SUPERANDO A TEMPESTADE:

O protagonismo da
diversidade no
pós-crise

A importância da
pluralidade no
ambiente corporativo
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DIVERSIDADE E INCLUSÃO SERÃO
O NOVO NORMAL
A crise causada pelo corona vírus deixou ainda mais claras as
desigualdades já existentes no Brasil. O distanciamento social levou
as pessoas a enfrentarem grandes incertezas e preocupações, além
de aumentar o senso de colaboração e empatia, incentivando ações
solidárias.

Essa onda de sensibilização, somada à necessidade de vivermos em
uma sociedade mais justa, trouxe ainda mais visibilidade para os
casos recentes de violência e discriminação racial no Brasil e no
mundo, levando a protestos nas ruas e redes sociais.
A partir de uma curadoria de estudos, estatísticas e percepções
sobre vários dos grupos que ainda não são devidamente
representados, levantamos o questionamento:

O QUE AS EMPRESAS PRECISAM FAZER PARA
AUMENTAR A DIVERSIDADE E VALORIZAR A
INCLUSÃO?

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Para que seja mais fácil discutir tendências, desafios e
oportunidades de Diversidade e Inclusão nas empresas, é
importante estabelecer alguns dos principais conceitos que guiarão
esse diálogo.

DIVERSIDADE é a pluralidade, a representação demográfica da força
de trabalho de uma empresa. Há equilíbrio de gêneros? Faixas
etárias balanceadas? Diferentes etnias? Mais de uma orientação
sexual? Pessoas com deficiência?
Esses são alguns dos questionamentos iniciais das companhias que
querem refletir de maneira mais justa a composição da população
brasileira em seu quadro de colaboradores.
INCLUSÃO é a postura corporativa responsável por valorizar a
diversidade conquistada e por corrigir distorções que estão
presentes na sociedade, garantindo que todos possuam chances
iguais de desenvolvimento e reconhecimento.
Os cargos mais altos tem representantes de gêneros e de várias
etnias? Pessoas de diferentes orientações sexuais encontram um
ambiente seguro para se assumirem? Pessoas com deficiência são
consideradas para todo tipo de cargo?

Vale ressaltar que a valorização da diversidade deve ser contínua e
consolidada ao longo do ano e não apenas em datas comemorativas.

Fonte: https://maisdiversidade.com.br/qual-a-diferenca-entre-diversidade-e-inclusao/
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EQUIDADE E PERTENCIMENTO
EQUIDADE é a forma de buscar igualdade entendendo que as
oportunidades são diferentes para as pessoas. Por isso, para
superar a desigualdade é preciso olhar com atenção especial a cada
grupo, entendendo os desequilíbrios e pontos de partida desiguais.
Por que homens ganham mais exercendo a mesma função e com
mesma carga horária?
PERTENCIMENTO é o sentimento de segurança e apoio quando
existe um senso de aceitação, inclusão e identidade. É o sentimento
que promove um maior engajamento das pessoas.
AS PESSOAS ESTÃO MOTIVADAS E ENGAJADAS?
ESTÃO COMPROMETIDAS COM A EMPRESA?
Quando as políticas e práticas da empresa estão combinadas para
gerar um ambiente inclusivo, com diversidade e equidade, se torna
mais fácil florescer nas pessoas um sentimento de pertencimento.
DIVERSIDADE

EQUIDADE

PERTENCIMENTO

INCLUSÃO

Fonte: https://www.turnerconsultinggroup.ca/blog-tana-turner/winning-at-the-intersection-of-equity-diversity-inclusion
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DIVERSIDADE E INCLUSÃO
DIVERSOS BENEFÍCIOS
Justificar recursos e esforços para tornar os times mais diversos
ainda pode ser desafiador em algumas empresas. Entretanto,
resultados de estudos apresentam ótimos argumentos.
Uma pesquisa da Harvard Business Review indicou que em
empresas preocupadas com diversidade, 76% dos colaboradores
encontravam mais espaço para propor e inovar no trabalho. Onde
não havia a mesma preocupação, o percentual caía para 55%. O
estudo também mostrou que os funcionários se sentiam 17% mais
engajados em ambientes mais inclusivos.
Um estudo da McKinsey mostrou que a diversidade de gênero
aumentou em 15% as chances de rendimentos acima da média, em
comparação com empresas do mesmo setor. Em relação à
diversidade étnica e racial, essas chances aumentavam em 35%.
Outras pesquisas revelam ainda que companhias com pessoas
LGBTQI+ em posições de gestão apresentam melhor performance
quando comparadas à empresas do mesmo setor.
Benefícios apontados por empresas que praticam diversidade e inclusão:
MAIS CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO

ATRAÇÃO E RETENÇÃO DOS
MELHORES TALENTOS

CONSTRUÇÃO DE CULTURA
MERITOCRÁTICA

MAIOR SENSO DE
PERTENCIMENTO

REDUÇÃO DE CONFLITOS
INTERNOS

Fonte: https://blog.solides.com.br/entenda-a-importancia-da-diversidade-nas-empresas/
https://www.gupy.io/blog/lideranca-lgbt-nas-empresas
https://maisdiversidade.com.br/qual-a-diferenca-entre-diversidade-e-inclusao/
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/02/quando-diversidade-ultrapassa-30-empresa-lucra-mais-diz-estudo.html
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DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Muitos grupos da sociedade não são bem representados nas empresas.
Selecionamos alguns desses grupos motivados por dados como esses:
LGBTQI+

41%

33%

50%

das pessoas LGBTQI+ afirmam
ter sofrido discriminação no
ambiente de trabalho

das empresas brasileiras não
contratam pessoas LGBTQI+
para cargos de liderança

das pessoas LGBTQI+ optam
por esconder a sexualidade de
gestores e colegas

NEGROS

73,9%

45%

30%

é a diferença da média
salarial entre pessoas
negras e brancas

é quanto um branco de nível
superior recebe a mais que um
negro com mesma instrução

dos cargos gerenciais
no Brasil são ocupados
por pessoas negras

MULHERES

40%

33%

38%

é a diferença salarial
global entre homens e
mulheres

das mulheres já foram
assediadas no
ambiente de trabalho

dos cargos gerenciais
no Brasil são ocupados
por mulheres

IDOSOS E JOVENS

8%

15,7%

27,1%

dos postos de
trabalho são
ocupados por idosos

dos idosos ocupados
trabalham com
carteira assinada

dos jovens entre
18 a 24 anos estão
desempregados

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1%

92%

48%

das pessoas com algum tipo de
deficiência está inserida no
mercado de trabalho formal

das pessoas com deficiência que
estão no mercado de trabalho é
por conta da Lei de Cotas

é a diferença salarial
entre pessoas com e
sem deficiência

Fonte: https://www.gupy.io/blog/lideranca-lgbt-nas-empresas
https://www.huffpostbrasil.com/entry/racismo-brasil_br_5dcc3441e4b0a794d1f95417
https://administradores.com.br/artigos/o-idoso-no-mercado-de-trabalho
https://www.behance.net/gallery/21581007/AC-Social-Integracao-da-Pessoa-com-Deficiencia

GUIA RÁPIDO LGBTQI+
Para que seja possível criar empatia com realidades diferentes da
nossa é importante entender as características que guiam a vivência
do outro. Conheça os principais conceitos dessa jornada:

L
LÉSBICA

Mulher que sente
atração sexual/afetiva
por outras mulheres

T

Pessoa que tem uma
identidade de gênero
diferente do sexo
TRANSatribuído ao nascer

G
GAY

Q
QUEER

GÊNERO

+

Homem que sente
atração sexual/afetiva
por outros homens
Pessoa que transita
entre gêneros e
sexualidades,
sem usar rótulos

B
BISSEXUAL

I
INTERSSEXUAL

Pessoa que sente
atração sexual/afetiva
por homens e mulheres
Pessoa que tem
características sexuais
femininas e masculinas
(genitália e aparelho
reprodutor)

Todas as demais orientações sexuais, identidades e expressões de
gênero que existem ou que ainda serão mapeadas (ASSEXUAIS,
PANSEXUAIS, ANDRÓGENOS, NÃO BINÁRIOS, GÊNEROS FLUÍDOS, ETC)

IDENTIDADE DE GÊNERO:
Forma como cada pessoa se
identifica ou se sente, em
relação ao gênero masculino e
feminino

SEXO BIOLÓGICO:
É o que existe objetivamente:
órgãos, hormônios e cromossomos

Fonte: Manual de Comunicação LGBTI+ da Aliança Nacional LGBTI e GayLatino
https://www.natura.com.br/blog/mais-natura/glossario-lgbt-entenda-o-que-equeer-intersexual-genero-fluido-e-mais

EXPRESSÃO DE GÊNERO:
Forma como cada pessoa se
expressa em relação ao gênero
masculino e feminino

ORIENTAÇÃO SEXUAL:
Inclinação involuntária de cada
pessoa em sentir atração
sexual, afetiva e emocional por
indivíduos
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ARMÁRIO CORPORATIVO

25%
50%
25%

Um levantamento feito pelo LinkedIn como parte da
campanha #ProudAtWork revelou que apenas metade
dos entrevistados assumiram sua orientação sexual
no trabalho.
Outros 25% compartilharam com alguns dos colegas
de trabalho, enquanto o restante ainda não tinha
contado a ninguém.

Principais motivos apresentados para não se assumir no trabalho:

51%
NÃO VER
NECESSIDADE

37%
NÃO GOSTAR DE FALAR
SOBRE A VIDA PESSOAL

32%
NÃO TER SE ASSUMIDO
PARA NINGUÉM

22%
MEDO DE REPRESÁLIA
POR PARTE DOS COLEGAS

REPRESENTATIVIDADE
As motivações relatadas acima dificultam que se estime com
precisão o percentual de brasileiros que se consideram LGBTQI+. O
consenso de várias pesquisas é que esse número chegaria a 10% da
população.
Um estudo recente da Box1824 em parceria com a McKinsey
apontou que 20% da Geração Z (pessoas nascidas entre 1995 e
2015) não se considera exclusivamente heterossexual. Todos esses
dados indicam que cada vez mais as pessoas se sentirão
confortáveis para assumirem suas orientações e identidades de
gênero, mesmo no ambiente corporativo, e que as empresas tem
muita oportunidade de acolher essa mudança.
Fonte: Diagnóstico LGBT+ na pandemia_completo [vote lgbt + box1824
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/06/25/metade-dos-profissionais-lgbt-assumiu-orientacao-sexual-no-trabalho-diz-pesquisa.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2017/06/19/cerca-de-10-da-populacao-brasileira-pessoas-lgbti-sao-sub-representadas-na-politica/

AS MUITAS ETNIAS DE UM PAÍS
A matriz étnica brasileira foi moldada por diversos povos: indígenas,
portugueses, espanhóis, judeus, alemães, italianos, árabes,
japoneses e africanos de diversos países do continente.
O Brasil é mundialmente conhecido pela diversidade étnica, um rico
caldeirão cultural. No entanto, está entre os 10 países mais
desiguais do mundo, onde 75% da população mais pobre é negra.
ABRINDO A CABEÇA
Para iniciar o diálogo sobre esse tema tão importante, é
necessário estabelecer alguns conceitos principais:
RAÇA: A categorização de seres humanos em raças é
controversa, já que para alguns estudiosos raças humanas
não existem. O termo foi definido como marcador social,
para distinção de pessoas, baseado em características
físicas hereditárias (como cor da pele, tipo de cabelo, etc.).

ETNIA: Refere-se a um grupo de pessoas
especificidades culturais, sociais e/ou geográficas.

com

RACISMO: Denominação da discriminação e do preconceito
estrutural (direta ou indiretamente) contra indivíduos ou
grupos por causa da etnia, raça, religião e outros.
Para que haja compreensão dos debates relacionados a discriminação
ou segregação racial, ainda observado atualmente, não é possível
substituir o termo raça por etnia. Num país tão diverso, precisamos
perguntar:
POR QUE AINDA EXISTE RACISMO NO BRASIL?
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/composicao-etnica-brasileira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/racismo.htm
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/11/13/percentual-de-negros-entre-10-mais-pobre-e-triplo-do-que-entre-mais-ricos.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/12/09/brasil-e-o-7-mais-desigual-do-mundo-melhor-apenas-do-que-africanos.htm

A DESIGUALDADE RACIAL
TÊM NEGROS AQUI?
Um dos primeiros passos da busca por uma sociedade mais igualitária
consiste na percepção do ambiente em que estamos inseridos e o
reconhecimento da desigualdade.
Teste do Pescoço: No locais em que você frequenta, pare por alguns
segundos e observe as pessoas ao seu redor.
Quantas pessoas negras você vê? Quais funções estão exercendo?
Nos hospitais, quantos médicos negros você vê? Depois procure pelos
profissionais de limpeza, quantos são negros? Faça essa reflexão em
diferentes ambientes e tire suas próprias conclusões.
FALTA DE INCLUSÃO NO AMBIENTE CORPORATIVO E NAS LIDERANÇAS

56%

dos brasileiros se declaram
negros ou pardos, segundo IBGE

Apesar de serem mais da metade da população brasileira, em alguns
cenários da nossa sociedade a presença de pessoas negras é escassa.
Uma pesquisa com as 500 maiores empresas brasileiras aponta um
percentual preocupante de pretos e pardos em posições de liderança:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4,9%

QUADRO EXECUTIVO

4,7%

GERÊNCIA

6,3%

SUPERVISÃO
Fonte: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/05/22/ibge-em-todas-as-regioes-mais-brasileiros-se-declaram-pretos.htm
https://www.ethos.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Perfil_Social_Tacial_Genero_500empresas.pdf

25,9%

A DESIGUALDADE RACIAL
O QUE É ANTIRRACISMO?
Antirracismo é a luta contra o racismo em toda e qualquer
situação. É um entendimento de que é um problema de todos, e
todos temos um papel a desempenhar para detê-lo.
Diante das mortes de pessoas negras
como Miguel Otávio, George Floyd,
João Pedro e tantos outros, debates
sobre o racismo vieram à tona, e
diversos protestos se espalharam pelo
Brasil e pelo mundo, evidenciando a
indignação das pessoas.
Informar-se sobre racismo, ler autores negros, reconhecer
privilégios de nascer branco, apoiar ações que promovam igualdade
racial em diversos âmbitos da sociedade, entre outras ações, podem
ajudar a reverter o quadro atual de desigualdade, de acordo com
afirmação da pesquisadora e filósofa feminista Djamila Ribeiro.
POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS
Com poder de influência, as empresas têm
um papel relevante no apoio aos que ainda
precisam lutar por respeito e oportunidades.
A implantação de políticas de inclusão,
alinhado a um posicionamento genuíno
perante as discriminações são atitudes que
podem fazer a diferença e promover uma
inclusão sustentável.
Fonte: https://istoe.com.br/djamila-ribeiro-da-dicas-de-como-ser-antirracista-em-manual-pratico/
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DESIGUALDADE DE GÊNERO
A busca por uma sociedade mais igualitária envolve também a
equidade de gêneros, que é a defesa da equivalência social, com
igualdade de oportunidades e direitos entre os gêneros. A seguir,
listamos alguns termos que nos ajudam a entender melhor essa luta:
MACHISMO

FEMINISMO

É a ideia da
superioridade
masculina usada para
oprimir as mulheres

Movimento que busca a
equidade de gênero, com
direitos e oportunidades
equivalentes entre
homens e mulheres

MISOGINIA
Ódio ou desprezo contra
mulheres. Manifestada
desde exclusão social até
violência física, sexual e
psicológica

PATRIARCADO
Sistema social em que
homens adultos mantêm o
poder e predominam
lideranças políticas,
autoridades morais,
privilégios sociais

SEXISMO
SORORIDADE
Empatia e
solidariedade
feminina, combate à
rivalidade entre o
MANSPLAINING
gênero

É a discriminação
ou preconceito
por conta de
gênero

GASLIGHTING

Ato masculino de
supor que mulheres
não entendem
determinado assunto

Manipulação psicológica
de um agressor para
questionar a inteligência e
sanidade da vítima. EX.:
“você está louca”

MANSPREADING

Ato de um homem sentarse com as pernas muito
abertas, diminuindo o
espaço das demais
pessoas perto dele

Alguns dos obstáculos ainda enfrentados pelas mulheres na atualidade
DUPLA JORNADA DE
TRABALHO
Mulheres trabalham,
em média, 7.5 horas
semanais a mais do
que os homens,
considerando
atividades no emprego
e no lar

ASSÉDIO
Um terço das
mulheres já foram
assediadas no
ambiente de trabalho.
Dessas, 13% afirmam
que o assediador foi
um superior

MATERNIDADE
3 em cada 7 mulheres
sentem medo de engravidar
e serem demitidas.
Quase 75% das mulheres já
foram questionadas em
entrevistas de emprego se
eram ou tinham o plano de
ser mães

Fonte: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2020/03/dicionario-feminista-conheca-termos-importantes-para-o-movimento.html

A BUSCA PELA EQUIDADE
O CONTEXTO DA DESIGUALDADE
A normalização da realidade atual e a percepção de que as mulheres já
conquistaram todo seu espaço se devem ao ambiente em que estamos
inseridos, que pode nos passar uma falsa impressão de equidade. Para
ter a visão do todo, é importante assistir o filme inteiro e perceber como
as conquistas femininas por oportunidades e direitos ainda é recente:
1932

1962

2002

2006

2015

2018

Mulher conquista
direito ao voto

Mulher deixa de ser
considerada incapaz
perante a lei: direito
a CPF, trabalho, etc

Não ser virgem
deixa de ser motivo
legal para anulação
de casamento

Primeira delegacia
da mulher.
Entra em vigor a Lei
Maria da Penha

Aprovação da Lei do
Feminicídio

Importunação
Sexual (beijo/
abraço forçado, etc)
se torna crime

Cada uma dessas superações mostra o nível das injustiças que foram
impostas sobre as mulheres durante tanto tempo, deixando ainda mais
evidente a importância da continuação dessa luta.
REFLEXOS NA ATUALIDADE
Apesar das mulheres representarem 51,8% da população
apenas 38% dos cargos gerenciais são ocupados por
mulheres (valor esse que diminuiu de 40% para 38% de
2017 para 2020) e singelos 19% dos CEO são mulheres.
Apesar da Legislação Brasileira garantir igualdade salarial
entre os homens e mulheres desde 1943, brasileiras
ganham em média 20,5% menos que homens no
mesmo cargo com a mesma qualificação.
Fonte: https://nossacausa.com/conquistas-do-feminismo-no-brasil/
https://www.aosfatos.org/noticias/cinco-fatos-sobre-direitos-das-mulheres-no-brasil
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/9476/1583785825nc_manual_roda_de_conversa_feminista.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=841

MULHERES QUE INSPIRAM
Historicamente, as mulheres sempre lutaram para conquistar mais espaço na
sociedade, luta que é replicada no ambiente corporativo. Mesmo faltando muito
para que haja equilíbrio entre homens e mulheres nas lideranças das empresas, a
construção dessa igualdade ganha forças a partir de histórias de inspiração de

mulheres em suas jornadas profissionais, assim como as destacadas abaixo:
Bozoma Saint John é a mais nova contratação da Netflix para o
cargo de CMO. Seu currículo traz experiências em grandes
empresas como Uber, Endeavor e Apple, onde trabalhou como
executiva sênior.
Sua experiência tem valor, sua experiência é o que cria a cultura.
Quando você estiver em algum ambiente, qualquer que seja, traga
tudo o que você é. Pode soar clichê, mas não fazemos isso o
suficiente. Especialmente em ambientes corporativos.
linkedin.com/in/bozoma-saint-john-0305441

Juliana Coelho é a nova Plant Manager da fábrica FCA Fiat
Chrysler. É também a primeira mulher a ocupar esse cargo de
comando na América Latina.

“

”

Muitas vezes, nós, mulheres, colocamos: 'Uma mulher nunca foi
‘plant manager', então eu não vou nem pensar, deixa ver uma outra
coisa para eu fazer...’ Não! Não coloque barreiras para o seu sonho.
Acredite e se esforce, com certeza, o reconhecimento virá.
linkedin.com/in/juliana-coelho-a41b1553

Cristina Junqueira é cofundadora do Nubank, e recentemente
entrou para lista da revista Forbes, como uma das 20 mulheres
mais poderosas do Brasil. A capa da matéria foi destaque, trazendo
Cristina grávida, dias antes de dar à luz.
Ser considerada uma das mulheres mais poderosas do país, depois
de tudo que passei, é um respiro de alívio e sensação de realização.

linkedin.com/in/crisjunqueira

”

Fonte:: https://www.trendspeakers.com/boz-saint-john-aposta-na-autenticidade-para-alcancar-o-sucesso/
https://g1.globo.com/carros/noticia/2020/07/03/a-gente-precisa-sonhar-e-nao-colocar-limites-diz-brasileira-que-sera-1a-mulher-a-chefiar-fabrica-da-fiat-na-america-latina.ghtml
https://forbes.com.br/listas/2020/05/mulheres-mais-poderosas-do-brasil-em-2020/

EXPERIÊNCIA E OPORTUNIDADE
ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO
De acordo com projeções do IBGE, em 2050, 30% da população
brasileira terá mais de 60 anos. A reforma da previdência elevou a
idade de aposentadoria de homens para 65 anos e de mulheres para
62, fazendo com que cada vez mais o mercado tenha profissionais
mais velhos.
E mesmo com todos indicativos de mudanças demográficas, o
envelhecimento no Brasil é visto como um problema. As empresas
deveriam estar discutindo como se beneficiar de ter no mesmo local
de trabalho o conhecimento de várias gerações.
As empresas que se adaptarem e entenderem a importância social
e estratégica de preservar pessoas maduras no ambiente de
trabalho estarão melhor preparadas para um futuro mais próspero.
APOSENTE ESSES CONCEITOS
Ageísmo: é o estereótipo e a discriminação contra pessoas ou
grupos de pessoas com base em sua idade, pode assumir diversas
formas, incluindo práticas discriminatórias ou políticas institucionais
que perpetuam crenças estereotipadas.

Fonte: https://economia.estadao.com.br./blogs/radar-do-emprego/esta-na-hora-de-debater-envelhecimento-e-preconceito-etario-no-mercado-de-trabalho/
https://www.who.int/ageing/features/faq-ageism/en/
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EXPERIÊNCIA E OPORTUNIDADE
De acordo com pesquisa do Great Place To Work, menos de
3% dos postos de trabalho nas 150 melhores empresas para
trabalhar do Brasil são ocupados por trabalhadores com mais
de 50 anos. Resultados tão baixos podem estar relacionados
com mitos ainda inseridos na sociedade:
MITOS
• Pessoas maduras são menos capazes
• Trabalhadores maduros custam mais por maior
absenteísmo e mais acidentes
• As empresas economizam demitindo trabalhadores
mais velhos
VERDADES
• Pessoas maduras acumulam mais habilidades e
experiências
• Trabalhadores maduros faltam menos e tem menos
registros de acidentes
• As empresas ganham mantendo e desenvolvendo
funcionários maduros
MUDAR A FORMA DE ENCARAR O ENVELHECIMENTO
Quando o preconceito etário é combatido, a diversidade etária
mostra o seu valor, agregando os conhecimentos de cada geração
ao time. Com o envelhecimento da população, as empresas
precisam incluir profissionais que consigam pensar com a cabeça do
seu público para criar soluções reais.
Fonte: https://gptw.com.br/conteudo/artigos/prazo-de-validade-funcionarios/
https://www.publichealth.columbia.edu/research/age-smart-employer/advantages-older-workers
https://thesystemsthinker.com/leveraging-the-assets-of-older-workers/

SOMOS TÃO JOVENS
INÍCIO DA JORNADA
Do outro lado da pirâmide etária, também existem dificuldades para
os mais novos na busca por um emprego. Além de todas as
mudanças na vida do jovem, todas as inseguranças e incertezas ao
terminar o ensino médio ou faculdade, ele precisa estar preparado
para se inserir no mercado de trabalho, e para muitos isso não é
uma tarefa simples.
Segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2020 a taxa de
desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos foi de 27,1% (acima
da média geral de 12,2%).
As empresas devem fazer sua parte para reverter esse cenário,
considerando os desafios enfrentados pelos mais jovens e
apresentando as oportunidades adequadas:
DIFICULDADES

OPORTUNIDADES

Exigência de experiência

Experiência como jovem
aprendiz

Dificuldade em criar um
currículo atraente
Requisitos de idiomas
Necessidade de
conhecimentos em softwares

Estágios que procuram perfil
e não experiência
Programas de verão
Voluntariados
Cursos livres e treinamentos

Fontes: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/15/ibge-taxa-de-desemprego-de-jovens-atinge-271-no-primeirotrimestre.htm#:~:text=A%20taxa%20de%20desemprego%20entre,2%25%20do%20pa%C3%ADs%20no%20per%C3%ADodo.

17

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Segundo a ONU, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo possuem
algum tipo de deficiência. Diante de tamanhas proporções, é de
fundamental importância a inclusão dessas pessoas na sociedade.
Dados ONU:

1

a cada 7 pessoas possui
algum tipo de deficiência

NOVA VISÃO
É importante conhecer os termos relacionados para se referir às
pessoas da maneira correta:
• PCD: pessoa(s) com deficiência (de forma geral)
• Pessoa com deficiência física: cadeirantes, amputados, etc
• Pessoa com deficiência mental/intelectual: funcionamento intelectual
inferior à média, como a Síndrome de Down
• Pessoa com deficiência visual: cegos
• Pessoa com deficiência auditiva: surdos
• TEA: transtorno do espectro autista
NÃO É CERTO DIZER

É CERTO DIZER

Pessoa normal

Pessoa sem deficiência

Doente mental

Pessoa com deficiência mental

Portador de deficiência

Pessoa com deficiência

Fonte: SASSAKI, R. K. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. In: VIVARTA, V. (Org.) Mídia e Deficiência. Brasília: Andi; Fundação Banco do Brasil, 2003. p. 160-165.
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Outro grande desafio que enfrentamos é
sobre acessibilidade nos ambientes de
trabalho e inserção de pessoas com algum
tipo de deficiência (PCD) no mercado de
trabalho.

45,6

milhões
de brasileiros

possuem algum tipo de
deficiência*

24%

da população
brasileira
apresenta
algum tipo de
deficiência

1%
apenas cerca de

420

mil estão
empregados
formalmente

LEI 8213/91
Estabelece que
empresas com mais de
100 empregados
preencham de 2% a 5%
de suas vaga com PCD

DEFICIÊNCIA VISUAL
35 milhões
DEFICIÊNCIA FÍSICA
13 milhões
DEFICIÊNCIA AUDITIVA
10 milhões

DEFICIÊNCIA MENTAL
2,5 milhões
*Algumas pessoas possuem
mais de um tipo de deficiência

Segundo o IBGE, apenas 1% das pessoas que tem algum tipo de
deficiência estão inseridas no mercado de trabalho formal, o que
enfatiza a importância de termos políticas mais eficientes para
integração, desde adaptação de escolas para capacitação desses
profissionais e inserção no mercado.

Fonte: RAIS, Relação Anual de Informações Sociais (2016)

ACESSIBILIDADE NAS EMPRESAS
É fundamental para a inclusão e manutenção de PCD no ambiente
de trabalho realizar mudanças materiais na estrutura e no
ambiente, como construção de rampas de acesso, instalação de
elevadores com som, adaptação de textos para braile, entre muitas
outras.
Além de mudanças físicas, é necessário também adequações e
mudanças culturais nas empresas, como o trabalho apoiado, uma
metodologia que visa a integração de pessoas com deficiência
intelectual ao mercado profissional.
METODOLOGIA TRABALHO APOIADO
EXCLUSÃO ZERO
Toda pessoa tem condição
de trabalhar, de acordo com
sua deficiência e
potencialidade

PLANEJAMENTO CENTRADO
NA PESSOA
A pessoa pode guiar seu
processo de acordo com seu
projeto de vida

CRIAÇÃO DA VAGA
Entender o perfil da pessoa e
criar a vaga compatível com
suas habilidades

GUIA DE RODAS

A plataforma Guia de Rodas se destaca por reunir avaliações de
estabelecimentos em relação ao seus níveis de acessibilidade
física. Além disso, empresas que se destacam nesse quesito podem
inclusive receber uma certificação ao passar por algumas etapas:
• Avaliação de normas técnicas por arquitetos especializados
• Testes de funcionalidade dos espaços por pessoas com
deficiência
• Treinamentos e campanhas de engajamento com o envolvimento
de diversas áreas das empresas
Fonte: https://guiaderodas.com/sede-do-mercado-livre-conquista-a-certificacao-guiaderodas/
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PUBLICIDADE INCLUSIVA

Outro importante segmento do mercado que demonstra grande
oportunidade de renovação é a publicidade. As empresas têm
entendido cada vez mais que sua mídia também pode refletir melhor
as transformações da sociedade.
BELEZA REAL
Você se vê representado nas
propagandas? Mas além disso, como
você se enxerga? Nos vídeos da
campanha Retratos da Beleza Real,
da Dove, mulheres são desenhadas
por um artista forense especializado
em retrato falado sob duas
perspectivas: com base em suas
próprias descrições e com base na
descrição de outras pessoas.
Ao final, ambos os desenhos são apresentados à essas mulheres,
que se emocionam ao perceber que não valorizaram sua beleza da
mesma forma que os outros. A sensibilidade, além da inclusão de
mulheres consideradas “reais” (diferentes dos estereótipos da
publicidade), fez com que a campanha ganhasse diversos prêmios e
se tornasse benchmark na valorização da beleza real.

PUBLICIDADE INCLUSIVA
SINAL DE MUDANÇA
A inclusão de intérpretes de Linguagem
Brasileira de Sinais (Libras) nas mídias
audiovisuais tem sido cada vez mais
considerada pelas marcas e pelos grandes
eventos online.
De acordo com estimativas do Instituto Locomotiva, o Brasil possui
mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, e a
inclusão de um intérprete permite que essa população tenha acesso
ao conteúdo de entretenimento que antes não tinha.
GÊNEROS FORTES
Em 2017, o Instituto Geena Davis
mapeou
que
das
propagandas
premiadas na última década, 62%
mostravam homens como inteligentes
e bem sucedidos, enquanto as
mulheres eram retratadas como
frágeis e/ou sofridas.
Tal visão costuma ser replicada também em conteúdos infantis, com
meninos representando heróis e meninas representando
personagens indefesas.

A fim de mudar esse cenário, a Associação Brasileira de Anunciantes
lançou o “Guia para Representação Responsável de Gênero na
Publicidade”, para inspirar profissionais de marketing a mudarem
os estereótipos em suas campanhas.

PUBLICIDADE INCLUSIVA
COLORIDO O ANO TODO
Em junho de 1968, a polícia de Nova
Iorque invadiu o Stonewall Inn, bar
frequentado pela comunidade gay.
Cansados de sofrer tantas agressões
por preconceito, a comunidade se
revoltou diante dessa ação, e essa
revolução se tornou um marco na luta
por direitos mais igualitários.
Essa virada é celebrada em junho como o mês do Orgulho LGBTQI+,
período em que várias empresas demonstram ser aliadas à essa
causa, inclusive colorindo seus logotipos com as cores do arco-íris e
realizando ações para aumento da visibilidade desse grupo.
Porém, vale lembrar que esse posicionamento deve ser consistente
durante o ano. Empresas que incluem pessoas LGBTQI+ em suas
campanhas regulares costumam ser ainda mais valorizadas por esse
público e apoiadores.

INICIATIVAS EM DESTAQUE
Muitas empresas já apresentam maior
preocupação em oferecer oportunidades
à todos, e os programas de incentivo à
diversidade e inclusão já fazem parte da
sua cultura organizacional. Destacamos
aqui algumas dessas importantes
iniciativas:
AÇÕES PARA SE INSPIRAR

A campanha Stop Hate For Profit foi criada
em conjunto por marcas como Adidas, CocaCola, Levi’s, Puma, Starbucks e Unilever, a
fim de boicotar o investimento em
publicidade nas redes sociais Facebook e
Instagram.
O objetivo da ação é pressionar a gigante
das redes sociais a tomar ações efetivas
contra a disseminação de discursos de ódio
e a informações falsas.

Fonte: https://www.stophateforprofit.org/
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INICIATIVAS EM DESTAQUE

O Projeto ITO (Inclusão, Treinamento e Oportunidades) é uma iniciativa
do Grupo DAN Brasil, com objetivo de oferecer capacitação técnica em
marketing digital para grupos com dificuldade de inserção no mercado
de trabalho, como aposentados, refugiados e negros.
A capacitação dura quatro semanas, e são abordados temas
relacionados à mídia digital, como SEO, AdOps e Business Intelligence.
O curso também serve como porta de entrada para contratações pelo
grupo. O processo seletivo para as 30 vagas do programa foi feito
através de prova de português e conhecimentos gerais, além de uma
dinâmica em grupo.

O Magazine Luiza tem posto em prática o Programa de Inclusão Social
desde 2013, realizando diversas ações como treinamentos de Libras
para seus funcionários, reformas de lojas para que se tornem mais
acessíveis e ações de sensibilização em geral. Além das ações internas,
possui um site com ferramentas inclusivas para auxiliar pessoas com
deficiência a navegar e fazer compras online, como o Essential
Accessibility (que ajuda pessoas com dificuldade para digitar, mover o
mouse ou ler) e o Hand Talk (que realiza a tradução de conteúdos em
português para Libras).

Fontes: https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/05/20/dan-abre-capacitacao-para-aposentados-e-refugiados.html
http://blog.handtalk.me/case-magazine-luiza-inclusao/
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INICIATIVAS EM DESTAQUE

O Carrefour criou em 2013 o Programa Valorização da Diversidade, que
conta com ações como uma cartilha de valorização da diversidade,
programa de capacitação das equipes de loja e treinamento de líderes
inclusivos. Além disso, possuem uma política de contratação de
pessoas transgêneros, já contando com ao menos 70 pessoas desse
grupo em seu quadro de funcionários.

Em 2019 o Itaú realizou uma campanha de recrutamento de
profissionais com mais de 50 anos para as agências. Os profissionais
contratados receberam treinamentos de desenvolvimento pessoal, novas
tecnologias e finanças, e assumiram a responsabilidade de melhorar a
experiência de clientes idosos, os conscientizando sobre a importância
de poupar e os incentivando a usar novas tecnologias.

O Projeto Somar, criado em 2007 pelo Citibank, tem como finalidade
gerar oportunidades de emprego para pessoas com deficiência
intelectual e capacitá-las com a metodologia de trabalho apoiada
desenvolvida internamente. Foram desenvolvidas oficinas que simulam
as rotinas administrativas diárias. Após a inclusão de pessoas
contratadas através desse projeto, o Citibank tem apresentado melhores
resultados nas pesquisas de clima.
Fontes: https://vocesa.abril.com.br/voce-rh/empresas-criam-estrategias-para-integrar-profissionais-com-mais-de-60-anos/
https://open.spotify.com/episode/7DszwpAuPS6zpMmUS5Ta6O?si=z98wIySdQACFLI0lIhLaWQ
https://www.amcham.com.br/noticias/sustentabilidade/citi-brasil-conquista-premio-eco-com-programa-de-inclusao-social-9456.html
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INICIATIVAS EM DESTAQUE
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A MaturiJobs é uma plataforma que conecta profissionais com mais de
50 anos que estão em busca de oportunidades com empresas que
buscam funcionários experientes e comprometidos. Além de conectar
pessoas às empresas, a plataforma desenvolve ambos as partes
interessadas com capacitações e workshops.

A Sodexo possui diversas iniciativas com foco em diversidade e
inclusão baseadas em 5 pilares (gênero, pessoas com deficiência,
cultura e origens, orientação sexual e gerações). Algumas das iniciativas
são a definição de metas globais de contratação de mulheres, guia de
conversa com termos e maneiras de conduzir o diálogo, além de grupos
de trabalho globais para troca de experiências e novas ideias.

Desde 2016, a Natura possui uma Política de Valorização da
Diversidade que fomenta a diversidade e inclusão na organização.
A empresa se destaca por ter um número de PCD maior que o exigido
por lei (cerca de 6% em 2019), além de outras políticas e ações
internas, como o suporte à contratação de pessoas com deficiência
auditiva, cursos de Libras aos colaboradores, apadrinhamento de tutores
e o tradutor de Libras na intranet.
Fontes: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/06/22/10-empresas-que-fazem-diferenca-e-a-licao-de-casa-para-a-inclusao-de-lgbts https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2020/01/startup-colocamelhor-idade-para-trabalhar-no-itau-e-na-dengo-chocolates.html
http://blog.handtalk.me/grandes-empresas-acessiveis/

É SÓ UMA

FASE, VOCÊ SÓ
NÃO ACHOU A

PESSOA CERTA

ELA DEVE ESTAR SAINDO
COM O CHEFE PARA
TER SIDO PROMOVIDA

ADOREI ESSA BLUSA

COR DE PELE

TAL PESSOA É GAY?

QUE DESPERDÍCIO!
ESSES NEGROS SÃO TUDO

VITIMISTAS

PODE SER GAY, MAS
NÃO PRECISA

ALÉM DE SER GAY,

BEIJAR EM
PÚBLICO

TEM QUE SER
AFEMINADO TAMBÉM?

NOSSA, VOCÊ TÁ

PARECENDO
UM TRAVESTI!

ELA É MULHER,

NÃO ENTENDE
DE T.I.!

DENEGRIR

LUGAR DE VELHO

É EM CASA

As palavras tem poder. Para que possamos
NÃO SABE
MULHER TEM QUE
valorizar
a
diversidade
em
nossos
times
e
NADA
SE DAR O
RESPEITO
criar uma cultura mais inclusiva, é super
CRIADO MUDO
ELE É UM
importante prestar atenção nos termos que
NÃO SOU
NEGRO DE
TUAS NEGAS
usamos no dia a dia, para garantir que
ALMA BRANCA
ninguém se sinta ofendido ou chateado.
FIZERAM ALGO
ESSE MULEQUE

NAS COXAS

NOSSA ATÉ PARECE

UMA PESSOA
NORMAL

EU NÃO SOU RACISTA,

TENHO ATÉ AMIGOS
QUE SÃO NEGROS

VOCÊ É TÃO BONITO!

NEM PARECE TER
DEFICIÊNCIA

ELA TEM O

PÉ NA COZINHA

QUE MANCADA!

VOCÊ É NEGRA

MAS É BONITA

A COISA

QUEM? AQUELA MOÇA

DO CABELO RUIM?
AQUELE CARA É

DA COR DO
PECADO

TÁ PRETA
PODE SER LÉSBICA,
MAS PRECISA

SE VESTIR COMO
HOMEM?

BISSEXUAL?
POR QUE A PESSOA

NÃO SE DECIDE
LOGO?

FOI AQUELE

ALEIJADO
QUE FEZ ISSO

JORNADA DA DIVERSIDADE
Sempre podemos aprimorar nossas ações de apoio à diversidade e
inclusão. Para garantir mudanças efetivas, propomos um olhar
atento à jornada da diversidade no ambiente corporativo composto
por quatro etapas:

POSICIONAMENTO CLARO
REVISÃO DA CULTURA

ACOLHER

CENSO INTERNO

ADAPTAR SELEÇÃO
ESTABELECER POLÍTICAS
PROMOVER ACEITAÇÃO

CRIAR COMITÊS

DIVERSIFICAR

INCLUIR

DESENVOLVER PESSOAS
DAR OPORTUNIDADES

OLHAR ENGAJAMENTO
MONITORAR RESULTADOS
REFORÇAR CLIMA

CUIDAR

JORNADA DA DIVERSIDADE: ACOLHER
Nesse primeiro passo da jornada da diversidade, é necessário entender
a situação atual da empresa, tanto para construção da visão futura
quanto para ajustar o posicionamento da empresa de maneira
estruturada, alinhando cultura, organização e colaboradores.
OLHE PRA DENTRO DE CASA
Antes de buscar no mercado novos profissionais para alcançar uma melhor
representação demográfica da nossa população, é muito importante entender o que
tem impedido que a diversidade seja uma realidade dentro da empresa. A análise
cultural e o desenvolvimento de uma estratégia vão fazer com que a mudança possa
ser sustentável.

SITUAÇÃO ATUAL

PLANO DE AÇÃO

SITUAÇÃO FUTURA

Identificação e análise
da situação real da
empresa para criação
dos planos de ação

Análise de gaps e
oportunidades, focando
em cultura, mudanças
organizacionais, e focos
de
resistência
à
mudança

Posicionamento que
reflita a cultura mais
inclusiva
da
empresa, com ações
e políticas efetivas
de diversidade

ACOLHA DE VERDADE
Adeque a cultura e os valores da empresa para
garantir que os erros do passado não sejam
cometidos novamente.
Posicione suas comunicações internas e externas
de acordo com essa nova visão, para mostrar que a
empresa está aberta a aprender e a mudar.

Coloque na mesma página todos os envolvidos
nessa mudança, para garantir que todos estejam
cientes dos desafios que estão por vir.

JORNADA DA DIVERSIDADE: DIVERSIFICAR
Para formar times diversos é necessário atrair talentos e proporcionar
um ambiente em que se sintam acolhidos e dispostos a
desempenhar da melhor maneira suas funções.

AÇÕES PARA DIVERSIFICAR
ATRAIA TALENTOS
Tudo começa com anúncios divulgados em canais mais
diversos e que indiquem a cultura e os valores da empresa.
O processo de contratação deve ser revisto, eliminando
possíveis vieses inconscientes do RH e dos gestores durante
a seleção, a qual deve respeitar os desafios individuais de
cada candidato.

ESTABELEÇA PRÁTICAS INCLUSIVAS
Devem ser estabelecidas políticas internas de valorização da
diversidade, com foco em educar todos os níveis
hierárquicos da empresa.
O processo de conscientização deve ser contínuo e integral,
e deve ser aplicado também para novos funcionários.

PROMOVA O BEM-ESTAR
Promover a diversidade não é apenas realizar a
contratação de pessoas diversas, deve existir também um
ambiente de aceitação e colaboração dentro da empresa.
Para isso, é preciso ter o apoio das lideranças para
superar preconceitos e fazer com que todos se sintam à
vontade.

JORNADA DA DIVERSIDADE: INCLUIR
A inclusão de pessoas diversas traz benefícios tanto para os contratados,
como para as empresas. No entanto, não basta somente contratar, vários
fatores são relevantes para uma jornada de sucesso do funcionário
durante e no pós inclusão.

AÇÕES PARA INCLUIR
PROMOVA O PERTENCIMENTO
Conectar pessoas com a organização traz engajamento e o
sentimento de pertencimento ao colaborador.
Organizar quais pilares devem ser abordados no processo
de inclusão é fundamental. A criação de comitês para
tratar cada tema pode apoiar em definições mais
assertivas para cada grupo.
Atentar-se a interseccionalidade (exemplo: Mulher, negra,
lésbica com deficiência), é importante para considerar os
desafios que cada pessoa enfrenta.
CONTRIBUA PARA O DESENVOLVIMENTO
Qualificar pessoas profissionalmente é um fator
motivacional, que poderá gerar confiança para a
superação dos desafios propostos.
Adequar iniciativas às necessidades de cada pessoa
é relevante para o direcionamento de qualificações
adequadas, facilitando assim o sucesso de carreiras.
OPORTUNIDADES PARA TODOS
Garantir iniciativas que promovam a conscientização no
ambiente de trabalho, pois a verdadeira inclusão acontece
quando há respeito e espaço igualitário.
Reeducar a liderança, criando guias e processos que
facilitem diálogos, avaliações e desenvolvimento de
carreiras, contribuirá para retenção de talentos.

JORNADA DA DIVERSIDADE: CUIDAR
O cuidado com as pessoas deve ser contínuo e permanente.
Consiste em acompanhar os resultados da diversidade na empresa,
os resultados individuais dos colaboradores, o impacto no
engajamento, além de um reforço constante no clima
organizacional e na importância da inclusão.
PILARES DO CUIDAR
CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL
A cultura organizacional deve ser sempre reavaliada, para
garantir que ela esteja alinhada com a cultura da diversidade.
É importante a aplicação de pesquisas de clima
periodicamente para monitorar a comunicação da cultura e
valores da empresa.

EDUCAÇÃO E DIÁLOGO
Propagar e comunicar a cultura da diversidade, e reforçar
valores da empresa deve ser feito de maneira contínua.
Por meio de: eventos, gincanas, workshops, treinamentos,
palestras, fóruns digitais.

INDICADORES
Definir e monitorar indicadores permite avaliar o impacto da
transformação dentro da empresa. Alguns exemplos são:
Turnover, tempo médio de empresa e cargo, produtividade.
E quando forem alcançados os objetivos iniciais, é hora de
pensar nos novos desafios para o próximo ciclo.

VISITE NOSSO WEBSITE:
HTTP://WWW.COSINCONSULTING.COM.BR
HTTP://WWW.DENTSUAEGISNETWORK.COM/BR/PT

