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Diversidade
A diversidade é um tema 
amplamente discutido atualmente. 
Com as diversas mudanças trazidas 
pela globalização, internet, as novas 
gerações e a nova economia, essa 
pauta chegou forte também ao 
mundo corporativo, percebendo 
cada vez mais a necessidade de 
oferecer ambientes de trabalho 
melhores. 

É sabido que promover esse espaço 
mais igualitário, além de ser justo 
e contribuir para a sociedade 
em si, aumenta a satisfação dos 
colaboradores com a empresa. 
Esse Employer Branding, que 
nada mais é do que um selo de 
reconhecimento das empresas 
capazes de atrair e reter talentos, 
torna a companhia um lugar em 
que as pessoas desejam trabalhar 
por se sentirem acolhidas e 
abraçadas com suas diferenças. 

 DIVERSIDADE



Além disso, hoje também já se sabe 
que times mais diversos se beneficiam em 
obter diferentes pontos de vista e assim 
aumenta o conhecimento, a criatividade, a 
inovação e os resultados, além da conexão 
e afinidade com diferentes públicos. E isso 
também deve estar presente na liderança.

Uma pesquisa realizada pela Harvard 
Business Review em 2019, por meio do 
levantamento de dados, constatou que 
equipes com líderes inclusivos são mais 
propensas a relatar que:

Além disso, empresas onde o ambiente de 
diversidade é reconhecido, os funcionários 
estão mais engajados e dispostos a irem 
além das suas responsabilidades.

17% têm alto desempenho
20% tomam decisões de  
alta qualidade
29% têm um comportamento 
colaborativo

https://hbr.org/2019/03/why-inclusive-leaders-are-good-for-organizations-and-how-to-become-one?registration=success


Dado o cenário, 
promover a diversidade 
nas empresas passou a 
ser também uma das 
prioridades do RH. Por isso, 
preparamos esse material 
com dados e dicas práticas 
sobre iniciativas que a área 
pode realizar e colher bons 
frutos nesse sentido.

Porém, antes de pôr a mão 
na massa, é necessário um 
planejamento. E para isso, o 
RH deve colher informações 
e fazer reflexões a respeito 
da empresa.  
 
Vamos a algumas delas.



O que quer dizer um time 
diverso de verdade?

O RH da empresa 
dá o exemplo?

A liderança está 
comprometida com o tema?

Diversidade está 
entre os valores e/ou 

objetivos da empresa?



Uma equipe diversa 
pode ser composta por pessoas 
de diferentes formações, classes 
sociais, idades, gêneros, sexos, 
etnias, raças, corporeidades,vínculos 
familiares, religiões, experiências e 
visões de mundo, o importante é ter 
uma representatividade dentro da 
empresa mais parecida com a que 
se apresenta na sociedade. 

Cada indivíduo tem consigo uma 
riqueza de ideias e percepções 
de vida que são únicas: somente 
aquela pessoa viveu a bagagem 
que carrega, resultando em 
pontos de vista que abrem várias 
possibilidades.

Ao mesmo tempo que valorizamos 
nossas individualidades, também 
devemos reconhecer que fazemos 
parte de agrupamentos sociais 
que orientam os padrões e as 
oportunidades que teremos ao 
longo das nossas vidas.



Para começar a entender a amplitude da diversidade,  
é necessário criar um senso de pertencimento dentro da empresa, e estimular o engajamento 
de seus colaboradores. Aqui estão alguns exemplos de possíveis grupos de afinidade:

Diversidade 
sexual e 
de gênero, 
voltado para 
questões 
LGBTQIAP+

Pessoas com 
Deficiência 
(PcD) 

Mulheres 

Diversidade 
racial, voltado 
para pessoas 
negras

Geracional, 
voltado para 
questões 
etárias



São grupos de funcionários 
que se reúnem no local de trabalho com 
base em características compartilhadas 
ou experiências de vida. Geralmente, são 
baseados em fornecer suporte, melhorar o 
desenvolvimento da carreira e contribuir para 
o desenvolvimento coletivo no ambiente de 
trabalho.

É válido lembrar que a diversidade que 
estamos falando só ocorre verdadeiramente 
quando há a crença de que essas diferentes 
experiências trazem valor ao ambiente de 
trabalho, contribuindo de maneira significativa 
para o alcance de resultados com qualidade e, 
claro, com mais equidade!

Proporcionar um ambiente de trabalho seguro 
e acolhedor é fruto de coragem para inovar e 
testar ideias ousadas, impulsionando o nosso 
Trilhar para uma trajetória de sucesso, pois 
temos ciência de que o importante não é 
acertar sempre, mas saber errar e aprender 
para criar processos inovadores. Somos a prova 
de que empresas diversas sabem trabalhar 
bem com essa equação!

Mas o que são grupos 
de afinidade? 



Como a diversidade 
pode ser promovida 
na sua empresa?
Muitas ações podem ser tomadas 
visando promover a diversidade 
em sua empresa. Nosso time 
separou algumas para você.



Faça um diagnóstico claro do quadro de 
funcionários na empresa e entenda como 
ele é composto. Estabeleça uma espécie 
de “censo” e, se a empresa não tiver esses 
dados, vá a campo! Envie um formulário para 
os funcionários responderem, explicando os 
motivos do levantamento.

O RH também pode fazer uma 
pesquisa de clima organizacional 
e incluir questões de diversidade 
para entender o sentimento atual 
das pessoas em relação 
ao tema e tirar bons 
insights sobre o que 
precisa mudar.

Avalie e mensure o 
quadro de funcionários11



É superimportante dar 
o exemplo e ter pessoas 
de diferentes perfis de 
grupos sociais  
sub-representados no 
RH até para que possam 
pensar em ações com 
o olhar de quem passa 
pelos mesmos desafios. 

Deixe o time do RH 
mais diverso22



A liderança da sua empresa precisa 
ser sensibilizada para tudo acontecer. 
Para tanto, o ideal é que passem 
por um bom treinamento sobre 
diversidade e liderança humanizada, 
fazendo com que entendam 
profundamente a necessidade de 
mudança e o quanto isso impacta  
na empresa e na vida das pessoas.

Sensibilize a liderança33



Para tudo acontecer, uma das principais ações é incluir objetivos de diversidade entre 
os macro-objetivos (ou OKRs), inclusive com métricas que possam ser acompanhadas 
constantemente. 

A partir dos números levantados no censo e na pesquisa de clima, estabeleça metas 
claras e crescentes que retratam onde a empresa quer chegar. 

 Inclua a diversidade entre 
os objetivos da empresa e 
os valores de sua cultura

44



Com a diversidade entre os objetivos e para garantir que seja entendida como um valor 
inegociável da empresa, o RH pode desenhar ou refazer a política da empresa incluindo 
itens relacionados ao tema.

E ainda, para começar a 
colocar tudo em prática, 
é importante desenhar 
um plano de ação com 
iniciativas e cronograma 
que levem à execução.

Desenhe uma política 
e um plano tático55



Diversidade só acontece de verdade com 
inclusão. Isso significa que muitas vezes 
serão necessárias ações de incentivo 
para corrigir distorções, como vagas 
afirmativas, por exemplo, e capacitações 
direcionadas a dar condições a quem 
enfrentou mais dificuldades.

Além disso, alguns preconceitos podem 
passar despercebidos e influenciar 
diretamente na seleção de candidatos: 
isso é o que chamamos vieses 
inconscientes, que são estereótipos ou 
pensamentos tendenciosos a respeito 
de uma ideia, grupo ou indivíduo, tendo 

como base os próprios julgamentos 
e formas de enxergar, devido a 
experiências que permanecem 
armazenadas no subconsciente, 
influenciando as atitudes sem que 
possamos perceber.

Importante lembrar que a diversidade 
deve permear todas as camadas da 
empresa e não apenas os cargos de 
base. Afinal, a maior parte das decisões 
acontecem entre as lideranças e a 
vivência dessas pessoas influenciam 
inconscientemente em seus olhares e 
suas resoluções.

Diversidade deve casar 
com inclusão66



Entenda quem serão 
os “embaixadores  
da diversidade” e crie 
grupos de afinidade

77
Em todas as empresas, sempre há 
alguns interessados em defender 
essa importante pauta. Quem seriam 
as pessoas-chave que poderiam ser 
embaixadores e representantes da 
diversidade em suas áreas e ajudar a 
multiplicar as ações? Chame-as para 
essa iniciativa! Elas poderão cocriar e 
terão prazer em fazer parte. Você pode 
construir uma espécie de comitê que 
trará novas ideias.

Dependendo do tamanho da sua 
empresa, também pode ser uma boa 
prática estabelecer grupos de afinidade 
que possam se reunir periodicamente 
para trocar experiências, propor ações e 
realizar atividades em conjunto.



Invista em treinamentos  
e na comunicação interna88
O apoio à diversidade deve partir não só 
dos valores da empresa, mas também 
do comportamento e acolhimento dos 
colaboradores. E para isso, é preciso uma boa 
campanha de conscientização. Isso envolve 
colocar a diversidade periodicamente nas 
comunicações da empresa - interna e externa 
- e ainda em treinar os colaboradores.

A Trillio lançou a série “Vozes e Plurais” 
com o curso “Gênero, Sexualidade e (Re)
Existência”, que você pode enviar para todos 
os colaboradores fazerem sem custo. Clique 
aqui e confira! 

https://bit.ly/3Or6dBj

https://materiais.trillio.com.br/vozes-plurais


Ver que você chegou até aqui 
demonstra que realmente se 

preocupa com a causa. E nós da 
Trillio podemos te ajudar. 

 
 Conheça nossas soluções de 

treinamento e capacitação para 
deixar sua empresa mais moderna, 

inovadora e diversa.

 Saiba mais
https://bit.ly/3IScNQd

https://trillio.com.br/


https://trillio.com.br

https://www.linkedin.com/company/trillioacademy

https://www.instagram.com/trillioacademy

https://www.facebook.com/trillioacademy

https://trillio.com.br/
https://www.linkedin.com/company/trillioacademy
https://www.instagram.com/trillioacademy/
https://www.facebook.com/trillioacademy
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