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INTRODUÇÃO
Focar em diversidade não é mais apenas uma boa prática adotada por  

algumas poucas empresas. Hoje, esse trabalho está sendo um pilar nas mais 

diversas organizações, independentemente de setor de atuação e tamanho.

Enquanto a sociedade valoriza cada vez mais as empresas que realmente 

investem em estratégias para tornar seus ambientes mais inclusivos e diversos, 

os resultados mostram que, para as empresas, esse é realmente um caminho 

lucrativo - em todos os sentidos.

 

 

 

 

 

93% das empresas premiadas como Melhores Empresas para Trabalhar no 
Brasil em 2021 pelo GPTW contam com alguém responsável por combater 
a discriminação e promover a diversidade.

No entanto, principalmente ao falarmos de um tema tão importante,  

é fundamental sair da teoria e pensar no que pode ser feito na prática, no dia 

a dia e considerando a realidade da empresa.

Provavelmente, essa é uma das maiores dúvidas que surgem por aí quando  

o assunto diversidade vem à tona, certo?

Por isso, reunimos as práticas adotadas por algumas das Melhores  
Empresas para Trabalhar, além de dicas de organizações parceiras do Great 

Place to Work que mostram o que pode ser feito para tornar um ambiente de 
trabalho mais inclusivo e, consequentemente, mais diverso.

O resultado você confere neste guia recheado de boas práticas e inspirações 

para adotar na sua empresa e contribuir para a construção de um mercado 

de trabalho e uma sociedade melhor, impactando diretamente nos ODS de  

Igualdade de Gênero, Emprego Decente e Crescimento Econômico e Redução 

das Desigualdades!

Além disso, trabalhar a diversidade e a inclusão é uma forma de 

contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),  

propostos pela ONU como agenda para 2030, e dos princípios do Pacto  
Global, iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção do  

crescimento sustentável e da cidadania.
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BOAS PRÁTICAS PARA CONSTRUIR 
A ESTRATÉGIA DE DIVERSIDADE  
DA SUA EMPRESA

O ideal é que todas as empresas e a sociedade, de forma geral, estivessem 

preparadas para receber todas as pessoas, independentemente de suas  

características. Contudo, sabemos que não é bem assim.

Falar de diversidade é pensar na inclusão dos mais diversos grupos de 

 pessoas, com diferentes origens, idades, gêneros, experiências etc.

A realidade ainda é acolhedora apenas para um pequeno grupo – que, 

 inclusive, precisa se engajar nas ações organizacionais de diversidade para 

ajudar a transformar o cenário atual em um mais inclusivo e potencializador dos 

mais variados talentos.

Entre as parceiras convidadas para compartilhar seus depoimentos para a 

construção deste guia, estão:

• Maturi, plataforma que conecta pessoas maduras e experientes ao  

mercado de trabalho;

•  Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, que trabalha com foco na primeira 

infância;

• Labora, empresa focada em escalar a inclusão da diversidade geracional 

nas empresas;

• Movimento Mulher 360, cujo trabalho contribui para o empoderamento 

 econômico da mulher brasileira.;

• CKZ Diversidade, consultoria especializada em Diversidade e Inclusão.

Geração Social, consultoria em Responsabilidade Social, Inovação Social e no-

vas tendências como Capitalismo Consciente, Sistema B e Great Place to Work

Inspire-se com essas dicas!
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PAIS, MÃES E FAMÍLIAS
Para incluir pessoas com filhos, as empresas estão buscando novas saídas, 

como a extensão das licenças maternidade e paternidade, e a ampliação do 

benefício também para adoções e casais homoafetivos.

No que diz respeito à licença paternidade, por exemplo,  

a adoção de prazo estendido é uma ação importante não só para  

incentivar que pais participem mais ativamente da educação dos filhos,  

mas também para reduzir a desigualdade de gênero no mercado de trabalho.   

 

 
 
 
 
 
 No entanto, é importante pensar e planejar também o retorno de profissio-

nais ao trabalho após esse período de afastamento.

 

    

 • espaços adequados para lactação;

        flexibilidade de horários e formatos de trabalho para permitir uma jornada 

mais adequada à rotina pós-parto ou adoção;

 • políticas internas pensadas na primeira infância (primeiros seis anos de 

vida);

 • onboarding preparado especialmente para a reintegração à equipe  

e à rotina;

 • auxílio-creche, creche local ou benefícios semelhantes.

Nesse sentido, estas são algumas das possibilidades apontadas por nossos 

parceiros:

Na Microsoft Brasil, premiada como Melhor Empresa para Trabalhar em 

2021 entre as médias multinacionais, os pais têm direito a 42 dias corri-

dos de licença, tanto para casos de nascimento quanto de adoção (até 16 

anos). Além disso, a licença se estende à comunidade LGBTQIA+ e é 100%  

paga pela Microsoft.
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“oferecer suporte para as famílias com filhos na pri-
meira infância, compreendendo e acolhendo suas 
necessidades, é transformar a empresa em parte des-
sa rede de apoio fundamental composta também pelo 
poder público e pela sociedade civil.”

• Segundo a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, parceira do GPTW

Destaca-se também a questão da primeira infância, período crucial para 

o desenvolvimento das crianças e que, portanto, exige bastante atenção 

 e envolvimento da família.
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EQUIDADE DE GÊNERO
Investir em ações focadas em mães, pais e responsáveis por crianças na 

primeira infância já é um passo importante rumo à equidade de gênero. 

Pesquisa da FGV mencionada pelo Movimento Mulher 360 aponta que cerca 

de 50% das mulheres saem de seus empregos, voluntária ou involuntariamente, 

após um ano e meio do retorno da licença-maternidade.

Já o estudo Estatísticas de Gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil 

do IBGE aponta que o nível de ocupação das mulheres de 25 a 49 anos vivendo 

com crianças de até 3 anos de idade é de 54,6%, enquanto o dos homens foi 

de 89,2%. Em lares sem crianças nesse grupo etário, o nível de ocupação foi de 

67,2% para as mulheres e 83,4% para os homens.

Por isso, quando as empresas contribuem para o equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional, principalmente nesse período, auxiliam também na 
construção de um mercado de trabalho com oportunidades mais equilibradas 
e maior presença feminina.

A busca pela diversidade de gênero nas empresas deve se estender 

 também aos cargos de liderança, considerando que atualmente apenas 29% são 

ocupados por mulheres, conforme dado da pesquisa Woman in Business de 

2020.

Nas empresas premiadas no ranking Mulher 2021 do GPTW, um dos fa-
tores apontados como mais relevantes para a permanência das profis-
sionais nas empresas foi exatamente a oportunidade de crescimento  
e desenvolvimento. 

Contudo, apesar de o estudo sobre essas empresas apontar que 
há uma presença cada vez maior das mulheres, chegando a 54% 
nas premiadas em 2021, ainda há uma discrepância significativa na 
l iderança: 26% das posições de alta l iderança são ocupadas por 
mulheres e 44% das posições de outros níveis de l iderança.
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Portanto, para ampliar as oportunidades e garantir uma presença cada 

vez maior de mulheres líderes no mercado de trabalho, segundo o Movimento 

Mulher 360, é importante criar ações de:

• Atração: criar uma cultura inclusiva; garantir que a descrição do cargo  

também foque na inclusão, com mulheres na comunicação visual e na  

linguagem usada; buscar neutralizar vieses inconscientes nos processos;

• Desenvolvimento: investir em programas de desenvolvimento, como  

coaching, mentoring (mentoria) e sponsorship (patrocínio) para preparar  

e orientar as profissionais para os desafios da carreira;

• Promoção: ter ações afirmativas direcionadas para a promoção das  

profissionais capacitadas.

Além disso, é importante que essas ações alcancem também o público  

masculino, como ressaltado por Cris Kerr, fundadora da CKZ Diversidade:  

“Quando tratamos de equidade de gênero é comum 
pensarmos que essa causa é apenas das mulheres,  
porém os homens têm um papel fundamental nesse  
processo como agentes de transformação.” 

• Cris Kerr, fundadora da CKZ Diversidade
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Inspire-se também com essas políticas implementadas em algumas das 

Melhores Empresas para Trabalhar para Mulheres em 2021: 

• Impulsionamento de programa de oportunidades internas, com 

processos realizados minimizando ao máximo os vieses inconscientes;

• Treinamento de lideranças sobre Diversidade, Inclusão e Igualdade 

de Tratamento;

• Contratação de profissional em nível gerencial para se dedicar à 

avaliação da contratação de mulheres, e também de pessoas de outros 

grupos minorizados; 

 

 • Criação de Linha de Denúncia anônima e confidencial para reportar 

comportamentos inadequados, discriminação e assédio;

• Protocolo de atuação diante de casos de violência doméstica 

e intrafamiliar;

• Promoção de espaços que convidam as pessoas da empresa  

a se tornarem protagonistas da transformação;

• Definição de meta para ter mais mulheres na liderança, com prazo  

estipulado e acompanhamento recorrente dos indicadores.
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QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL
Buscar a equidade racial também é uma responsabilidade das empresas, 

por isso, é fundamental discutir as barreiras existentes para a presença das  

pessoas negras nas empresas e elaborar planos de ação eficazes e urgentes para  

ajudar a transformar essa realidade.

Entre eles:

• reconhecer as intersecções entre gênero e raça (e outras questões, como 

orientação sexual);

• buscar a conscientização sobre preconceitos, estereótipos e vieses 

racistas presentes na sociedade e na própria estrutura da organização para  

debatê-los e construir novos caminhos;

• envolver não apenas o RH nessa transformação, mas toda a empresa, 

incluindo pessoas dos diferentes níveis hierárquicos, para garantir um impacto 

positivo na cultura e nos processos organizacionais.

A criação e promoção de vagas afirmativas também é um caminho  

importante para a inclusão de grupos minorizados. Essas oportunidades, 

destinadas exclusivamente a grupos específicos, como pessoas negras, é 

uma forma de possibilitar a empregabilidade de profissionais que enfrentam 

inúmeros desafios para se inserirem e permanecerem ativos no mercado de 

trabalho.

Estudo do GPTW Brasil de 2020 apontou que as empresas premiadas no 

Ranking Étnico-racial também são mais diversas em relação a gênero, além de 

apresentarem rotatividade voluntária 88% menor que a média no Brasil.

As políticas direcionadas para questões étnico-raciais também precisam 

de um recorte focado nas mulheres (nesse caso, especialmente nas mulheres 

negras). Afinal, de acordo com material divulgado pelo Mulher 360, elas ga-

nham menos da metade da renda de homens brancos, além de seus salários 

serem inferiores também aos das mulheres brancas e homens negros.
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Outro dado relevante: há de 8 a 10 vezes mais mulheres brancas nas empre-
sas do que profissionais negras.

Retomando a estatística do IBGE sobre ocupação das mulheres com 

filhos pequenos no mercado de trabalho, “o nível de ocupação de mulheres 

pretas ou pardas com crianças de até 3 anos em casa é de 49,7%.” 

 

 Práticas adotadas por algumas das Melhores Empresas para Trabalhar no 

Brasil no que diz respeito à equidade racial:  

 

Uma das práticas adotadas pela Magazine Luiza, premiada como  

Melhor Empresa para Trabalhar em 2021 na sua categoria, é a realização de um  

programa de trainee exclusivo para pessoas negras, com o intuito de  

trabalhar a igualdade racial, dando oportunidades e valorizando profissionais 

da população negra.

Já a RD Station, 10º lugar no ranking de Melhores Empresas Multinacionais 

para Trabalhar em 2021 e 2º lugar no ranking Étnico-Racial, criou o grupo Preto 

no Preto. Muito além de promover ações apenas em novembro (mês da Cons-

ciência Negra), o grupo participa e trabalha durante todo o ano para tornar 

a RD um ambiente mais inclusivo e seguro para pessoas negras trabalharem. 

No Grupo Boticário, vencedor do ranking Étnico-Racial do GPTW em 2021, 

uma das práticas criadas foi o “Entrevistaço”, iniciativa que consiste em 

buscar e prospectar de forma ágil e original talentos negros para ocupar  

vagas em aberto e criar banco de talentos negros para acelerar contratações 

futuras.
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LGBTQIA+
LGBTQIA+ é a sigla que representa as diversas identidades dessa comuni-

dade, como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, assexuais, 

entre outras. 

 

 Ainda há muitas empresas que não abrem espaço para pessoas LGBTQIA+ 

ou, quando o fazem, não oferecem um ambiente realmente seguro e acolhe-

dor. Segundo dados do Sebrae e IBGE, 64% das pessoas LGBTQIA+ ainda não 
se assumiram no trabalho. 

Já em pesquisa de 2020 do GPTW aponta que há o dobro de pessas  
LGBTQIA+ nas empresas premiadas do que nas não-premiadas – o que mos-
tra como investir em inclusão pode ser um dos passos para transformar a sua 
empresa em um excelente lugar para trabalhar.

Contudo, mais do que contratar pessoas LGBTQIA+, é necessário desmistificar 

conceitos equivocados sobre sexualidade e gênero dentro da empresa, além 

de construir uma cultura de apoio, tolerância e respeito, independentemente 

da orientação sexual.

Assim, profissionais que entrarem na empresa encontrarão um ambiente onde 

podem se expressar sem tabus, preconceitos e julgamentos.

Uma das dicas compartilhadas por Luiz de França, Diretor Suplente do  

APOLGBT-SP, é a de apoiar a comunidade, financeiramente ou por meio 

de ações que promovam o engajamento de colaboradores com ONGS que  

trabalham para o público LGBTQIA+.

Além de reforçar os valores da empresa, esse tipo de prática contribui para o 

fortalecimento da causa e do trabalho das organizações.
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Outra sugestão é conhecer a equipe. Muitas vezes, é a falta de  

conhecimento sobre quem são as pessoas que atuam na empresa que 

impede a construção de políticas mais inclusivas. Por isso, um dos caminhos 

pode ser abrir espaço para o diálogo com as pessoas LGBTQIA+ da empresa,  

buscando entender seus desafios e interesses.

 A IBM - empresa vencedora do Prêmio Melhor Empresa para Trabalhar 

 LGBTQIA+ em 2021 – é uma excelente referência para as organizações que bus-

cam implementar práticas de diversidade. Na pandemia de coronavírus, o grupo 

BRG LGBTQIA+ teve mais uma iniciativa importante, considerando que, para algu-

mas pessoas da população LGBTQIA+, as relações familiares podem não ser tão  

amistosas e gerar desafios durante os períodos de isolamento em casa.

Nesses grupos, foram realizadas conversas descontraídas sobre diversos 

temas para estimular o apoio, a empatia e a troca de experiências.  

Na empresa há, ainda, a iniciativa Reverse Mentoring, em que pessoas dos 

grupos de afinidades Mulheres, Afro, LGBT+ e Pessoas com Deficiência com-

partilham em um painel suas experiências pessoais e profissionais e histórias 

de preconceito e superação.
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PROFISSIONAIS 50+ OU MAIS
Outra prática importante é o combate ao preconceito etário e o incentivo às 

trocas geracionais dentro da empresa.

É preciso considerar  o  aumento  da nossa  longevidade e, consequente-

mente, da nossa vida produtiva, e criar oportunidades para que as pessoas 

com 50 anos ou mais sejam incluídas ou permaneçam no mercado de trabalho 

e se adaptem às transformações inerentes ao tempo.

Sergio Serapião, CEO da empresa Labora, que usa sua tecnologia para 
acelerar a inclusão da diversidade nas empresas, reforça a importância de  

desapegar do conceito de carreira única e começar a trabalhar com primeira, 

segunda e terceira carreiras. Um desafio e tanto para lideranças, profissionais  

e, claro, para quem atua no RH.

Mas, além de ser uma ação importante por contribuir para a diversidade nas 

empresas, há também outras vantagens.

Segundo o Movimento Lab60+, da Labora:

“pessoas mais maduras apresentam maior 
fidelidade à empresa, comprometimento com  
o trabalho,  preocupação com gestão de riscos  
e comportamento ético.”

• Movimento Lab60+
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E como incluir essas gerações, na prática, e realmente ser uma  

empresa mais inclusiva com as pessoas acima dos 50 anos que  

querem ser contratadas? Um dos primeiros passos é repensar o processo de  
recrutamento e seleção.

Analisar somente a experiência profissional, os currículos e as entrevis-

tas pode acabar afastando pessoas dessas gerações, principalmente as 

que buscam oportunidades em novas áreas ou funções. Afinal, com tan-

to de experiência, espera-se que estejam em nível sênior - o que não será  

 a realidade de quem está construindo uma nova carreira, por exemplo.

Hoje é tão comum debater o fim das carreiras lineares e únicas no  

mercado de trabalho, mas esse conceito pode ainda estar bastante enraizado nos  

processos organizacionais. Por isso, é essencial focar na inclusão geracional, 

desassociando idade e posição hierárquica.

Na Takeda, empresa entre as Melhores para Trabalhar na categoria 50+ 

em 2021, há o programa Estágio 55+, que abre as portas para pessoas  

dessa faixa etária que estão cursando  faculdade para ingressar ou retornar 

ao mercado de trabalho.

A Maturi, plataforma focada na valorização de profissionais maduros,  

aponta a importância das seguintes práticas: processos seletivos mais  

inclusivos, sensibilização de toda a equipe, debates sobre o tema 

e incentivo ao desenvolvimento  ao longo de  toda a   vida (aplican-

do o conceito de lifelong learning, ou aprendizado ao longo da vida, em 

português).

Segundo Mórris Litvak, fundador da Maturi:
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• Uso de tecnologia inclusiva;

• Aplicação de metodologias ágeis para testar, corrigir e acertar com mais 

velocidade;

• Fortalecimento de grupos de afinidade e processos de conscientização 

sobre idadismo e transição de cultura jovem cêntrica para cultura para todas 

as idades;

• Recrutamento para além do hunting, incluindo possibilidade de treinamen-

tos, reskilling e transição de profissionais;

• Preparação de lideranças;

• Redução de vieses inconscientes nos processos de recrutamento,  

evidenciando as competências;

• Revisão de contratos, descrições de cargo, jornadas e ergonomia;

• Atualização dos programas de aposentadoria.

O que é idadismo?

Esse é um dos termos usados para representar o preconceito contra 

pessoas idosas. Outros termos, como ageísmo e etarismo, também são  

comumente usados. 

• Mórris Litvak

Confira também alguns dos principais elementos apontados pela Labora para 

incluir todas as gerações e construir um futuro do trabalho melhor:

“A transformação dos negócios certamente 
passa pela diversidde e integração geracional.  
É uma mudança cultural onde todos saem 
ganhando, já que todos nós iremos envelhecer!”
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
(PCD)

Contratar e integrar pessoas com deficiência (PCDs) é outro grande desafio 

das empresas que prezam pela diversidade e buscam se tornar cada dia mais 

inclusivas. 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência prevê o direito ao 

trabalho para PCDs. Contudo, investir em diversidade não é apenas cumprir  

a legislação, e sim ampliar as possibilidades profissionais para todas  

as pessoas e contribuir para um mercado de trabalho e uma sociedade 

mais inclusiva.  

Somente assim, com um esforço genuíno, é possível mudar a realidade das 

empresas e amparar as diferenças sem discriminação e preconceito. 

Muitas vezes, é o desconhecimento que impede a transformação do ambien-

te de trabalho para além das ações pontuais e a verdadeira inclusão de pes-

soas com deficiência. Mas há estratégias que podem, e devem, ser colocadas 

em prática para mudar essa realidade. 

Uma delas é o investimento em processos seletivos acessíveis e inclusi-
vos, após análise detalhada sobre os recursos e processos usados para atrair  

e contratar talentos.  

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 do IBGE:

“(...) em 2019, o nível de ocupação das pessoas de 14 anos ou mais de  

idade com deficiência foi de 25,4%, enquanto na população em geral foi 

de 57,0%, chegando a 60,4% entre as pessoas sem deficiência em idade  

para trabalhar.” 
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• Como a sua empresa divulga as vagas abertas?

• Quais são as tecnologias disponíveis para oferecer uma experiência 

positiva para as pessoas com deficiência durante o processo de seleção?

• O que pode ser alterado nos ambientes físicos e virtuais para acolher as 

diferenças e usufruir dessa diversidade de forma positiva?

• Como será o onboarding e a integração das pessoas com deficiência  

contratadas? Elas encontrarão condições adequadas de trabalho? 

A transformação da cultura organizacional também é de extrema relevância 

nesse caso. É importante que as empresas se atentem à linguagem usada em 

suas comunicações internas e externas para evitar expressões capacitistas, por 

exemplo, além de criar espaços de discussão sobre o tema para conscientizar 

as pessoas e prepará-las, principalmente as lideranças, para o convívio com as 

deficiências e as diferenças de cada profissional. 

Na verdade, não dá para falar de diversidade nas empresas sem falar de 

transformação de cultura, não é? Por isso, dedicaremos o próximo tópico  

somente para falar sobre o papel da cultura organizacional na construção de 

um futuro do trabalho mais inclusivo, diverso e produtivo. 

Mas, afinal, o que é capacitismo? 

De acordo com a iigual, consultoria que conta diversos serviços focados 
em inclusão e diversidade nas empresas: “Esse termo surgiu por conta de 
uma construção da sociedade que considera as pessoas sem deficiência  
“normais”, criando uma subestimação da capacidade e aptidão das pes-
soas com deficiência. O capacitismo geralmente se manifesta através de 
comentáriosmuito preconceituosos, mas que se escondem atrás de alguns 
‘elogios’, que na realidade não são elogios, e sim infantilização e falta de 
credibilidade depositada nas pessoas com deficiência.” 
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  Constante atualização do mapeamento dos cargos para identificar tipos 

de deficiência passíveis de contratação e alocar as pessoas mais adequadas 

para cada função;  

 

  Parceria com consultorias especializadas em recrutamento 

 e seleção de PCDs; 

  

  Processo de divulgação de vagas exclusivas para PCDs;  

 

  Investimento constante em itens de acessibilidade;  

  

  Discussão de temas relacionados à contratação de PCDs e preparação 

de lideranças para receber as pessoas com deficiência contratadas.

Na Accenture Brasil, premiada no ranking Melhores Empresas para 
Trabalhar PCD 2021, algumas práticas foram implementadas para  
melhorar a inclusão de pessoas com deficiência, como: 
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DIVERSIDADE E CULTURA INCLUSIVA:  
UMA DUPLA INSEPARÁVEL

Deu para perceber que construir um ambiente mais diverso vai muito além de 

apenas contratar pessoas, não é? Afinal, mais importante do que disponibilizar 

vagas, é preparar o ambiente para acolher todas as pessoas contratadas, res-

peitando suas individualidades, vivências e características. 

E essa preparação começa com uma transformação cultural, pois é impres-
cindível criar uma cultura inclusiva para se tornar uma empresa que realmente 
se destaca em diversidade. 

Para fazer isso, é necessário primeiro voltar a atenção para dentro: 

Após essa análise, será mais fácil identificar onde há oportunidade de 

melhorias para tornar a empresa mais inclusiva e fortalecer a diversidade  

organizacional.  

O uso de comunicação não violenta, linguagem inclusiva (evitando  

marcações de gênero e termos considerados capacitistas e racistas)  

e a adaptação dos processos de recrutamento e seleção são alguns dos 

passos que podem ser tomados inicialmente para começar a realizar essa  

mudança de dentro para fora. 

• Como é a cultura da sua empresa hoje?

• Quais são as práticas e políticas adotadas?

• Quais normas regem o comportamento das pessoas?

• Há hábitos já estabelecidos pelas pessoas? Quais são eles?

• Quais são os valores e crenças da empresa?

• Há cerimônias e eventos recorrentes? Quais são e como eles acontecem?

• Como é a comunicação interna e externa da empresa?
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Mas os resultados não serão expressivos se não houver o engajamento das 
lideranças, afinal, na maioria das vezes essas são as pessoas com o poder de 

decisão, capazes de aprovar e promover, de fato, mudanças significativas nos 

processos da empresa. Por isso, a participação ativa dessas pessoas é funda-

mental nesse processo de transformação da cultura. 

Na IBM, o programa Executive Start@IBM leva para todos(as) os(as) novos(as) 

executivos(as), assim como gerentes de pessoas, treinamentos dedicados sobre 

a estratégia de Diversidade & Inclusão da empresa.

A redução de hierarquias também pode ser uma maneira de tornar o am-

biente mais leve, colaborativo e inclusivo. Sem posições hierárquicas desne-

cessárias ou com uma aproximação maior entre pessoas de diferentes cargos, 

há mais espaço para a troca de experiências e para a construção de uma 

cultura mais positiva. 

Outra prática que pode ser adotada é a participação na Plata-

forma Ação de Direitos Humanos do Pacto Global, que discute o pa-

pel das empresas em relação às questões de direitos humanos, seja 

na própria operação, em sua cadeia de valor ou nas comunidades 

em que operam.  

 A plataforma é formada por representantes de empresas, agências 

da ONU, ONGs e governo, e a agenda inclui discussões sobre igual-

dade de gênero, direitos das pessoas LGBTQIA+, PCDs, racismo, povos 

indígenas, imigrantes e refugiados, e outras questões.

Como as Melhores Empresas para Trabalhar fazem isso, na prática? 
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1

O QUE NÃO É UMA AÇÃO DE 
DIVERSIDADE EFETIVA? 

FOCAR APENAS EM AÇÕES PONTUAIS1

Na dúvida de qual caminho seguir, muitas empresas acabam realizando ações 

isoladas sem, de fato, tornarem a diversidade uma pauta estratégica da orga-

nização. Apesar de ser importante começar de algum lugar e dar o primeiro 

passo, não podemos nos esquecer de que o tema é extremamente complexo, 

por isso, merece um planejamento bem elaborado para contribuir verdadeira-

mente para a construção de uma cultura mais inclusiva. 

A seguir, citaremos algumas práticas que, isoladas, podem não ser impac-
tantes o suficiente. Lembrando que cada empresa deve analisar o que faz sen-
tido, de acordo com sua estrutura organizacional, cultura e objetivos, além de 

adaptar as práticas pensando sempre nas pessoas.

Apesar de ser fundamental abordar os temas relacionados a cada data  

celebrativa ou reflexiva, fazer apenas isso não garante uma cultura realmente 
inclusiva e acolhedora.

Por isso, em vez de realizar apenas ações pontuais em épocas comemo-

rativas, como os dias e meses de visibilidade e conscientização das mais  

variadas causas, é importante tornar essas ações uma parte da estratégia de  
diversidade, sendo somente uma das várias formas de conscientização, debate  

e combate ao preconceito e à discriminação. 
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SOMENTE REPLICAR ESTRATÉGIAS 
USADAS POR OUTRAS EMPRESAS

CRIAR AÇÕES DE DIVERSIDADE INTERNAS 
E ESQUECER OS PROCESSOS SELETIVOS

2

3

Analisar o que está sendo feito em outras empresas é uma forma de se  

inspirar e ter boas ideias para a estratégia de diversidade da sua organização, 

contudo, cada ambiente de trabalho é único.

Por isso, é fundamental personalizar as ações de acordo com a realidade 

da sua empresa, para garantir o engajamento das pessoas e a eficácia das  

iniciativas. 

Também é imprescindível revisitar a estratégia regularmente. Assim,  

a empresa consegue ajustar o que não está funcionando e fortalecer cada vez 

mais os pilares de diversidade e inclusão na cultura. 

Pensar em formas de deixar o processo seletivo da empresa mais inclusivo 

é um dos principais passos de uma estratégia de diversidade. Afinal, esse é o 

primeiro contato das pessoas com a empresas, e é nesse momento que muitas 

das desigualdades se fortalecem.

Criar ações internas é uma excelente estratégia, mas não pode ser a única, 

senão pessoas de grupos minorizados não terão acesso às oportunidades da 

empresa e o foco das iniciativas de diversidade - que é formar equipes mais  

diversas e abrir as portas para pessoas que geralmente enfrentam mais  

desafios para se inserir no mercado de trabalho - não será atingido. 

Por isso, é importante pensar: como podemos reestruturar os nossos 
processos seletivos para que sejam acessíveis, atrativos e acolhedores para 
todas as pessoas, inclusive as minorias? 
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DIVULGAR, MAS NÃO PRATICAR

ATRAIR PESSOAS, MAS NÃO FOCAR EM 
REPRESENTATIVIDADE NA LIDERANÇA

4

5

Planejar, executar e divulgar ações de diversidade é um ótimo começo. No 

entanto, sem trabalhar a conscientização interna, as iniciativas podem não ser 
suficientes.

Quem constrói a cultura das empresas são as pessoas, por isso, ela devem 

estar preparadas e capacitadas para acolher as diferenças e oferecer um  

espaço seguro.  

Portanto, é fundamental investir em treinamentos, palestras, rodas de con-

versa e outras iniciativas que envolvam todas as pessoas de todos os níveis da  
empresa. Assim, é possível trabalhar os vieses inconscientes, tirar dúvidas, edu-

car sobre a importância da comunicação inclusiva no dia a dia e fortalecer o 

pilar de diversidade. 

A sua empresa está preparada para atrair, recrutar e contratar pessoas de 

grupos minorizados, além de recebê-las em um ambiente seguro, inclusivo e 

com todas as ferramentas necessárias para que executem um bom trabalho? 
Ótimo!

Mas e a liderança da sua empresa? Como está? 

Focar em representatividade na liderança também é uma ação prioritária para 
as empresas que querem se tornar mais inclusivas. Afinal, é necessário pensar 

não somente em oferecer oportunidades, mas em igualdade e empoderamento.   
 

 Por isso, é essencial que esses grupos minorizados também se sintam repre-

sentados por lideranças da empresa, inclusive para garantir uma diversificação 

maior de experiências e opiniões nas equipes responsáveis pela tomada de  

decisão. Para isso, as organizações devem se preparar para promover progra-

mas de desenvolvimento profissional focados em profissionais desses grupos, 

para promover não só a discussão de seus desafios, mas a superação de cada 

um deles no ambiente de trabalho. 
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CONCLUSÃO
Neste guia, mostramos ações implementadas e/ou sugeridas por empresas 

parceiras do GPTW e por algumas das Melhores Empresas para Trabalhar. No 

entanto, não podemos deixar de dizer que o assunto de Diversidade e Inclusão 

é complexo e delicado, o que requer uma discussão aprofundada e contínua 

para construirmos um mercado de trabalho realmente inclusivo.

Acreditamos que há, por aí, muitas empresas elaborando e implementando 

iniciativas incríveis com foco em tornar suas culturas inclusivas e abrir espaço 

para a diversidade em suas equipes. Nós, do GPTW, reconhecemos e valoriza-

mos cada uma dessas ações e acreditamos na importância de compartilhá-

-las para inspirar a discussão e, principalmente, a construção de novos cami-
nhos para as empresas.

Buscamos, por meio deste guia e do nosso trabalho, ajudar as empresas a 

se tornarem excelentes ambientes de trabalho para todas as pessoas. Por isso, 

a diversidade e a inclusão são pautas obrigatórias nessa nossa jornada de 

construção de uma sociedade melhor.
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SOBRE

O Great Place to Work é uma consultoria global que apoia organizações 

a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto  

desempenho e inovação. Nossa missão é construir uma sociedade me-

lhor, transformando cada organização em um Great Place to Work For All. 
 

 Fundado há 25 anos por Robert Levering e Amy Lyman, o GPTW traz em 

sua marca o prestígio e o reconhecimento internacional por aplicar pes-

quisas de clima, certificar e reconhecer os melhores ambientes de tra-

balho em 109 países, impactando mais de 12 milhões de funcionários. 

  

 Além da ferramenta de análise do ambiente corporativo e do reconheci-

mento das Melhores Empresas para Trabalhar nos rankings, o GPTW oferece  

o serviço de consultoria para organizações dos mais variados portes e setores 

de atividade. Liderança, Transformação Digital, Diversidade e Employee Expe-

rience são alguns dos temas desenvolvidos pelo nosso time.
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SOBRE

Na ADP, o que fazemos está focado nas pessoas. Embora tenhamos um só-

lido histórico de soluções para Recursos Humanos, nos esforçamos para fazer 

mais do que isso. Desafiamo-nos a antecipar, a pensar e a agir de uma manei-

ra que nos torne agentes de mudança no mundo do trabalho.

Há 70 anos, lideramos o caminho na definição do futuro das soluções de ne-

gócios. A ADP se orgulha de ser nomeada para a lista das empresas mais ad-

miradas do mundo da FORTUNE Magazine por 15 anos consecutivos. *

 Somos um fornecedor global de soluções de Gestão de Capital Humano 

(HCM) hospedadas na nuvem que unem RH, Folha de Pagamento, Gestão de 

Talentos, Gestão de Ponto, impostos e benefícios, relatórios, e líder em terceiri-

zação de serviços. Nossa experiência, insights profundos e tecnologia de pon-

ta transformaram o RH de uma função administrativa de back-office em uma 

vantagem estratégica de negócios.
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