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RESUMO 

Este trabalho busca fornecer um panorama da situação de pessoas com 

orientações sexuais, aspecto que repercute também em suas experiências dentro de 

organizações empresariais de grande porte no Brasil. Na construção deste panorama, 

consideram-se dados e discursos oficiais produzidos por institutos como o Ethos, 

tendo-se como contraponto as vivências de pessoas homossexuais acessadas em 

trabalhos previamente formulados.  

O tema da diversidade nas companhias é pensado em termos de modelo de 

gestão e também de cidadania e direitos humanos, ora como resposta a demandas 

sociais externas, ora como instrumento de gestão que é apropriado dentro de uma 

lógica interna de produção de valor em uma sociedade altamente heteronormativa. 

Através da análise do assunto da diversidade em documentos, prescrições e 

recomendações (como em políticas de diversidade, por exemplo), as experiências das 

vivências dos indivíduos homo e bissexuais colocam-se como um indicativo de como 

estas políticas e diretrizes gerais desdobram-se ou não para seus ambientes 

cotidianos de trabalho e na relação com seus pares e superiores. É nesta gama de 

relações cotidianas que podem se identificar a atuação de mecanismos de 

homogeneização e pasteurização dos indivíduos, em que a noção de estigma é 

aplicada e a de normatividade é exaltada.  

 

Palavras-chave: Diversidade Corporativa, Homossexualidade, 
Heteronormatividade, Homofobia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho é um ensaio sobre a questão da diversidade nos ambientes 

corporativos tendo como foco os indivíduos homo ou bissexuais cisgêneros 

empregados em companhias de grande porte no Brasil.  

Para tanto, vale-se da literatura disponível sobre o tema, que vai desde 

registros oficiais e relatórios a pesquisas previamente desenvolvidas. Nota-se que, na 

academia brasileira, esta temática não encontra uma discussão bem constituída nas 

ciências sociais, mas sim contribuições numerosas da área de administração ou 

mesmo psicologia. O objetivo central é fornecer um panorama geral das discussões e 

vivências articulado aos discursos oficiais e diretrizes que permeiam os ambientes 

corporativos.  

Na primeira seção, busca-se articular as informações disponíveis para 

configurar o cenário atual das políticas de diversidade em corporações através de 

dados disponibilizados pelas organizações não governamentais [ambos são?] 

Instituto Ethos e Great Place to Work. Percebe-se que, pela natureza do objeto 

pesquisado, há um vácuo de informações quantitativas, visto que sexualidade não 

heterossexual constitui-se como um marcador social de diferença que pode ser 

plenamente assumido ou ocultado pelos empregados destas corporações. Através da 

combinação da análise de dados quantitativos de outros grupos minoritários que são 

enfocados como pilares da diversidade nas empresas, como negros e mulheres, 

tenta-se estabelecer uma possível semelhança de mecanismo de bloqueio de acesso 

e crescimento no mercado de trabalho através de uma análise qualitativa.  

Na seção seguinte, o objetivo é provocar uma reflexão sobre os objetivos 

corporativos quando se fala em ações de diversidade, evidenciando-se perspectivas 

distintas e suas consequências. De modo simplificado, considera-se a diferenciação 

entre uma política proativa e outra reativa de gestão da diversidade, expondo seus 

respectivos argumentos e justificações.  

Na terceira seção, busca-se colocar em perspectiva as experiências de 

homens e mulheres gays e lésbicas, cisgêneros, como possibilidade de contraponto 

aos dados oficiais e orientações que ocupam o plano das prescrições na forma de 

políticas de diversidade, recomendações formais ou diretrizes verticais. Para esta 
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análise de cunho mais quantitativo, foram utilizados trabalhos que estabeleceram um 

campo de pesquisa com este objeto anteriormente.  

A contribuição deste trabalho é fornecer um panorama articulado entre 

posturas organizacionais e vivências, analisando seus impactos, potenciais e 

deficiências. Na conclusão, indicam-se os possíveis caminhos que se abrem como 

continuidade do tratamento desta temática, bem como possibilidades de outros 

modelos de gestão da diversidade no mundo das grandes corporações que podem 

ser considerados como alternativa às práticas atuais.  
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2 DIVERSIDADE E MUNDO CORPORATIVO 

2.1 O CENÁRIO DA DIVERSIDADE NAS GRANDES EMPRESAS D O BRASIL. 

 

O interesse de grandes empresas e corporações no tema da diversidade não 

é de todo recente e pode-se apontar alguns eixos do que se entende como diversidade 

no ambiente corporativo: diversidade étnico-racial, a questão da mulher, diversidade 

cultural, a inclusão de pessoas com deficiência e diversidade de gênero. As análises 

destes eixos, a despeito de toda complexidade e especificidade de cada um deles, 

revelam, no entanto, algumas similaridades importantes. 

Em maio de 2016, o Instituto Ethos, em cooperação com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e em parceria com outras instituições 

representativas, publicou uma nova edição da pesquisa “Perfil Social, Racial e de 

Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e suas Ações Afirmativas”, cujo um dos 

objetivos é fomentar “novas ações voluntárias direcionadas a essas pessoas [pessoas 

com deficiência], mas também aos outros públicos historicamente discriminados no 

mercado de trabalho, como mulheres, negros e o público LGBT”. A amostragem de 

500 empresas nacionais não foi dada de modo aleatório, mas buscou concentrar as 

instituições privadas que exercem um papel de liderança e vanguarda no meio 

corporativo nacional.  

Apesar de explicitamente mencionado no excerto acima reproduzido, o 

público LGBT não ocupa uma posição de destaque no estudo se comparado à questão 

étnico-racial e/ou a questão da mulher, o que pode ser notado prematuramente pela 

análise de seu respectivo sumário, que apresenta seções específicas para estes 

temas. Deste modo, a questão LGBT apresenta-se hoje como um ponto de atenção 

diagnosticado, mas ainda lhe falta a construção de indicadores quantitativos e 

qualitativos já consolidados para outros grupos críticos no espectro da diversidade – 

o que não significa que estes grupos usufruam necessariamente de melhores 

condições, mas permite um monitoramento mais sistemático de resultados obtidos 

através de ações afirmativas ou mesmo a consequência da ausência delas.  
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 Como exemplo destes indicadores, podem-se considerar os quadros 

abaixo, contidos neste mesmo estudo, que revelam: 

 

a) Composição por sexo (Figura 1)1: 

 

  

b) Composição étnico racial (Figura 2)2:  

 

  

  
1 Quadro extraído do relatório do Instituo Ethos, 2016. 
2 Quadro extraído do relatório do Instituo Ethos, 2016. 
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 Em relação aos dados acima expostos, é pertinente ressaltar para este 

trabalho dois pontos específicos: o conceito de sexo aparece de forma binária e 

associado ao corpo biológico dos indivíduos (no questionário, pode-se observar que 

as questões são pautadas em homens e mulheres, ignorando sua orientação sexual 

ou identidade de gênero), não permitindo assim a abertura de subdados referentes à 

questão da orientação sexual e gênero; nos dois grupos observados, nota-se um claro 

movimento de afunilamento à medida que se caminha à alta hierarquia.  

 

2.2 ACESSO E ASCENSÃO DE PESSOAS HOMOSSEXUAIS EM 
CORPORAÇÕES: REPERCUSSÕES E REPRESENTAÇÃO. 

 

A fim de justificar uma similaridade destes grupos mesmo na ausência de um 

paralelo metodológico e quantitativo, é necessário considerar que, de acordo com um 

artigo publicado pelo Great Place to Work Brasil3, “7% das empresas não contratariam 

um candidato homossexual em hipótese alguma, e 11% só contratariam se o 

candidato jamais pudesse chegar a um cargo de visibilidade, como executivo” na 

pesquisa conduzida com as 135 melhores empresas para se trabalhar no Brasil em 

seu ranking de 2015, o que qualitativamente aponta para uma maior dificuldade de 

acesso de sujeitos homossexuais a posições de trabalho e, uma vez acessado, o 

funcionamento de um mecanismo similar de afunilamento. De acordo com uma das 

recrutadoras entrevistadas, “As empresas rejeitam homossexuais para posições de 

nível hierárquico superior, como diretores, vice-presidentes ou presidentes porque 

esses cargos representam a organização em eventos públicos e a associação de 

imagem poderia ser negativa para a companhia” (Great Place to Work, 2016). 

Vale destacar que o Great Place to Work é uma instituição privada que oferece 

serviços ligados a consultoria, treinamentos e pesquisas de clima laboral para 

  
3 “Ou seja, se você é homossexual e quer ter um emprego com perspectivas de crescimento, uma em 
cada cinco empresas do país não é para você. E não é só aqui no Brasil! A Universidade de Harvard 
conduziu um experimento em que enviou currículos praticamente idênticos para cerca de 1.700 recru-
tadores, com apenas uma pequena diferença: em metade desses currículos, também foi adicionado 
que o candidato teve experiência como tesoureiro do grupo LGBT da faculdade” (Great Place to Work, 
2016. Disponível em <http://www.greatplacetowork.com.br/institucional/noticias/chega-de-descul-
pas.htm>. Acesso em 10 jul. 2017. 
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empresas. No cenário nacional, o ranking estabelecido através de sua pesquisa de 

clima, que define as melhores empresas para se trabalhar, tem bastante evidência 

nos veículos de comunicação voltados ao mundo corporativo, constituindo-se como 

um importante título a ser obtido pelas companhias. No anexo A deste trabalho, está 

disponibilizado o formulário utilizado para a pesquisa de clima em 2016, onde pela 

primeira vez encontram-se mais questões relacionadas à diversidade de gênero e 

orientação sexual. Para maior conhecimento dos pontos que este questionário busca 

avaliar, aconselha-se a leitura do anexo.  

Uma vez indicada uma possível similaridade – que se apresenta em uma 

barreira maior ou menor ao ambiente corporativo, acompanhada de uma retenção dos 

indivíduos componentes desses grupos aos níveis mais baixos da hierarquia –, há 

também que se ressalvarem algumas peculiaridades inerentes à questão da 

homossexualidade. Talvez a principal particularidade seja a de que um homossexual 

é reconhecido como tal apenas através do auto reconhecimento ou quando esta 

característica lhe é atribuída por terceiros: a rigor, a sexualidade do indivíduo 

homossexual cisgênero não pode ser desvelada através do contato visual ou de 

diferenças morfológicas apresentadas pelo seu corpo (GARCIA e SOUZA, 2010) ou 

mesmo pela sua localização em grupos sociais como classe, religião e região de 

origem.  

Vale também ressaltar que, apenas em 1990, o então homossexualismo 

deixou de constar no Código Internacional de Doenças (CID), em sua décima revisão 

pela Organização Mundial de Saúde, onde constara desde sua sexta edição no ano 

de 1948: 

“Durante grande parte do século XX, a homossexualidade esteve atrelada ao 
campo da doença. Somente em 1973 a American Psychiatry Association 
(APA) elimina a homossexualidade do DSM (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders), e em 1990 a Organização Mundial da Saúde 
retira tal categoria do rol de doenças da Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, o CID-10. No âmbito 
da psicologia brasileira, apenas em 1999 o Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) instaura uma portaria proibindo que psicólogos exerçam práticas de 
tratamentos de "cura" e/ou das chamadas "terapias de conversão", 
reconhecendo oficialmente que a homossexualidade não constitui doença, 
nem distúrbio, nem perversão. (Santos, 2013) 

Mesmo não compondo o CID-10 como um distúrbio ou desordem por si só, a 

homossexualidade remete a uma discussão que não raramente mobiliza discursos 

patologizantes, condenações morais ou mesmo religiosas: 
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no âmbito da sexualidade, o preconceito social produziu a invisibilidade de 
certas identidades sexuadas, garantindo a subalternidade de alguns direitos 
sociais e, por sua vez, legitimando práticas de inferiorizações sociais, como 
a homofobia. O preconceito, neste caso, possui um funcionamento que se 
utiliza, muitas vezes, de atribuições sociais negativas advindas da moral, da 
religião ou mesmo das ciências, para produzir o que aqui denominamos de 
hierarquia sexual, a qual é embasada em um conjunto de valores e práticas 
sociais que constituem a heteronormatividade como um campo normativo e 
regulador das ações humanas (Prado e Machado, 2008, p. 70 apud Caproni 
Neto e Ferreira, 2014). 

As pressões decorrentes da heteronormatividade, entendida como um 

mecanismo regulador e constrangedor das diferenças hierárquicas entre as pessoas, 

aliadas à possibilidade de ocultação ou revelação parcial de uma sexualidade não 

heterossexual abre aos indivíduos homossexuais a necessidade de definir estratégias 

diferenciadas em relação ao seu discurso social sobre sua própria sexualidade, o que 

pode variar desde a total ocultação deste aspecto nos ambientes de trabalho ou 

mesmo a uma postura emblemática de sua própria sexualidade. Cada estratégia 

requer, contudo, esforços diferenciados e apresenta consequências sociais 

diferenciadas. 

 Do mesmo modo, como a heteronormatividade é entendida como um sistema 

complexo de hierarquização e valores, é indispensável compreender que as pressões 

homofóbicas que recaem sobre as pessoas homossexuais nas suas esferas 

cotidianas de interação no ambiente de trabalho são parte constituinte desses 

ambientes e estabelecem uma relação de mútua constituição das organizações e dos 

indivíduos que lhes pertencem. Logo, as relações de poder e noções de hierarquia 

que definem a realidade de uma empresa não são assépticas, frias ou a expressão 

estática de uma diretriz organizacional que se pretende neutra, mas são 

inevitavelmente colocadas em uma perspectiva social, que mobiliza noções, valores 

e discursos externos ao ambiente corporativo, fazendo com que – a fim de se entender 

o problema da homossexualidade no ambiente corporativo – é preciso considerar uma 

conjuntura social externa e mais ampla.  

Neste sentido, é preciso retomar alguns dados da sociedade brasileira em 

relação à homofobia e às pessoas LGBT: Segundo o Relatório de Violência 

Homofóbica no Brasil ano 2013, “[...] a violência contra a população LGBT no Brasil é 

uma realidade, o que exige que não só os governos Federal, Estaduais, Distrital e 

Municipais aprimorem as políticas públicas eficazes e articuladas para o 
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enfrentamento dessa violência, como também articulem um esforço com toda a 

sociedade brasileira contra esse grave quadro de violência no Brasil”. Segundo o 

Grupo Gay da Bahia, 318 pessoas LGBT foram assassinadas em 20154 , o que 

significa um assassinato motivado por homofobia a cada 27 horas. Além disso, a 

homossexualidade aparece frequentemente associada ao surto HIV/AIDS: 

Outro motivo apontado como justificativa dos maus tratos dados aos 
homossexuais associa-se às doenças sexualmente transmissíveis. Quando 
no auge da descoberta da AIDS e de outras doenças afins, os níveis de 
homofobia contra esse grupo minoritário eram altos, por serem os 
homossexuais os mais atingidos por essas doenças. As pessoas acreditavam 
ser possível contrair a doença por do contato físico com os homossexuais e, 
mesmo diante de esforço de educação nesse sentido, o medo da AIDS 
tornou-se razão adicional porque lésbicas, gays e bissexuais não são bem-
vindos em diversos ambientes. Com o tempo, em virtude da transmissão de 
conhecimento viabilizada por campanhas sociais, a a discriminação e o 
preconceito contra os portadores do vírus HIV diminuíram, mas contra os 
homossexuais não. (Ferreira, 2007, p. 34) 

Também é importante destacar que mesmo uma caracterização positivante 

dos indivíduos homossexuais apresentam um caráter limitador e constroem um 

espaço bem delimitado entre o que pode-se chamar de bom homossexual e o 

homossexual que incomoda: 

O discurso político e teórico que produz a representação "positiva" da 
homossexualidade também exerce, é claro, um efeito regulador e 
disciplinador. Ao afirmar uma posição-de-sujeito, supõe, necessariamente, o 
estabelecimento de seus contornos, seus limites, suas possibilidades e 
restrições. Nesse discurso, é a escolha do objeto amoroso que define a 
identidade sexual e, sendo assim, a identidade gay ou lésbica assenta-se na 
preferência em manter relações sexuais com alguém do mesmo sexo. (Louro, 
2001, p. 544 apud Madlener e Dinis, 2007, p. 53). 

Deste modo, as experiências, as sanções e as noções de pertencimento dos 

indivíduos a determinada instituição também varia de acordo com aspectos além da 

orientação sexual, como a apresentação de um comportamento considerado 

adequado ao sexo biológico, os repertórios de assuntos, conversas e atividades 

profissionais bem como as expressões corporais. Pode-se indicar que a existência de 

uma construção positivadora para os indivíduos não heterossexuais não implica que 

todas estas pessoas estejam englobadas por essa concepção. Como exemplo disso, 

aponto as diferenças entre as dinâmicas de relacionamento experienciadas por 

homem gay cujo comportamento se enquadra no padrão hetenormativo e as de um 

  
4 Disponível em <http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1742381-318-homossexuais-foram-mortos-no-
brasil-em-2015>. Acesso em 10 jul. 2017. 
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homem gay cujo comportamento está socialmente vinculado à figura feminina. A 

Heteronormatividade carrega em si não apenas juízos de valores relacionados à 

atividade sexual, mas também todo um espectro de comportamentos esperados, 

desejados e incentivados nos mais diversos âmbitos da vida social.  
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3 DOIS ARGUMENTOS POSSÍVEIS PARA UMA 
DIVERSIDADE CORPORATIVA 

É senso comum, não só nos ambientes corporativos, a relação entre 

diversidade e determinados valores éticos e posicionamentos políticos como 

cidadania, responsabilidade social, respeito, inclusão e direitos humanos. Não 

obstante, outra variável necessária para uma melhor compreensão do tema é o 

conceito de inovação, que “pode ocorrer quando há introdução de um novo bem, um 

novo método, um novo campo (mercado), uma nova matéria-prima ou a emergência 

de novos atores” (BARBOSA LACERDA e VIEIRA FERRARINI, 2013). De acordo com 

o Instituto Ethos, em seu manual de diversidade de 2002, “Ao estimular a diversidade 

e atuar contra a discriminação, a empresa está fortalecendo o respeito mútuo entre as 

pessoas, o reconhecimento de suas particularidades e o estímulo à sua criatividade e 

cooperação”. 

Em agosto de 2016, a revista Valor Econômico publicou uma matéria intitulada 

“Empresas que não discriminam profissionais LGBT são mais inovadoras”, onde se 

expõe o resultado de uma pesquisa publicada pela Management Science que indica 

que os estados dos EUA que criminalizaram a discriminação por orientação sexual e 

identidade de gênero atraem para as empresas profissionais com este perfil, o que se 

refletiria em um ganho de inovação, que foi mensurado através do registro de patentes 

sobre produtos e serviços. Reproduzo abaixo um excerto do artigo em que é possível 

notar de maneira bastante clara o caráter volátil das ações voltadas ao público LGBT: 

Para os autores [da pesquisa], os resultados indicam que políticas que 
buscam promover igualdade no ambiente de trabalho impactam os resultados 
das empresas ao promover mais inovação. "Esse tipo de legislação é justa 
porque melhora a inovação corporativa e tem efeitos  econômicos reais ", 
escrevem em um artigo na "Harvard Business Review". (Valor Econômico5, 
2016, negritos  meus) 

Há dois elementos importantes que fazem parte do mesmo enunciado que, 

apesar de apresentarem uma natureza bastante distinta, encontram-se articulados no 

discurso: a promoção da igualdade e os resultados financeiros das empresas. Na 

sentença destacada há, contudo, a argumentação de que a promoção da diversidade 

  
5  Disponível em http://www.valor.com.br/carreira/4688455/empresas-que-nao-discriminam-profissio-
nais-lgbt-sao-mais-inovadoras, acesso em 10 jul. 2017. 
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apresenta-se como uma medida justa pois verificam-se “efeitos econômico reais”. A 

leitura desta reportagem e a disponibilidade de algumas pesquisas promovidas pela 

área de Administração revelam que há uma preocupação com uma justificação da 

inclusão de minorias em uma lógica corporativa de produção de capital, o que é 

qualitativamente distinto do argumento voltado à cidadania.  

De modo geral, propõe-se pensar o eixo da diversidade no mundo corporativo 

sob duas perspectivas diferentes, discriminadas abaixo:  

Diversidade reativa:  uma vez pensadas como agentes sociais, as 

corporações sofrem pressões de diversos outros atores a respeito de assuntos 

variados. Por esta perspectiva, as ações de diversidade podem ser pensadas 

enquanto uma resposta a atores externos às empresas, como mecanismos legais, 

instituições civis, órgãos dedicados à garantia dos direitos humanos e movimentos 

sociais. Pode-se, por exemplo, para entender a perspectiva reativa de uma estratégia 

de diversidade, considerar o caso da ONU Mulheres, que “foi criada, em 2010, para 

unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das 

mulheres”. Através desta linha de atuação específica, a ONU, como um agente social 

externo, exerce um poder de coerção tanto sobre o poder público quanto instituições 

privadas a fim de orientar e monitorar a situação das mulheres e garantir-lhes direitos 

que, conforme seu diagnóstico prévio, são negligenciados. De modo semelhante, a lei 

13.146/2015 figura como uma importante pressão social, através de substância 

jurídica, no sentido de que “a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua 

livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas” e há hoje mecanismos que obrigam a 

contratação de 2 a 5% de pessoas com deficiência ou reabilitados para a composição 

do quadro geral. 

Neste sentido, vale ressaltar o documento Nascidos Livre e Iguais, publicado 

pela ONU em português em 2013, que apresenta uma série de diretrizes e posturas 

aos Estados para neutralizar violências sofridas pela população LGBT, abarcando 

desde a descriminalização da diversidade de gênero e orientação sexual e questões 

trabalhistas: 

O artigo 6 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais prevê: “Os Estados membros do presente Pacto reconhecem o 
direito ao trabalho, o qual inclui o direito de todos à oportunidade de ganhar 
seu sustento pelo trabalho, que ele escolhe livremente ou aceita, e tomará as 
atitudes apropriadas para defender este direito.” O Comitê sobre Direitos 
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Econômicos, Sociais e Culturais declarou que o Pacto “[p]roíbe discriminação 
no acesso e manutenção do emprego baseado na (...) orientação sexual.”112 
Este princípio de não discriminação se aplica a todos os aspectos do direito 
ao trabalho. Os Estados têm, portanto, uma obrigação imediata de garantir 
que o direito ao trabalho seja exercido sem discriminação de qualquer tipo. 
Os Estados devem respeitar o direito ao trabalho por abster-se de negar ou 
limitar acesso ao trabalho decente para todas as pessoas e, especialmente, 
para “os grupos e indivíduos desamparados e marginalizados” (Pillay, 2013, 
pp. 47-48) 

 

Diversidade proativa:  Além de ser uma resposta, sobretudo, às questões 

relativas aos Direitos Humanos e movimentos sociais, ações e diretrizes sobre a 

gestão da diversidade no ambiente corporativo apresentam-se também como 

ferramentas de construção de um ambiente com menos conflitos internos, captação 

de talentos no mercado de trabalho e retenção dos mesmos, além de potencializar as 

possibilidades de inovação para a perpetuação das companhias em seus respectivos 

nichos de mercado. (RODRIGUES e GAINDRA, 2009) 

Por este viés, há uma justificação mais óbvia – pois é apresentada de maneira 

coerente com a lógica de produção e acumulação de valor – para que a diversidade 

seja fomentada. Uma vez estabelecido isto como hipótese, é possível verificar um 

número significativo de estudos oriundos da área de Administração que buscam 

clarificar ou mesmo quantificar os ganhos originados pela gestão da diversidade, 

desde comparações de rendimento dos empregados ou mesmo potencial de inovação. 

De modo simplificado, a gestão da diversidade pode ser interpretada como um 

diferencial competitivo para o negócio a partir do momento em que se entende um 

ambiente mais inclusivo como capaz de extrair de seus funcionários uma 

produtividade igual ou maior que a de um ambiente homogêneo, acrescendo-o, 

contudo, de um estímulo à inovação.  

Em um mercado que apresenta novas mercadorias, serviços e modos 

diferentes de se relacionar com seus stakeholders6 quase que diariamente qualquer 

que seja o setor de atuação, as logomarcas opacas de super-empresas que faliram 

ou reduziram bruscamente suas atividades – como Blockbuster, Xerox, Kodak, entre 

outras – assumem feições fantasmagóricas, comumente utilizadas para desenhar 

  
6 “Stakeholder significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma 
empresa, negócio ou indústria, podendo ou não ter feito um investimento neles” (Disponível em 
https://www.significados.com.br/stakeholder/, acesso em 09 jul. 2017) 
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campanhas ou discursos sobre a importância da inovação a despeito do quão fixo e 

seguro suas áreas de atuação possam se apresentar na conjuntura atual do mercado.  

Segundo Silvia Valadares, em um texto divulgado pelo Instituto Ethos em seu 

sítio em 2015 e intitulado “Diversidade é o caminho para a inovação nas empresas”, 

“Humanos não são recursos. Toda empresa tem de ver exatamente quem anda 

contratando, de onde essas pessoas vêm, o que representam na sociedade e como 

podem contribuir para o desenvolvimento de produtos e serviços. Temos também de 

revisar as entranhas para inovar” (STARNINI, 2015). Neste mesmo sentido, de acordo 

com diretrizes externas e também com um impulso a mais da internacionalização do 

capital transnacional, a diversidade (incluindo-se, pelo caso das transnacionais, a 

questão cultural), é vista como uma soma de diferentes perspectivas no mesmo 

ambiente de trabalho, fomentando a inovação em produtos, processos, serviços e 

relacionamento com público interno e externo.  

Há, contudo, já uma crítica estabelecida à associação direta entre diversidade 

e ganhos de rendimento. As tentativas de tratar a diversidade como um diferencial 

competitivo faz parte da ideologia dos administradores e a reveste como uma questão 

técnica passível de gerenciamento, fazendo com que as diferenças sejam ofuscadas 

enquanto constituintes dos indivíduos das minorias e considerando-se em primeiro 

plano as mercadorias (CAPRONI NETO, SARAIVA e BICALHO; 2014).  
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4 DIVERSIDADE CORPORATIVA E SEUS DESAFIOS 
COTIDIANOS EM RELAÇÃO À HOMOSSEXUALIDADE 

Seja por pressões externas ou motivações internas às próprias organizações, 

a diversidade nas corporações é dada como um aspecto que precisa ser evidenciado 

e formalizado e isto ocorre pois a cidadania não é, por si só, um valor constituído para 

o ambiente corporativo, mas muitas vezes uma coerção externa (seja jurídica ou social) 

e um instrumento para manter as empresas em determinados rankings ou listas que 

as colocam em evidência como inovadoras ou portadoras de boas práticas. Os 

rankings, premiações, auditorias e cumprimentos legais ocupam um lugar bem 

definido nas grandes corporações, que pode ser capitalizado através de ganhos de 

imagem com os investidores, sociedade e mesmo seus clientes ou consumidores.  

Desse modo, as ações afirmativas e programas voltados à diversidade 

assumem um caráter altamente formal, para monitoramento, acompanhamento de 

indicadores, viabilidade de auditorias e mesmo exposição para ambientes externos. 

O acentuado caráter formal destas políticas, que em geral ficam a cargo de setores 

como Recursos Humanos ou áreas de treinamento e qualificação de funcionários, 

implica necessariamente que elas são constituídas por orientações e diretrizes 

verticais. A execução de políticas de diversidade não garante, mesmo com bons 

resultados aparentes, que os indivíduos-alvo destas estratégias sintam em seu 

cotidiano de trabalho verdadeiros ganhos proporcionados por isto.  

No caso de pessoas homossexuais cisgêneras, é necessário destacar que  

Ao contrário dos negros, mulheres, deficientes e obesos, discriminados e 
estigmatizados pelas suas características físicas e mentais, os gays o são 
pela percepção social de um desvio de conduta moral, que comprometeria 
seus desempenhos profissionais. Não raramente, os homossexuais 
masculinos são associados à fragilidade, medo e inconsequência (Saraiva & 
Irigaray, 2009), o que revela a heteronormatividade (Herek, 1984) como um 
dos pilares de nossa sociedade. Esta crença na superioridade da orientação 
heterossexual implica a exclusão, calculada ou não, de indivíduos não 
heterossexuais de políticas públicas e organizacionais (Irigaray, Saraiva e 
Carrieri; 2010). 

Há que se pensar então que as experiências individuais de experimentação 

de violências e repressões no ambiente de trabalho podem ser ofuscadas por uma 

avaliação altamente formal e quantitativa, que pode ser verificada na forma em que 

as práticas e ações de diversidades são divulgadas e reportadas. No caso específico 
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dos homossexuais, a assunção de suas sexualidades pode não se realizar quando, 

em suas experiências cotidianas, o ambiente é apreendido como agressivo ou 

ameaçador, abrindo possibilidade para uma série de estratégias numerosas de 

relacionamento com seus colegas e superiores de trabalho, que podem ser desde a 

tentativa de transformação deste marcador social de diferença em emblema ou de sua 

total ocultação.  

Para que a diversidade, portanto, possa ser avaliada de uma maneira a 

considerar as experiências individuais, é preciso considerar as vivências individuais e 

seus embates, que não se expressam nas políticas formais das empresas, mas sim 

nas relações de trabalho e cooperação que são o cerne de suas vidas no trabalho. Na 

próxima seção, abro espaço para um relato de minha própria experiência com o 

objetivo de elucidar uma das maneiras possíveis como, mesmo em uma empresa com 

uma política de diversidade comparativamente robusta, os mecanismos de coerção e 

discriminação atuam no bloqueio de uma vivência plena destes valores e podem 

motivar os indivíduos homossexuais a conviver à sombra da heteronormatividade a 

despeito de seu próprio bem-estar e posições micropolíticas na esfera das relações 

com os demais funcionários da companhia.  

 

4.1 RELATO: VIVÊNCIA DE HOMOFOBIA EM MEU PROCESSO D E ADMISSÃO 
EM UMA EMPRESA DE GRANDE PORTE COM UMA POLÍTICA ROB USTA 
DE DIVERSIDADE  

Em 15 de janeiro de 2014, estive pela primeira vez nas dependências da 

empresa que é hoje minha atual empregadora. Após ter passado pelo processo 

seletivo para a vaga de estagiário, em meu primeiro dia encontrava-me reunido com 

outras pessoas que também estavam sendo admitidas, tanto para estagiários quanto 

para funcionário, a fim de receber orientações gerais da área de Recursos Humanos 

sobre a empresa, horários, benefícios, salários e demais questões práticas. 

Trata-se de uma transnacional de grande porte do ramo da energia, presente 

hoje em mais de 30 países em quatro continentes, cuja operação envolve cerca de 62 

mil pessoas e, segundo o discurso oficial, é pautada nos valores de responsabilidade, 

inovação, confiança e proatividade. Considerando a diversidade como a “chave do 

sucesso”, tem hoje previstos em sua política global de diversidade os “princípios de 
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não discriminação, igualdade de oportunidades e inclusão”. Este posicionamento 

formal não impediu, contudo, que eu vivesse em meu primeiro momento como 

estagiário da companhia uma situação embaraçosa.  

Durante a explicação sobre os benefícios ligados ao plano de saúde oferecido 

pela empresa, o profissional de Recursos Humanos supôs em tom pejorativo que um 

dos novos contratados quisesse inserir seu parceiro no plano de saúde, apontando 

um dos homens como exemplo. A reação dos demais presentes foi imediata: 

gargalhadas, risinhos e frases ridicularizaram o suposto homossexual, acompanhadas 

do estímulo do profissional de Recursos Humanos. O alvo da piada, tão rápido quanto 

possível, fez questão de afirmar que “era homem” e que ele devia usar outra pessoa 

como exemplo.  

De fato, há a possibilidade de inclusão de parceiros do mesmo sexo, com 

união estável estabelecida, no plano de saúde, o que é uma prática, sem dúvidas, 

positiva e verificável hoje em muitas empresas de médio/grande porte que atuam no 

Brasil, como o banco HSBC7, por exemplo.  

Passados cerca de dois anos, eu já havia sido contratado como profissional e 

tinha também uma união estável com meu namorado. Apesar de não haver nenhum 

impedimento formal ao acesso do benefício por minha parte, isso requeria que eu me 

dirigisse à área de Recursos Humanos para entregar a documentação e realizar a 

solicitação. Foi necessário que eu falasse com o mesmo profissional que tratou a 

homossexualidade como um defeito, chacota, passível de piada e ridicularização para 

a obtenção do benefício. A despeito de qualquer posição oficial da companhia, aquela 

situação representou pra mim uma forte tensão, mesmo que já fosse sabido de todos 

os mais próximos ao meu trabalho qual é a minha orientação sexual. No início da 

trajetória profissional, aquela situação fortaleceu a ideia de que eu estava adentrando 

um ambiente homofóbico em suas relações, visto que isto era uma prática até de um 

profissional do RH responsável por realizar os processos de admissão e mesmo 

estando em desacordo com os discursos oficiais da instituição.  

 

  
7 “Desde 2007, anos antes da decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer a união civil de 
pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, o HSBC permite que parceiros homossexuais sejam 
incluídos nos planos de saúde, odontológico e de seguro de vida”. (Instituto Vida e Carreira, 2014. 
Disponível em <http://www.institutovidaecarreira.com.br/site/empresas-discutem-maior-inclusao-lgbt/>. 
Acesso em 10 jul. 2017.d 
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4.2 ESTRATÉGIAS E SOBREVIVÊNCIAS  

Conforme dito anteriormente, as respostas dos indivíduos homossexuais ao 

ambiente corporativo são bastante diversas. Irrigaras e Freitas (2013) aponta para a 

adoção de diferentes posturas percebidas em seu grupo amostral de homens homo e 

bissexuais empregados em companhias privadas nas regiões metropolitanas do Rio 

de Janeiro e São Paulo: 

No caso deste estudo, estes modos de ação são as estratégias de 
sobrevivência que os indivíduos homo e bissexuais adotam para sobreviver 
no ambiente de trabalho, que, na maioria das vezes, eles percebem como 
hostil. Quando estas estratégias são percebidas por outros gays como bem 
sucedidas, ocorre o mimetismo, isto é, o sucesso alcançado acaba por incitar 
outros indivíduos a percorrerem o mesmo caminho, provocando a busca 
incessante por receitas e manuais que serão seguidos passo a passo em 
busca da sobrevivência (Irigaray e Freitas, 2015, p. 81) 

As estratégias identificadas na pesquisa estão resumidas na tabela abaixo. 

Vale ressaltar que esses perfis estratégicos não têm como objetivo englobar todas as 

experiências possíveis dos homens homo ou bissexuais, mas, oposto isso, indicar a 

multiplicidade possível da relação com o ambiente de trabalho. 

 

Tabela 1: Estratégias de sobrevivência de homens ga ys no ambiente de 

trabalho 8 

 

 

Qualquer que seja a estratégia de interação adotada pelos indivíduos, os 

autores esclarecem que há um custo psicossocial envolvido, seja pela consciência de 

sofrer discriminação ou mesmo pela anulação do “eu” na vida cotidiana. Foi unânime, 

também, a ideia de que há uma “barreira invisível” para a ascensão de um homem 

  
8 Fonte: Tabela de produção própria com base na pesquisa de Irigaray e Freitas, 2015. 

ESTADO ESTRATÉGIA BREVE DESCRIÇÃO

Gladiadores Enfrentamento e luta por justiça 

Pacificadores Simpatia, bom humor e disponibilidade para os demais colegas

Gente Boa Bom humor e simpatia com o objetivo de tirar o foco da sexualidade

Super homens Eficiência e dedicação total ao trabalho com o objetivo de tirar o foco da sexualidade

Machões Distância de gays/bissexuais assumidos e discurso homofóbico

Sedutores Preconização de galanteios às mulheres e referências a aventuras sexuais

Invisíveis Timidez, valoriza não receber atenção. 

Assumidos

Parcialmente 
assumidos

Não assumidos 
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homo ou bissexual: “O fato de os homo e bissexuais adotarem estratégias de 

sobrevivência para lidar com sua orientação sexual no ambiente de trabalho reforça o 

pressuposto que eles são, de fato, discriminados”. 

Outro aspecto considerável nas falas dos depoentes da pesquisa de Irigaray 

e Freitas é a não recorrência de menções a políticas corporativas como fatores 

determinantes de suas experiências, mas, no lugar disso, os discursos remetem 

constantemente aos colegas de trabalho ou pessoas de seu entorno social na 

empresa, indicando-os portanto como uma importante variável para a determinação 

de uma estratégia ou adoção de determinada postura, como podemos observar na 

fala abaixo transcrita:  

“Tenho certeza que se descobrirem que sou gay meu filme vai ficar para lá de 
queimado [...] não quero inimizade com ninguém, sabe como é, né? Quem 
gosta de você não vai sair por aí levantando suspeitas [riso nervoso] a não 
ser que seja um sacana”. (excerto de entrevista, Irigaray e Freitas, 2015, p. 
85) 

“Todos sabem que eu sou gay; mas sei que isto não é o mais importante aqui 
no trabalho [...] me esforço para ser amigo de tudo mundo, trato todo mundo 
bem, da menina do café ao diretor [...] nunca me viram de mau humor [...] 
jamais dou motivo que falem qualquer coisa de mim profissionalmente” 
(excerto de entrevista, Irigaray e Freitas, 2015, p. 84) 

“Pô, chego aqui antes de todo mundo, saio depois de todo mundo, o que 
podem falar de mim? Só que sou um workaholic. Boa desculpa, né? Se me 
perguntam por que ainda não casei, nem tenho ninguém, respondo: estou 
focado na minha carreira [...] Se um dia alguém me vir no bar [gay], aí estou 
ferrado, a casa cai...nem sei o que faço, acho que prefiro dar um tiro na 
cabeça” (excerto de entrevista, Irigaray e Freitas, 2015, p. 85) 

 

 

4.3 HUMOR E MANUTENÇÃO DA HETERONORMATIVIDADE 

Não se tem a pretensão de alcançar uma definição do humor ou do cômico 

no presente trabalho, reconhecendo-se que ele desempenha múltiplas funções sociais. 

Contudo, enxergando-o como um elemento presente na vivência do cotidiano dos 

sujeitos aqui pesquisados, é necessário partir de uma relação bastante comum que 

se estabelece entre o humor, na forma de piadas e discursos que excitam o riso, e 

estigmas (IRIGARAY e SARAIVA, 2010). Neste sentido, reproduzo a provocação: 

Um exemplo são as piadas contadas por brasileiros sobre as supostas 
limitações cognitivas dos portugueses, e sobre a arrogância de argentinos. 
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Quando se está em solo português ou argentino, ouvem-se as mesmas 
piadas, contadas pelos nativos, referindo-se aos brasileiros nos mesmos 
termos, valendo-se, para tanto, de referenciais locais. O riso, assim, 
apresenta significação social, correspondendo a certas exigências da vida em 
comum. Mas rir de quê? Rir de quem? (Irigaray e Freitas, 2010, p. 892) 

Como instrumento teórico para auxiliar uma possível resposta para esta 

questão, propõe-se considerar que o exercício do humor em sua articulação com 

estigmas sociais amplos e bem consolidados atua como uma ferramenta de 

disciplinarização dos indivíduos, uma vez que carregam em si uma determinada 

maneira de ver compreender estas características e, ao mesmo tempo, atua na 

produção de corpos dóceis e indivíduos pasteurizados (Rohm e Pompeu, 2014). Além 

disso, o humor parece carregar em si a capacidade de mover fronteiras éticas de certo 

e errado, mais tangíveis e bem limitadas em um discurso não-humorístico, de modo 

que se torna uma prática mesmo dos indivíduos que não declaram juízo de valor 

negativo acerca de determinados estigmas sociais em seus discursos formais. Deste 

modo, a respeito de prática de humor sobre indivíduos não heterossexuais 

Mesmo os entrevistados que se declaram sem nenhum tipo de preconceito e 
que buscaram, ao longo de toda a conversa, aparentar civilidade e a imagem 
de politicamente corretos, participaram destas piadinhas . Quando 
interpelados sobre tal comportamento, a justificativa sempre recaía no fato de 
que se tratava apenas de uma brincadeira inocente e não de discriminação. 
Foram testemunhadas inúmeras piadas de bichinhas , a desqualificação 
profissional de colegas por meio de associações a estereótipos gays e, até a 
imposição de sanções sociais também por meio de comentários bem 
humorados aos homens, cujo comportamento não refletisse a masculinidade 
esperada. (Irigaray e Freitas, 2010, p. 892, negritos do autor) 

É bastante necessário observar, contudo, que os alvos de piadas de cunho 

homofóbico não são necessariamente pessoas percebidas como tendo uma 

sexualidade não heterossexual, contudo, a aproximação se constitui pela ausência de 

uma determinada característica esperada de um homem ou de uma mulher em um 

parâmetro de heteronormatividade, como se pode verificar nos excertos de entrevista 

abaixo: 

“Cansadinho? Ai, ui [desmunhecando, imitando Carmen Miranda e falando 
com a voz fina] Larga de ser viadinho (sic), tu é homem ou não é, velho? Tem 
mais que aguentar o tranco” (fala de funcionário heterossexual, Irigaray e 
Freitas, 2010, p. 898) 

“Aqui no banco eu atendendo todo tipo de gente e sempre tive stress na 
vistoria de entrada da agência, até que eu contratei a Marieta (nome fictício) ... 
entre a gente, a gente chama ela de Tonhão, se lembra do TV Pirata? Mas 
ela tem cara de mulher, isso é, mais ou menos; mas trabalha como um 
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homem. É pau para toda obra, até garrafão de água ela troca” (fala de 
funcionário heterossexual, Irigaray e Freitas, 2010, p. 899) 

Na primeira fala, a piada consiste na ausência de uma característica 

considerada masculina, a resistência ao trabalho ou capacidade de “aguentar o 

tranco”, que é esperada de homem; já na segunda, há quase o oposto, pois a ideia 

central é a verificação de um atributo masculino em uma mulher, que é a capacidade 

de produzir um bom trabalho e ser “pau pra toda obra”. A despeito de expressar um 

defeito ou uma qualidade, o discurso bem humorado parece se pautar na ideia de que 

o indivíduo ou comportamento verificado não reproduz o que está previsto em uma 

perspectiva heteronormativa, onde há um conjunto de atributos aplicáveis aos homens 

que se diferencia daquele que compõe as possibilidades para uma mulher.  

A heteronormatividade e suas prescrições, seja no ambiente de trabalho ou 

fora dele, são tão enraizadas que podem servir de alicerce mesmo para discursos de 

indivíduos não heterossexuais com o objetivo de se aproximar da norma – que tem 

uma conotação positiva –, ao passo que aproxima os outros da exceção, do 

estereótipo, do caricato e daquilo que incomoda, ultrapassando limites aprendidos de 

papel de gênero e comportamento:  

“A gente nasce gay. Você acha que se alguém pudesse escolher não ia 
preferir ser hétero... ser normal como os outros: casar, ter filhos, ser feliz? Eu 
olho ao meu redor e só vejo um bando de bicha (sic) maluca, saltitando, 
dando piti. Não me identifico com isso. Se pudesse, eu queria ser um bofe 
(sic), daqueles bem másculos, sérios que levam as mulheres à loucura” (fala 
de funcionário homossexual, Irigaray e Freitas, 2010, p. 900) 

Através da análise das falas acima dispostas e corroborando as conclusões 

expostas por Irigaray e Freitas em sua pesquisa, identifica-se precisamente uma 

função social do humor enquanto discurso que permite diferenciar o nós  dos outros,  

colocando este grupo em uma posição de desvalor e desajuste, constrangendo-o pela 

evocação da heterocentricidade de uma maneira que um discurso desprovido de “bom 

humor” não poderia realizar, estabelecendo-se como uma ferramenta eficaz de 

controle e manutenção da discriminação nos ambientes. A naturalização desta 

modalidade discursiva pode gerar, contudo, a impressão de que se trata de uma 

ferramenta sutil de controle, como afirmam os pesquisadores. Especificamente neste 

aspecto, afirma-se que estas interações podem gerar uma carga de tensão tão grande 

ou maior do que em outros discursos e considerá-la como sutil já parte de um processo 

de naturalização. A caracterização disto que aqui se fala como sutil só pode ser 
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fornecida pelos próprios indivíduos, o que resultará em classificações numerosamente 

distintas com base em subjetividades construídas de maneiras múltiplas9. Enquanto 

análise científica, o objetivo dessa seção é apontar um instrumento de discriminação 

amplamente praticado ao qual se teve acesso a partir das entrevistas desenvolvidas.  

 

 

4.4 QUANDO A DIVERSIDADE NÃO INTERESSA: A COMPLACÊN CIA DAS 
ORGANIZAÇÕES AOS RELATOS DE VIOLÊNCIA HOMOFÓBICA  

A despeito de políticas de diversidade aparentemente robustas e discursos 

entusiastas em seus registros oficiais, a análise dos relatos e dos discursos de 

colaboradores heterossexuais e homossexuais não parece indicar que as empresas 

conseguem proporcionar um ambiente amistoso e imune a tensões e sanções que se 

pautam e realizam a manutenção da discriminação a respeito de orientações sexuais 

que ficam à margem da norma social. Deste modo, o conceito de Foucault de 

dispositivo de sexualidade pode auxiliar no entendimento do tema articulando 

diferentes níveis de discursos, práticas e políticas e como se realiza a manutenção de 

um status quo por meio das interações entre os indivíduos: 

Através deste termo [dispositivo] tento demarcar um [...] conjunto 
decididamente heterogêneo, que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. 
O dispositivo é a rede que pode se estabelecer entre estes termos (Foucault, 
1996, p. 244 apud Madlener e Dinis, 2007, p. 50) 

Com base em uma pesquisa desenvolvida a partir de 13 homens e mulheres 

homossexuais, empregados em empresas privadas na cidade do Rio de Janeiro no 

período de julho de 2011 a fevereiro de 2013, Rohm e Pompeu foram capazes de 

identificar  

Três tecnologias disciplinares fundamentais, das quais as organizações se 
valem para produzir subjetividades pasteurizadas, mercantis e erráticas, que 

  
9 Nota: Como funcionário homossexual em uma empresa de grande porte, posso dizer que sinto-me 
extremamente violado e menosprezado frente a enunciados que se valem do humor para manutenção 
da heteronormatividade em detrimento das pessoas homossexuais. Considerando minha própria expe-
riência subjetiva enquanto pesquisador, resguardo-me o direito de não caracterizar esta ferramenta 
como sutil, visto que minha própria experiência me impede de construir este enunciado de forma au-
têntica.  
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são a retórica modernizadora e economicista, a dietética moralizadora e a 
andragogia instrumental, respectivamente. (Rohm e Pompeu, 2015, p. 33) 

Mais importante do que detalhar cada um dos mecanismos formulados acima 

é entender em que escala da vida social eles operam e como eles se relacionam a 

posturas oficiais pró-diversidade. De modo resumido, todos eles se constituem a partir 

da interação entre indivíduos e indicam uma incongruência das posturas individuais 

nos registros de níveis organizacionais ou documentais. Estas três ferramentas são 

postas em prática de modo integrado e estimulam determinados trajetos e posturas 

aos indivíduos por elas capturados.  

Em suma, a retórica modernizadora e economicista pode se manifestar no 

discurso vazio de um profissional de Recursos Humanos em resposta a relatos de 

violência homofóbica e assédio moral em decorrência de homofobia. A dietética 

moralizadora consiste em uma série de procedimentos e ações voltadas a si mesmo, 

estimulados por mecanismos de censura a demonstrações de afeto consideradas não 

adequadas e estímulos a condutas que expressem a norma comungada pelos 

membros da organização. A andragogia instrumental, por sua vez, é o exercício da 

domesticação dos corpos, que culmina em um processo de homogeneização e 

pasteurização dos indivíduos, de modo a instrumentalizá-los para uma exploração 

mais profunda e regular dos corpos domesticados.  

Para ilustrar esta cadeia lógica, pode-se considerar a estratégia de um 

homossexual parcialmente assumido que adota a postura de “super-homem”, 

obrigando-se a uma maior disponibilidade para seus colegas e cobrando-se um maior 

rendimento em sua atividade profissional como um mecanismo compensador de sua 

orientação sexual.   

Esta constatação possibilita uma provocação: até que ponto, de modo 

orgânico, as empresas podem ser bem sucedidas na promoção da diversidade? 

Através de que critérios pode ser avaliado o sucesso ou insucesso? Para que essas 

questões possam ser exploradas em uma pesquisa é necessário, inicialmente, definir 

os critérios e parâmetros das empresas: o que motiva a promoção da diversidade? 

Como falado anteriormente, o caráter das políticas de diversidade e das ações 

afirmativas dela decorrentes possuem, no mínimo, duas abordagens distintas e 

bastante diferenciadas, onde ora se apresenta como principal foco a questão da 

cidadania e dos direitos humanos e ora coloca-se em questão um modelo de gestão 
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de pessoas, que apresenta uma maior coerência interna com a própria natureza das 

companhias, em uma lógica de estímulo à produtividade e consolidação de um 

diferencial competitivo através do potencial de inovação.  
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5 CONCLUSÃO 

A primeira conclusão deste trabalho é, na verdade, uma provocação aos 

pesquisadores das Ciências Sociais, uma vez que o debate acadêmico do tema tem 

se dado, sobretudo, por trabalhos ligados à área de Administração e, algumas vezes, 

psicologia. Foi verificado que um dos referenciais teóricos utilizados para a análise 

das relações em termos de biopolítica é Foucault, mas é necessária uma maior 

apropriação da temática, articulando outros autores e conceitos das Ciências Sociais 

a fim de fornecer uma análise mais própria como contribuição e a partir das conclusões 

e proposições previamente disponibilizadas pela produção das outras áreas de 

conhecimento.  

É indicado de maneira bastante ilustrada pelos trabalhos anteriores que a 

vivência das pessoas não heterossexuais tem mais peso concreto em seus discursos 

acerca da experiência no trabalho do que as posições oficiais das empresas e 

organizações externas a respeito do tema. Neste sentido, as expressões formais da 

garantia de direitos e desenvolvimento profissional a indivíduos com orientações 

sexuais divergentes da norma social não se reflete nos relatos concretos observados.  

Deste modo, recomenda-se às empresas que repensem seus modelos de 

gestão da diversidade, tendo em vista que as vivências não corroboram a equidade e 

a não discriminação em função de orientação sexual, sempre previstas em suas 

políticas de diversidade. Como caminho para isso, considera-se necessário um 

estímulo para que as práticas sejam modificadas com foco nos funcionários que estão 

na base das pirâmides organizacionais, que, conforme apresentado na primeira seção, 

parece concentrar e reter os maiores quantitativos das minorias.  

Como possibilidades de pesquisa, a investigação das dinâmicas biopolíticas 

experenciadas pelos indivíduos apresenta-se como ponto crítico, visto que é onde 

operam diversos mecanismos de disciplinarização e docilização dos corpos em prol 

de um modelo amplamente comungado de heteronormatividade, excludente, portanto, 

para aqueles que porventura não se enquadrem ou não sejam considerados como 

enquadrados a este padrão.  

A definição de critérios para o sucesso ou insucesso de políticas de fomento 

à diversidade e inclusão de grupos críticos é outra questão fundamental: as diretrizes 
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de diversidade precisam ser desdobradas em objetivos criteriosos onde seja explícita 

a intenção das empresas com tais ações que podem ser maiores rendimentos, ganhos 

de imagem, maior produtividade, potencial de inovação e garantia de direitos humanos.  

A lacuna de dados quantitativos sobre este segmento coloca-se como um 

desafio e só haverá avanços neste tipo de medição a partir da construção de um 

ambiente percebido como aberto à diversidade de gênero e orientações sexuais pelos 

próprios funcionários. Uma vez que o estigma ligado a orientações sexuais 

divergentes pode ser encarado de acordo com diversas estratégias, a possibilidade 

de ocultação ou semi-ocultação desta característica apresenta-se como um modo de 

garantir a segurança profissional, possibilidade de crescimento e minimizar situações 

de conflito em função de violências e assédios de caráter homofóbico.  
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7 ANEXO A — PESQUISA DE AMBIENTE DE TRABALHO, 
GREAT PLACE TO WORK 2016 
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