. Em sua participação no painel Expert ESG, Luiza Trajano 

se posiciona dizendo que: 

 

A diversidade deve estar no planejamento estratégico das empresas. 
Quando isto acontece nas empresas, o pensamento sobre a temática não 
é um assunto isolado ou algo extra. Dentro do planejamento o assunto é 
notado com relevância e visto como um objetivo geral. 

 

Realizado estas quatro etapas, o quinto passo mostra a necessidade de 

pensar na sustentação do programa, em outros termos, iniciativas que irão 

sustentar o tema ao longo do tempo. Neste momento é possível criar os comitês de 



 

diversidade ou grupos de trabalho, formado por pessoas com afinidade em relação 

a algum recorte de diversidade, que realizem várias dinâmicas e ações que 

contribuam no amparo da temática.  

Esses times usualmente são formados por voluntários que possuem 

identificação ou são de algum grupo minorizado e geralmente são altamente 

engajados com a temática. A participação contribui com o pensamento de 

cronograma de ações com medidas, atualizações sobre a tema, entre outras 

estratégias. Além disso, é imprescindível dar a devida importância a inclusão. 

Independente da ação a ser realizada, da estratégia, para uma boa sustentação do 

programa é preciso medidas realmente inclusivas, que preparam o ambiente 

corporativo para receber a singularidade das pessoas. 

No Sabin, para perceber os bons resultados da diversidade, há um comitê de 

diversidade e inclusão do qual participam desde a presidência até os líderes dos 

grupos de afinidade. Esses grupos são uma forma de fazer com que os funcionários, 

de diferentes níveis hierárquicos, se envolvam e expressem suas ideias para 

promover o tema em toda a companhia. 

O caso da petroquímica Braskem envolve a formação de facilitadores do tema, 

em que os integrantes se reúnem virtualmente a cada mês, e discutem os avanços 

e as necessidades. Desde 2014, a empresa tem uma pessoa dedicada a promover 

a inclusão para que, aos poucos, todo o quadro de funcionários no Brasil receba 

treinamentos sobre diversidade.  

De acordo com EXAME (2020), o envolvimento de funcionários nos grupos de 

afinidade é um traço comum em praticamente todas as empresas avaliadas pelo 

Guia EXAME de Diversidade. O guia aponta que, além de gerar respeito e melhorar 

o ambiente de trabalho, acaba por se refletir na capacitação dos que abraçam a 

causa.  

No caso da operadora de telefonia Vivo, um projeto de oficinas, que se iniciou 

com o objetivo de dar protagonismo aos negros que tinham expertise, mas eram 

coadjuvantes em sua área de atuação expandiu horizontes. O sucesso foi tamanho 

que, algumas pessoas que ministraram oficinas dentro da companhia, foram 

convidadas e ministraram os cursos fora da operadora. Um resultado gerado pela 



 

ação foi de mudanças, ou no grupo ou  de cargo, devido a promoção (EXAME, 

2020). 

Além da definição de quem vai gerir o grupo e da definição dos grupos de 

afinidade ou comitês de diversidade, outras medidas de sustentação do programa 

devem ser pensadas como processos de recrutamento inclusivos, capacitações 

internas para ajudar a manter esses profissionais nas empresas, com objetivo de 

retenção, equidade de pagamentos com governança que ajude a remuneração por 

cargo e não relacione a gênero ou raça, ter lideranças femininas em altos cargos, 

entre outras medidas. 

A consultoria Accenture se preocupa com treinamentos na tentativa de reduzir 

a disparidade de gêneros nos cargos de liderança. Nos últimos dois anos, alguns 

treinamentos específicos sobre o tema ganharam força na companhia. Um deles 

tem o objetivo de ensinar as mulheres a valorizar suas conquistas profissionais e a 

negociar com seus pares e líderes. Em 2018, 8% das participantes desse 

treinamento foram promovidas e, no ano passado, esse índice subiu para 13% 

(EXAME, 2020).  

A Magazine Luiza possui um aplicativo, o Lu Conecta, com dicas sobre como 

usar celulares e computadores e atendimento 24h para dúvidas. Assim, mais 

pessoas têm acesso a tudo que está disponível na internet. A empresa também 

possui o Hugo Hand Talk, para que surdos possam acessar o site do Magalu e fazer 

compras com a ajuda do Hugo, o tradutor virtual da Hand Talk, que realiza a 

tradução dos conteúdos em português para Libras, a Língua Brasileira de Sinais. E, 

a organização realizou treinamentos de inclusão digital, através do desenvolvimento 

cursos intensivos de Libras para as regionais e cursos abertos para as equipes, 

aproximando os funcionários ouvintes dos surdos. 

Além de processos seletivos exclusivos, algumas empresas optam por realizar 

parcerias com bancos de currículos específicos de grupos minorizados. Na White 

Martins, para encontrar os profissionais em potencial, a empresa faz parcerias com 

organizações que possuem bancos de candidatos negros. A constatação que a 

empresa realizou é que, precisam ser proativos, porque, muitas vezes, grupos 

minorizados podem não se enxergar ocupando cargos nas grandes empresas. 

Existem diversos bancos de currículos dedicados a grupos minorizados, como 



 

TransEmpregos, AfroPython, Comunidade Empodera, Camaleao.co, Cidadania T, 

uma iniciativa inédita do setor público brasileiro, Contrate uma mãe, entre outros. 

Por fim, se faz necessário acompanhar o andamento das medidas e isto pode 

ser realizado através da adoção de métricas. Afinal, como diz Peter Drucker, “O que 

pode ser medido pode ser melhorado” e o dilema da administração complementa 

propondo que “o que não é mensurado, não é controlado”. Isto é, torna-se 

necessário criar indicadores de desempenho, métricas de performance, que 

contribuam para facilitação da compreensão dos resultados das iniciativas 

relacionadas a diversidade e inclusão. De acordo com E4 e E1: 

 

“Diversas companhias evitam definir metas com a justificativa de que 
não gostariam de se frustrar no estágio inicial de implementação, não 
alcançando a meta. Entretanto, não ter meta pode não gerar frustações 
para a empresa, mas não ter resultados, depois de ter um discurso a 
respeito da temática, pode gerar frustações para os funcionários”; “Quando 
lançamos o diagnóstico e demoramos a atuar, a percepção foi de 
ansiedade dos trabalhadores, devido à expectativa gerada desde o 
momento do lançamento da pesquisa até a primeira inciativa que a ser 
implementada”.  

 

De acordo com o benchmarking realizado pela Blend Edu em 2020, o top 10 

indicadores mensurados pelas empresas participantes foram: indicadores 

demográficos, autodeclaração, relacionados a deficiência; raça e etnia; gênero e 

identidade de gênero; idade; representatividade em cargos de liderança; 

remuneração; rotatividade e retenção; engajamento e clima organizacional com 

foco em diversidade; recrutamento e seleção com foco em diversidade e seus 

recortes; e percepção interna em relação às ações de diversidade. 

A mensuração de resultados também ganha protagonismo na hora de reportar 

os efeitos, tanto para alta liderança, quanto para sociedade, contribuindo para o 

crescimento das políticas e práticas relacionadas ao tema. Vale ressaltar que a 

implementação da política é um trabalho cíclico, sem fim, que precisa ser sempre 

retroalimentado para funcionamento pleno e os resultados gerados pelas avaliações 

podem contribuir com a realimentação do ciclo. 

  



 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

O presente estudo buscou identificar o comportamento das empresas situadas 

no Brasil diante da temática de diversidade e inclusão, e as influências geradas 

devido à pandemia vivida. O intuito é devolver a sociedade o conhecimento 

adquirido dentro da Universidade diante de um tema tão relevante para o 

crescimento social, podendo contribuir com o grupamento de conhecimentos 

básicos sobre a temática, relatando a situação atual do país e as influências 

ocasionadas pela pandemia. Assim como, motivações, financeiras e sociais, para 

investir no tema. E, estruturar uma possível rota a ser seguida, depois do desejo 

inicial de desenvolver a temática, complementado com boas práticas, que já estão 

sendo aplicadas no mercado. 

A sociedade vive num mundo complexo e volátil e as organizações, que 

desejam continuar sendo bem-sucedidas e lucrativas, precisam pensar em como 

sobreviver nesse mercado feroz. E a diversidade pode ser grande aliada.  

A realidade demográfica do Brasil é intensamente heterogênea, logo idealizar 

a composição do quadro de funcionários de empresas presentes no Brasil da 

mesma forma, pode contribuir para um crescimento e a inovação nos ambientes 

corporativos. Afinal, diferentes vozes, histórias e perfis são mais propensos a trazer 

novas ideias, gerar discussões divergentes e reproduzir serviços e produtos 

capazes de entender de forma mais fiel as necessidades da sociedade, devido à 

possível semelhança entre o criador do produto e/ou serviço e seu público-alvo. 

É possível observar através deste trabalho, os benefícios do investimento em 

diversidade e inclusão dentro do ambiente corporativo. Complementado com 

estatísticas a respeito dos possíveis resultados positivos, a partir de pesquisas 

realizadas por consultorias renomadas no mercado. 

Entender o tema como importante, desejar o ambiente mais diversos dentro 

da companhia, entender o contexto da companhia e o atual status da diversidade, 

traçar estratégias, ter uma preocupação com a sustentação e a existência de forma 

contínua do programa, traçar métricas para garantir essa existência e retroalimentar 

o sistema, são passos que podem ser dados, dentro de um roteiro, quando se pensa 

na aplicação da diversidade dentro das empresas. Porém, é necessário lembrar que 



 

devido à complexidade da sociedade atual e as diferentes culturas das 

organizações, cada empresa vai decidir a sua própria rota, traçada por si só, diante 

de um estudo sobre a diversidade e a inclusão na organização. 

O estudo teve um foco em grupos minorizados de gênero, orientação sexual, 

pessoas com deficiência e raça e etnia. Porém, existem outros recortes de grupos 

minorizados e uma tendência que pode ser percebida, devido às pesquisas e as 

entrevistas do trabalho, é a de inclusão de gerações, ou seja, movimentos de 

inclusão de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Outra tendência 

é a inclusão da cadeia de valor, com fornecedores e terceirizados, em que ocorre o 

desdobramento das ações até alcançar esses níveis da cadeia. 

Promover D&I é uma responsabilidade social que as organizações devem 

assumir, pelo contexto histórico, social e econômico do país, mas também para o 

fortalecimento da marca empregadora. Além de ser um compromisso social com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

a) Como e quando você começou como profissional na área de Diversidade e 

Inclusão (D&I)? 

b) Você poderia descrever a sua atividade atual na organização? 

a. Você poderia descrever sua organização atual: setor de mercado, 

número de funcionários e estrutura organizacional? 

c) Como você descreve a sua relação pessoal com o tema do estudo? 

d) Como você descreve a sua visão, pessoal e profissional, sobre o tema do 

estudo? 

e) Como você define o papel de D&I dentro da sua organização? 

a. Existem políticas ou programas de diversidade na sua companhia?  

b. No caso de existência de políticas e programas de diversidade, você 

poderia: 

i. Explicar o funcionamento; 

ii. Qual sua percepção sobre essa política? Acredita no 

funcionamento dela?  

iii. Contar um pouco da história do surgimento e implementação? 

iv. Vocês tiveram ações, em prol da diversidade, implementadas? 

Se sim, você poderia citar algumas? 

v. Sua empresa teve algum desempenho melhor depois da 

adoção de políticas de diversidade? 

f) Como você avalia a situação do Brasil diante da temática? 

g) Sobre mudanças provocadas na temática diante de um cenário de pandemia, 

causada pelo Covid19: 

a. Você acredita que o tema sofreu alguma influência? 

b. Como as atividades de D&I foram impactadas diante desse novo 

cenário? 

h) Acredita que externalidades, como o caso George Floyd ou o caso do cabelo 

do João do Big Brother Brasil 2021, pôde contribuir com o tema? 

i) Quais são os maiores cases que você conhece sobre o tema? 



 

j) O que você enxerga como os maiores desafios para implementar uma 

política de diversidade numa organização? 

k) Qual é a sua opinião sobre as perspectivas futuras da profissão? 

 


