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você já parou para analisar se a sua empresa é inclusiva? Nossa sociedade é composta por pessoas de diferentes gêneros, etnias, raças, classes 
sociais, orientações sexuais e tantas outras características que resultam em uma grande pluralidade social e cultural. Contudo, se olharmos atenta-
mente para as organizações, podemos observar que ainda há pouca diversidade nesses ambientes.

Mudar o cenário corporativo pode ser um grande desafi o. No entanto, o processo de inclusão garante vantagens competitivas para organizações de 
todos os setores. mais do que nunca, é preciso sair da bolha do universo corporativo tradicional e enxergar a pluralidade de profi ssionais que já 
existe no mundo real. Ou seja, trata-se tanto de dar visibilidade ao tema quanto de realmente abraçar as diferenças.

quanto mais diversa for a sua equipe de trabalho, mais próxima a sua empresa estará de se conectar com a realidade. Por isso, quando    
falamos em diferentes perfi s de colaboradores, queremos dizer que é necessário que o time da empresa tenha representatividade compatível com 
a diversidade da população e da força de trabalho no país.

No Brasil, por exemplo, a chamada “lei de Cotas” (lei Nº 8.213/91) determina que pessoas com defi ciência (PCD) ocupem de 2% a 5% do quadro de 
colaboradores de empresas com 100 colaboradores ou mais. Embora seu cumprimento seja fi scalizado, pessoas com defi ciência ainda encontram 
difi culdades para entrar no mercado de trabalho. Segundo dados da Relação Anual de informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho, em 2017 
haviam 441,3 mil pessoas com defi ciência empregadas no país, o que corresponde somente a 1% dos empregos formais no Brasil. Nesse sentido, 
ainda há um longo caminho a ser percorrido para que as empresas sejam, de fato, diversas e inclusivas.

quer saber mais sobre o cenário da diversidade no Brasil? Neste eBook, você irá conhecer as principais razões para apostar na inclusão e garantir 
o sucesso da sua empresa. Vamos lá?

Boa leitura!

1. Introdução
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2.  A realidade da diversidade
    nas organizações
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Segundo um levantamento realizado pela Pearson, maior empresa de educação do mundo, em 

parceria com a agência U.ma, a diversidade ainda está pouco presente nas organizações, inde-

pendente do seu porte ou segmento de atuação no país.

Confira abaixo alguns dos principais dados, que revelam o atual cenário da diversidade e in-

clusão no universo corporativo brasileiro.

Diferença salariais 
entre homens e 

mulheres (Brasil): 

22,5% a 
menos. 

(Fonte: DIeese)

16,4% 
(Fonte: Women in Business)

Mulheres
Presença de 
mulher na 

Liderança Ceo: 
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negros 
e ParDos

63% dos desempregados no Brasil (2017) eram negros. 

(Fonte: IBge)

A renda de 80% dos profi ssionais negros não passa de 2 salários mínimos. 

(Fonte: oxfam)
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Apesar da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência, menos de 10% das  
empresas cumpre a Lei. (Fonte: santo Caos)

46% dos colegas de trabalho não se julgam 
preparados para lidar com PcDs. 
(Fonte: santo Caos)

63% de PcDs já se sentiram discriminados 
em processos seletivos. 
(Fonte: santo Caos)

66% de PcDs se sentiram discriminados no 
ambiente de trabalho. (Fonte: santo Caos)

78% de PcDs acham que é difícil conseguir 
emprego. (Fonte: santo Caos)

Pessoas Com 
DeFICIênCIa
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somente 5% dos trans tem carteira

 assinada. (Fonte: elancers)

2 em cada 10 empresas      

brasileiras se recusam a contratar  

um profissional LGBTQI+. 

(Fonte: elancers)

61% dos funcionários LGBTQI+ 
escondem a sexualidade no ambiente corpo-

rativo. (Fonte: Center for talent Innovation)

18% dos recrutadores 
não contratariam 

uma pessoa homossexual. 

(Fonte: elancers)

LGBTQI+
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FaIxa etárIa

apenas 27% dos idosos que compõem a 

força de trabalho estão no mercado formal. 

(Fonte: PnaD)

a principal queixa dos mais 
velhos é a falta de respeito; 
23%  acham isso. (Fonte: PnaD)

em cada 10 brasileiros, 
9 acreditam que existe preconceito 

contra os mais velhos. (Fonte: Datafolha)
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3. Motivos para sua 
    empresa ser inclusiva
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Quer saber outras razões para abrir espaços e abraçar as  
diferenças na sua organização? Confira as principais!

Os dados revelam que ainda há pouca diversidade no universo corporativo brasileiro. No entanto, muitas empre-

sas não imaginam as inúmeras vantagens de investir em equipes plurais e diversas, desde tornar sua organização 

mais atrativa para novos talentos até criar um ambiente de trabalho mais agradável para seus colaboradores.

Historicamente, questões como gênero e raça, por exemplo, ganharam espaço graças à mobilização de orga-

nizações e grupos sociais, que demandavam igualdade e respeito. Hoje, já sabemos que colaboradores com 

diversas origens, histórias de vida e perspectivas diferentes tornam as empresas mais democráticas e 

criam um ambiente propício para a disrupção. E, assim, fica mais fácil para a sua empresa descobrir outros 

horizontes e trilhar novos caminhos, sobretudo em momentos de crise.
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O consumidor moderno já não busca somente qualidade ao adquirir um produto ou serviço. Ele procura, antes 

de tudo, identificar-se com os valores e os princípios das empresas. Nesse sentido, as organizações socialmente 

responsáveis são mais bem vistas pela audiência e possuem melhor aceitação no mercado.

De acordo com a pesquisa “Como a inclusão e a diversidade impulsionam o comportamento dos consumidores”, 

realizada pela Accenture em 2019, 42% dos consumidores pagariam um adicional de 5% ou mais para comprar 

produtos de uma empresa realmente engajada com diversidade e inclusão. Nesse sentido, o levantamento apon-

ta que é preciso liderar com propósito. Ou seja, criando conexões autênticas com seu público.

Valoriza-se cada vez mais que as empresas se posicionem, que sejam engajadas e levantem suas próprias ban-

deiras. Além disso, a representatividade cria uma identificação imediata entre o consumidor e organi-

zação. E isso faz com que o público-alvo se enxergue em sua organização, passando a ter maior confiança em 

sua empresa e suas soluções.

1. agregue vaLor Para
    sua organIzação

$
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Um ambiente agradável, onde as diferenças sejam va- 

lorizadas, permite que os colaboradores tenham mais 

liberdade para serem autênticos em seus trabalhos. 

E isso contribui diretamente para a originalidade em 

sua empresa. Afinal, as diferentes realidades viven-
ciadas por cada colaborador abrem espaço para as 
novas ideais e os diversos pontos de vista.

Além disso, essa cultura organizacional propicia as 

condições ideais para que os profissionais se engajem 

ainda mais em suas rotinas de trabalho. Como o ambi-

ente de trabalho se torna mais cooperativo, estimulante 

e acolhedor,          ------------------------------------------------------

2. InCentIve a  
    CrIatIvIDaDe 
    e Inovação

os colaboradores 
se senteM Mais 

Motivados para 
realizareM suas 
atividades COm 

EfiCiêNCiA E 
qUAliDADE.
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A inclusão também contribui para que a sua empresa alcance resultados ainda mais positivos. Segundo alguns estu-

dos, inclusive, há uma relação direta entre a diversidade e a melhor performance das organizações.

De acordo com a pesquisa “A importância da Diversidade”, produzida em 2015 pela McKinsey & Company, as em-

presas que promovem a diversidade de gênero, por exemplo, são 15% mais propensas a obter retornos fi nanceiros 

acima da média nacional de seu setor. Já empresas que promovem a diversidade racial e étnica são 35% mais pro-

pensas a obter retornos fi nanceiros acima da média nacional de seu setor.

 

Além disso, as empresas socialmente responsáveis têm grandes vantagens na busca por funcionários de alto desem-

penho. isso porque os novos talentos também procuram por organizações conectadas, globais e engajadas. 

3. aLCanCe meLHores
    resutaDos



15Diversidade nas organizações: razões para sua empresa ser inclusiva

Em um time diversifi cado e que acolhe as diferenças, os colaboradores se sentem mais seguros e motivados para o tra-

balho. Por sua vez, profi ssionais entusiasmados contribuem para a cooperação e o senso de pertencimento ao grupo. E, 

assim, fi ca mais fácil reduzir a rotatividade e reter os talentos da sua equipe por mais tempo.

Profi ssionais satisfeitos também passam a valorizar cada vez mais as organizações onde atuam, contribuindo para a con-

strução da sua imagem e para a sua credibilidade perante o mercado, por exemplo. 

 

 

Para que as empresas estimulem a diversidade e a inclusão, é preciso incentivar também a cooperação, o respeito e a 

ética. E, com isso, é possível notar uma melhora consistente na convivência entre os colaboradores. Afi nal, é possível que as 

interações entre os profi ssionais se tornem ainda mais pacífi cas, resultando em um melhor clima organizacional para todos.

 

Nesse sentido, a política de boa convivência também encoraja a resolução de confl itos e a capacidade de escuta. Dessa 

forma, as diferenças de opinião deixam de desencadear discussões. Pelo contrário, tornam-se oportunidades para o debate 

saudável e construtivo na busca por um consenso em prol do sucesso do negócio.

4. reDuza rotatIvIDaDe

5. enCoraje um meLHor CLIma organIzaCIonaL
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4 . Transformando o 
     processo seletivo
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mas, aFInaL, Como 
tornar os ProCes-

sos seLetIvos Da 
sua emPresa aInDa 

maIs InCLusIvos? 
aBaIxo, LIstamos 

aLguns Passos 
que PoDem ajuDar 

nessa mIssão!

“
“

Você já parou para pensar como os processos seletivos da 

sua empresa podem, na verdade, ser bastante excludentes? 

Embora saibamos que as diferenças precisam ser refletidas 

no quadro de colaboradores das organizações, uma seleção 

de profissionais focada em diversidade e inclusão ainda é 

uma prática bastante incomum no mercado de trabalho.

Para evitar esse tipo de situação e estimular a inovação na 

sua organização, o setor de Recrutamento & Seleção deve 

funcionar como uma verdadeira porta de entrada para 

as minorias, contribuindo para que sua empresa tenha 

colaboradores de todos os gêneros, etnias, faixas etárias,       

orientações sexuais e muito mais.
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                  perceba coMo a diversidade  
                  está presente na sua eMpresa

Como ponto de partida, analise como a diversidade já se faz pre-

sente na sua empresa. Ou seja, preste atenção em todos os seto-

res e cargos, observando quais deles possuem colaboradores que 

fazem parte de alguma minoria. Afinal, compreender o que já existe 

é fundamental para dar passos em direção a novas estratégias. 

Além disso, é essencial identificar de que forma e em quais es-

paços a diversidade precisa ser incluída na sua organização. 

Dessa forma, é possível operar de maneira alinhada também aos 

objetivos estratégicos da sua empresa.

Outra alternativa de grande importância é realizar uma auditoria 

no seu atual processo de recrutamento, para compreender como 

ele pode estar afetando a inclusão no ambiente corporativo. Você 

poderá observar que os candidatos que agregariam mais diversi-

dade à sua empresa não estão atingindo as fases mais avançadas 

do processo seletivo, por exemplo. E, assim, é possível atuar pon-

tualmente em relação a isso

Como Ponto De PartIDa, 
anaLIse Como a DIversIDaDe já 

se Faz Presente na sua emPresa. 
ou seja, Preste atenção em 
toDos os setores e Cargos, 

oBservanDo quaIs DeLes 
Possuem CoLaBoraDores 

que Fazem Parte De aLguma 
mInorIa. 

“ “
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atenção ao divulgar novas vagas

Por vezes, as empresas fazem anúncios que acabam restringindo as vagas a determinados grupos. O uso exclu-

sivo de pronomes masculino, por exemplo, pode intimidar algumas mulheres, fazendo com que elas desistam do 

processo seletivo.

As formas de divulgação das posições também devem ser repensadas: amplie os locais de anúncio, sobretudo      

através de sites e redes sociais especializadas, como é o caso do linkedin. Deste modo, é possível atingir um 

número maior de pessoas interessadas nas suas vagas.

priorize as soft skills seMpre Que possível

Muitas vagas possuem como requisito a graduação em algum curso de ensino superior, por exemplo. De fato, o 

diploma é muito importante para atestar a aquisição das habilidades técnicas necessárias para desempenhar uma 

determinada função. Por outro lado, em algumas vagas específicas, o desempenho do candidato estará muito 

mais ligado às suas habilidades socioemocionais e outras competências. Pensando nisso, talvez seja possível        

repensar os requisitos para algumas posições.

As soft skills, por exemplo, são habilidades comportamentais. Portanto, não são ensinadas necessariamente em 

cursos de graduação. Habilidades como o trabalho em grupo e a resiliência são alguns exemplos de soft skills que 

têm grande importância na rotina de uma empresa. Afinal, essas habilidades são essenciais para proporcionar 

bons relacionamentos no ambiente corporativo, estimulando o engajamento e a alta produtividade.
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                      proMova processos                                 
                  seletivos intencionais

Por vezes, a adequação do processo seletivo para a inclusão de minorias em sua empresa poderá ser feita de 

forma intencional. Para isso, entretanto, é ideal analisar quais setores ou cargos precisam de uma equipe mais diver-

sa. Assim, é possível priorizar a contratação de um profissional que se encaixe nos critérios estabelecidos para aquela 

posição determinada, por exemplo.

Neste caso, também pode ser válido abrir um processo seletivo destinado somente a esse público. Afinal, vale a pena 

priorizar processos voltados exclusivamente à diversidade e inclusão.

                  ofereça treinaMento eM 
                  diversidade para sua eQuipe

Já existem treinamentos para capacitar e orientar a sua equipe em relação a diversidade e a inclusão, em par-

ticular as lideranças da sua empresa. E eles são fundamentais para promover mudanças significativas na cultura orga-

nizacional das organizações.

isso porque esses momentos de reflexão geram uma mudança de postura e, desta maneira, os processos seletivos da 

sua empresa podem se tornar ainda mais inclusivos de forma espontânea. Nesse sentido, a capacitação do seu time 

também deve ser um ponto fundamental do processo de recrutamento e seleção da sua organização.
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Tornar a sua organização mais inclusiva pode exigir bastante esforço. No entanto, para conquistar novos resultados e atrair talentos 

plurais, é preciso começar este processo o quanto antes. Afi nal, com uma equipe diversa, a sua organização só tem a ganhar. 

Para destacar-se no mercado, construir uma imagem positiva e melhorar o clima organizacional, por exemplo, essa mudança se faz 

cada vez mais necessária. Os dados indicam que o progresso ainda é lento, mas que as vantagens, inclusive em termos fi nan-

ceiros, compensam todo o esforço. Pensando nisso, trace estratégias, crie comitês e incentive políticas de diversidade e inclusão na 

sua organização hoje para colher os benefícios amanhã.

Além disso, promover a inclusão também é um dever da sua empresa para ajudar a construir uma sociedade mais igualitária, 

justa e democrática. Portanto, trata-se de uma estratégia para o sucesso do seu negócio e também de uma questão de responsa- 

bilidade social.

Sabemos que um time plural é mais forte e capaz de trazer melhores e maiores resultados. Você já está pronto para promover essa 

revolução em sua empresa?

Obrigada pela leitura! 

6. Conclusão
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