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Pensando em incentivar práticas e ações de inclusão social e de valorização da diversidade em nossa cadeia de valor, elaboramos esta cartilha para vocês, empresários, fornecedores, parceiros e gestores a ﬁm
de compartilhar conceitos que, ao nosso ver, são essenciais nas
nossas organizações. Os conceitos e práticas podem ser adaptados
para a estrutura de sua organização, sem dúvidas.
O mais importante é entender a urgência de atuarmos no tema para
melhorar o contexto social no qual realizamos negócios e, ao mesmo
tempo, trazer benefícios para as organizações por meio da inclusão da
diversidade.
Este é um material inserido na proposta de troca de experiência e
diálogo permanente do Carrefour com seus fornecedores e parceiros
em torno do tema da valorização, promoção e gestão da diversidade e
inclusão.
Com esta iniciativa, esperamos que juntos possamos propiciar um
ambiente de negócios mais diverso, inclusivo e sustentável para todas
as pessoas, mas também contribuir para transformar a sociedade.

Noel Prioux, Presidente do Grupo Carrefour Brasil.

EXPEDIENTE
Conteúdo técnico: Diversidade do Grupo Carrefour Brasil
Coordenação geral: Diretoria de Desenvolvimento Organizacional
Assessoria: Consultoria Mais Diversidade
Projeto gráﬁco: Megafone Comunicação
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BOAS-VINDAS!
INTRODUÇÃO
A diversidade é um dos valores do Carrefour e, desde 2012,
temos implementado ações para tornar o nosso ambiente de
trabalho mais justo e inclusivo, e nossos estabelecimentos
os melhores lugares para qualquer pessoa. E nessa jornada
em prol da valorização das pessoas, a participação da nossa
cadeia de fornecimento é imprescindível.
A sociedade brasileira é bastante desigual, não havendo a
plena inclusão de todas as pessoas, nem sendo garantidos
seus direitos e sua dignidade. Estamos presentes em todo o
território brasileiro e assim reconhecemos o impacto de
nossa atuação para transformar a vida de milhares de pessoas. Mas precisamos de vocês para potencializar esse movimento de inclusão social e valorização da diversidade.
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O objetivo desta cartilha é disseminar conhecimento, alinhar
o entendimento dos conceitos e temas de Diversidade e
Inclusão (D&I,) para auxiliar nas práticas de ações inclusivas,
que resultarão certamente em um ambiente mais produtivo,
amistoso e feliz na sua organização.

CONHECENDO
DIVERSOS CONCEITOS

“Já pensou, tudo sempre igual?
Ser mais do mesmo o tempo
todo não é tão legal
Já pensou, sempre tão igual?
Tá na hora de ir em frente
Ser diferente é normal”

Diversidade tem sido um assunto bastante falado nas organizações, mas o que ela é de fato? São todas as diferentes
características presentes nos seres humanos, tornando-os
pessoas únicas. Em outras palavras, cada pessoa é um ser
diverso. Entretanto, nem todas essas características estão
presentes nas empresas e, por isso, além do conceito de
diversidade, o de inclusão é relevante.
Vejamos essas ﬁguras:

EXCLUSÃO

SEGREGAÇÃO

INTEGRAÇÃO

INCLUSÃO

Gilberto Gil

04

A inclusão é a valorização e a inserção de populações que,
BOAS-VINDAS!
por
questões históricas e sociais, enfrentam barreiras na
sociedade e nas empresas. Conseguimos perceber na ﬁgura
que a exclusão acontece quando discriminamos determinados grupos. A discriminação é a prática do preconceito. E o
preconceito é a opinião preconcebida sobre determinado
grupo ou pessoa, sem qualquer informação ou razão.
Outro conceito que nos ajuda a entender as diferenças entre
as pessoas é o de equidade. É diferente da igualdade, que
não considera as diferentes características e necessidades
dos seres humanos. A equidade é um processo que considera as diferenças entre as pessoas porque, com isso, é possível garantir que sejam realmente incluídas.
Igualdade

Equidade

Os benefícios proporcionados pela inclusão da diversidade,
garantindo a equidade, são grandes nas organizações:

1

Equipes mais motivadas: nas empresas que priorizam a
diversidade, as equipes são mais felizes e motivadas
(McKinsey, 2020)¹.

2

Performance financeira: a felicidade no trabalho impacta os resultados, dando maior retorno para acionistas e
maior performance ﬁnanceira (McKinsey, 2020).

3

Maior atração e retenção de talentos: nas empresas
comprometidas com a diversidade, as equipes desejam
permanecer mais tempo e almejam cargos mais altos
(McKinsey, 2020).

4

Maior inovação: uma cultura organizacional que considera
a diversidade e a equidade é 11 vezes mais inovadora do
que as menos diversas e equânimes (Accenture, 2019)².

Então, POR QUE não incluir a diversidade?
Não existe nenhum estudo de caso contra o tema. Apesar de
todos esses benefícios, ainda não encontramos toda a diversidade brasileira presente nas empresas. Vamos analisar os
principais desaﬁos e oportunidades de atuação.

¹Diversity Matters: América Latina | McKinsey
²Equality & Innovation in the Workplace | Accenture
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DIVERSIDADE RACIAL
VOCÊ SABIA QUE A MAIORIA DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA SE AUTODECLARA NEGRA?
No Brasil, adotamos a autodeclaração (metodologia do IBGE)
e, assim, cada pessoa se declara como se percebe: branca,
parda, preta, amarela ou indígena. A soma das pessoas que se
autodeclaram pretas ou pardas forma o conjunto de pessoas
negras. Então, quando falamos sobre raça negra no Brasil,
estamos nos referindo a características fenotípicas (biológicas), por exemplo, cor da pele, tipo de cabelo, formato do nariz
e da boca. Já a etnia está relacionada a aﬁnidades culturais,
linguísticas, tradições, religiões de determinado grupo.

Mas não é a maioria no acesso ao mercado de trabalho, à
educação, saneamento básico, à saúde e outros setores da
vida social. Por isso, embora a ciência tenha comprovado
que não existam raças superiores ou inferiores, do ponto de
vista social, há diferenças entre as pessoas negras e não
negras. Vejamos alguns exemplos de como isso acontece
em nossa sociedade.

População residente, por cor ou raça (%)

42,7

9,4

46,8

1,1

Branca Preta Parda Indígena Amarela
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento,
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua 2012-2019.
Fonte: Cor ou raça | Educa | Jovens - IBGE.
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PARTICIPAÇÃO DOS NEGROS NO MERCADO DE TRABALHO

Remuneração média por setores:
Em R$

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) e do Ministério da Economia (2020):
a taxa de desemprego é maior entre as pessoas negras.
as pessoas negras são as que ocupam menos trabalhos com
carteira assinada.

na faixa de 18 a 24 anos, as pessoas brancas têm duas vezes
mais chance de estar na universidade ou de já ter concluído o
ensino superior do que as pessoas negras. Os dados evidenciam
que quanto maior o nível de instrução, maior a remuneração.
É preciso haver investimentos na educação acessível a todas as
pessoas, mas destacamos o importante papel das empresas em
dar as mesmas oportunidades de empregos para pessoas negras
e não negras, além de eliminar as lacunas salariais.

Serviços

4.763,72

Indústria

2.838,47

Construção

2.823,54

Comércio
Agropecuária

3.480,89

2.302,68

2.249,44

2.643,33

2.577,84

2.278,91

2.165,16

1,853,33

1.827,43

2.103.52

1.788,67

1.681,06

2.161,84

Branco

Pardo

Preto

Amarelo

3.746,98

a remuneração das pessoas pretas é menor que a dos demais
em todos os segmentos (serviços, indústria, construção, comércio e agropecuária).

4.481,97

2.758,04

2.446,78

Fonte: Pandemia aumenta desigualdade racial no mercado de trabalho
brasileiro, apontam dados oficiais | Economia | G1 (globo.com).
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Diante dessa desigualdade racial, podemos aﬁrmar que persiste, em nosso país, o racismo estrutural. Quando a discriminação racial (preconceito colocado em prática) acontece de
forma sistemática, ocorre o racismo. Ele é estrutural porque
está presente em todo lugar: em qualquer tipo de interação
interpessoal, em qualquer atividade, em qualquer instituição
pública e privada, gerando desvantagens para as pessoas
negras e privilégios para as pessoas brancas.

ATENÇÃO
Racismo é crime, previsto na Constituição Federal, e regulamentado pela Lei 7716/89. Outro crime bastante comum é o
da injúria racial, previsto no Código Penal, quando ocorre
uma ofensa à dignidade de alguém, com base em elementos
referentes à sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deﬁciência.

“Forma sistemática de discriminação que tem a raça como
fundamento e, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens
ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial
ao qual pertençam.”
(Silvio de Almeida no livro Racismo Estrutural – pag.32).

REFLEXÃO
Você acha que existe racismo reverso?
Resposta: sim ou não. Veja a resposta no final desta seção.
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RACISMO OU

DICA

INJÚRIA RACIAL?
VOCÊ SABE A DIFERENÇA?
Racismo: crime previsto na Lei n. 7.716/1989 para proteger a
dignidade humana. Conduta discriminatória dirigida a determinado grupo. Considerado mais grave pelo legislador, é
imprescritível e inaﬁançável.
Injúria racial: tipiﬁcada no artigo 140, § 3°, do Código Penal
Brasileiro, consiste em ofender a honra de alguém com a
utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião
ou origem.

Seja uma pessoa aliada dentro de sua organização! Saia de
sua zona de conforto e procure conhecer um pouco mais as
diferentes perspectivas da realidade de uma pessoa negra.
Reﬂita sobre piadas racistas e posicione-se contra elas.
Veja alguns exemplos de expressões racistas cotidianas:
(249) Dez expressões racistas que você fala sem
perceber - YouTube.
O racismo estrutural é um problema complexo e que precisa
da atuação de toda a sociedade para enfrentá-lo. O impacto
do aspecto racial também estará presente nas demais características que vamos apresentar a seguir, e por isso a relevância de ter sempre uma lente racial sobre identidade de
gênero, orientação sexual, pessoas com deﬁciências etc. É o
que conhecemos como interseccionalidade.
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RESPOSTA

O QUE É
INTERSECCIONALIDADE?
É o estudo da sobreposição ou intersecção de identidades
sociais e sistemas de opressão ou discriminação. A teoria
sugere e procura examinar como diferentes características,
como gênero, raça, classe, deﬁciência, orientação sexual,
religião, idade e outros eixos de identidade interagem em
níveis múltiplos e, muitas vezes, sobrepostos.
TIRANDO A DISCRIMINAÇÃO DO SEU VOCABULÁRIO
Várias expressões associam a cor negra a algo pejorativo,
ruim, ilegal.
NÃO USE

TROQUE POR

Mercado negro
A coisa está preta
Denegrir
Serviço de preto

Mercado clandestino
A coisa está difícil
Difamar
Serviço malfeito

Conheça outras expressões e as explicações históricas
neste link: Governo ES - Novembro Negro: conheça algumas
expressões racistas e seus signiﬁcados (www.es.gov.br).

Racismo reverso não existe. Se racismo é um sistema que
gera desvantagens e opressões para pessoas negras e privilégios para as pessoas brancas, o racismo reverso seria a
situação contrária: pessoas brancas sofrendo desvantagens
em prol dos privilégios da população negra. E isso somente
seria possível com uma “viagem no tempo”, em que voltaríamos à época da escravidão, e as pessoas brancas teriam sido
aquelas sequestradas de seus países de origem e trazidas
para o Brasil para serem mão de obra escravizada. E isso
seria uma situação igualmente condenável.

DIVERSIDADE DE
GÊNEROS E SEXUALIDADES
Diversidade sexual e de identidade de gênero são possibilidades de expressão e vivência social das pessoas. A história
nos mostra que a expressão sexual e afetiva dos seres
humanos sempre foi muito variada. Entretanto, a nossa cultura tem adotado o heterossexual como algo padrão e promovido intolerância, discriminação, preconceitos e violência
com pessoas não heterossexuais (esse fenômeno social é
denominado “heteronormatividade”). Por isso, é preciso que
possamos incentivar transformações sociais e reconhecer a
pluralidade dos indivíduos frente a sua sexualidade e identidade de gênero.
10

IDENTIDADE DE GÊNERO
Mulher

Transgênero

Homem

Identidade de gênero é a forma como você, na sua cabeça, pensa
sobre você mesmo. É a química que compõe você (ex. níveis
hormonais) e como você interpreta isto.

Expressão
Identidade

EXPRESSÃO DE GÊNERO

Orientação
Feminino

Andrógeno

Masculino

Expressão de gênero é a maneira como você demonstra seu
gênero (baseado em papéis tradicionais) através da sua forma de
agir, vestir, se comportar e interagir
SEXO BIOLÓGICO

Sexo
Fêmea

Intersexual

Macho

O sexo biológico refere a características mensuráveis do indivíduo
como órgão, hormônios e cromossomos. Fêmea = vagina, ovários,
cromossomos XX. Macho = pênis, testículos, cromossomos XY.
Intersexual = uma combinação dos dois anteriores.
ORIENTAÇÃO AFETIVA-SEXUAL
Heterossexual

Bissexual

Homossexual

Orientação afetivo-sexual refere-se a quem você é ﬁsicamente e
emocionalmente atraído, baseado na relação entre o seu sexo/
gênero e o da outra pessoa.

Conﬁram este vídeo: (249) Pessoas trans falam o que gostariam
que você soubesse - YouTube.
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ORIENTAÇÃO SEXUAL
É a atração afetiva/sexual e involuntária que uma pessoa
manifesta em relação a outra. Essa atração pode ser explicada com alguns exemplos de tipos de orientação sexual:
• Heterossexual: indivíduo que sente atração afetiva e/ou
sexual por pessoas do sexo/gênero oposto.
• Homossexual: indivíduo que sente atração afetiva e/ou
sexual por pessoas do mesmo sexo/gênero, como pessoas
gays e lésbicas.
• Bissexual: indivíduo que sente atração afetiva e/ou sexual
por pessoas de ambos os sexos/gêneros.
• Pansexual: indivíduo que sente atração afetiva e/ou sexual
por pessoas, independentemente de seu sexo ou identidade
de gênero.

IMPORTANTE

Tirando a discriminação do seu vocabulário:
• “Pode ser lésbica, mas não precisa se vestir como
homem.”
Homens e mulheres, independentemente da sexualidade,
têm o direito de se vestir como quiserem.
• “Você nem parece ser gay."
O principal problema sobre essa frase está no fato de que
não existe uma maneira "certa" de ser gay, lésbica ou qualquer outro gênero e sexualidade.
• “Sapatão”
Preﬁra a palavra lésbica ao se referir a uma mulher cuja
orientação sexual é homoafetiva.
• “Traveco”
O termo correto é “travesti”, que deve ser acompanhado do
artigo feminino e não masculino. Ou seja, “a travesti”, não “o
travesti”. O termo é bastante pejorativo.
Fonte: LGBTfobia: o que é e frases preconceituosas contra LGBTQIA+ (catho.com.br).

Não utilize a expressão “opção sexual”, pois não se trata de
uma escolha. A expressão correta é orientação sexual.
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SEXO BIOLÓGICO
OU CORPO
É o sexo deﬁnido no nascimento pelo conjunto de informações cromossômicas, capacidades reprodutivas e órgãos
genitais que distinguem a “fêmea” e o “macho”. Há, inclusive,
pessoas que podem apresentar características de ambos os
sexos, chamadas de pessoas intersexuais (não se utiliza mais
o termo “hermafrodita”).

IDENTIDADE DE GÊNERO
É como o indivíduo se percebe, o entendimento que tem de
si mesmo e como quer ser reconhecido socialmente. A identidade de gênero independe do sexo biológico e da orientação sexual, por isso é tão importante conhecermos essas
diferentes dimensões da sexualidade! Abaixo há exemplos
de identidade de gênero.³
• Pessoas Cis: a identidade de gênero coincide com o sexo
biológico. Por exemplo: uma pessoa que nasceu com o sexo
biológico masculino e se identiﬁca como um homem, é um
homem cis.
Então, a identidade de gênero também está relacionada aos
comportamentos e atitudes que a sociedade estabelece
para homens e mulheres, os quais são naturalizados e aprendidos desde a infância. Vejam este vídeo: (244) Viés de
gênero - ElesPorElas - YouTube.

E ao longo da história, nossa sociedade foi sendo construída
com base não apenas nessa visão binária entre as pessoas
(homens x mulheres), como também na noção de inferioridade das mulheres diante da superioridade dos homens. Em
outras palavras, machismo.

Feminismo não é o contrário de machismo
O machismo é a ideologia de supremacia masculina e,
por isso, homens e mulheres não devem ter os mesmos
direitos. Já o feminismo é um movimento que busca
iguais oportunidades e direitos para homens e mulheres,
tornando a sociedade mais justa e inclusiva.

Essas formas de estar no mundo limitam as diversas maneiras
que as pessoas podem ser e estarem bem. Viver dentro da
caixa dos homens signiﬁca, em resumo, seguir regras como:
Ser dominante a agressivo sempre que possível.
Buscar sexo a todo momento.
Julgar qualquer traço de masculinidade não heterossexual
como inferior.
Evitar expressar emoções.
Nunca dar sinais de fraqueza.
Nunca fazer "coisas de mulher".
³ SALES, Ricardo Gonçalves de. Políticas de respeito à diversidade sexual no
ambiente de trabalho: análise das percepções sobre o papel da comunicação em organizações participantes do Fórum de Empresas e Direitos LGBT.
2017. Dissertação (Mestrado em Interfaces Sociais da Comunicação) - Escola
de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017
doi:10.11606/D.27.2018. tde-12012018-112601. Acesso em: 2021-04-12.
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E os dados comprovam o quanto a exigência desses comportamentos faz mal aos homens:
Um homem se suicida a cada hora no Brasil (IBGE).
40% dos homens brasileiros declaram se sentir solitários
sempre ou com muita frequência (Instituto PdH + Zooma
Inc., 2019).
40% dos homens de até 17 anos declaram já ter tido pensamentos suicidas (Instituto PdH + Zooma Inc., 2019).
Fonte: A caixa dos homens: o que é essa ferramenta e como utilizá-la? – Papo
de Homem.

Essas diferenças de papéis também são encontradas na maternidade e na paternidade, e por isso vemos várias práticas
empresariais estimulando a divisão de tarefas domésticas e
cuidados com as crianças entre homens e mulheres.
Há ainda empresas que implementam a extensão de licenças ou
licenças parentais, estimulando que o casal compartilhe esse
período da maneira que achar mais adequada. Vale lembrar que
há diversas conﬁgurações familiares e as licenças estão sendo
também aplicadas para casais homoafetivos e adoções.
E essa desigualdade de gênero também se faz presente no mercado de trabalho. Veja na próxima página alguns números.

E dentro caixa de identidade da mulher, esperam-se comportamentos relacionados à noção de pureza, cuidado, beleza e fragilidade. E elas enfrentam diﬁculdade:
Quase metade das mulheres que atuam no mercado de trabalho sofre ou já sofreu assédio sexual no ambiente corporativo
(Pesquisa Think Eva, 2020).
97% das mulheres dizem que já sofreram assédio no transporte público e privado no Brasil (Pesquisa Instituto Locomotiva e
Instituto Patrícia Galvão, 2019).
A cada 1 minuto, 25 mulheres sofrem violência doméstica
(Ipec - Inteligência em Pesquisa e Consultoria).
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Brasil: a inserção das mulheres no mercado de trabalho
4° trimestre de 2019

ELAS GANHAM MENOS

MESMO CARGO, RENDIMENTO MENOR
de diretores e gerentes

Rendimento mensal
médio das mulheres
foi 22% menor do
que dos homens.

média com
ensino
superior

média geral

R$2.495

R$1.958

A cada 10 diretores e gerentes, 4 eram mulheres, mas o rendimento
delas foi 29% menor. Em média, eles ganham R$ 40, por hora,
enquanto elas ganham R$ 29.

Homens
10h54

Média de horas semanais
dedicadas aos afazeres
domésticos

Mulheres gastaram 95% mais
tempo em afazeres
domésticos do que os homens.
Em média, foram 541 horas a
mais por ano, equivalente a 68
dias (considerando uma
jornada de 8 horas/dia).

13,1%

10,2%

9,2%

5,1%

Taxa de desocupação total Taxa de desocupação do responsável
pelo domicílio

R$ 3.876

27%

37%

37% das mulheres que estavam
desocupadas estavam procurando
emprego há mais de um ano.

FALTA DE CRECHE TIRA MULHER DO TRABALHO REMUNERADO

67%
41%

Fonte: Dieese.

R$6.292

DESEMPREGO É MAIOR ENTRE ELAS

AFAZERES DOMÉSTICOS
Mulheres
21h18

Rendimento mensal
médio das mulheres
com ensino
superior foi 38%
menor do que o
dos homens.

Das mulheres com ﬁlhos na creche, 67% tinham trabalho
remunerado. Já entre as mulheres cujo os ﬁlhos não tiveram
acesso à creche, somente 41% estavam trabalhando.

Nenhum ﬁlho na Todos os ﬁlhos na
creche (até 3 anos) creche (até 3 anos)

15

TIRANDO A DISCRIMINAÇÃO DO SEU VOCABULÁRIO
“Hoje ela está estressada. Só pode estar de TPM.”
“Está com roupa de bater meta.”
Tinha que ser mulher (quando algo deu errado).”

• Pessoas Trans: é um termo guarda-chuva para pessoas
que se identiﬁcam como trans, transexuais ou travestis, utilizado para descrever pessoas cuja identidade de gênero não
se identiﬁca com o seu sexo biológico. Por exemplo, uma
pessoa que nasceu com o sexo biológico masculino e se
identiﬁca como uma mulher, é uma mulher trans.

Fonte: 8 frases machistas que mulheres ouvem no trabalho | Catho.

INTERSECCIONALIDADE. Quando realizamos uma análise
interseccional entre gênero e raça, vemos o quanto as mulheres negras ganham menos, em média, do que os
demais grupos:
Homens
Amarelo

R$ 4.443,26

Branco
Pardo

R$ 3.567,75
R$ 2.398,73

Preto

Quando analisamos a situação das pessoas trans, percebemos que a exclusão social é ainda maior:

1,9%

é a estimativa da quantidade de pessoas trans, no total
da população brasileira.

0,2%

é a participação de estudantes trans nas faculdades
federais brasileiras.

35

é a estimativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, 76,6
anos é a expectativa de vida da população brasileira.

43%
175

das 1.650 pessoas trans que responderam a pesquisa em
SP, dizem sofrer violência nas ruas e escolas.

anos

R$ 2.354,14

Mulheres
Amarelo

R$ 3.514,29

assassinatos cometidos contra pessoas trans, em 2020,
no Brasil.

R$ 2.767,83

Branco
Pardo

R$ 1.954,15

Preto

R$ 1.909,71

Fonte: Pandemia aumenta desigualdade racial no mercado de trabalho
brasileiro, apontam dados oficiais | Economia | G1 (globo.com).

Fonte: Dossiê ANTRA, 2020 | mapeamento Pessoas Trans SP, 2020

O Brasil infelizmente ocupa o primeiro lugar no ranking dos países
que mais cometem violência contra transexuais e travestis (Fonte:
ONG Transgender Europe, 2018).
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O QUE É

ATENÇÃO

NOME SOCIAL
O nome social é aquele utilizado pela mulher ou homem
trans em seu dia a dia para se identiﬁcar de acordo com sua
identidade de gênero, enquanto ainda não é promovida a
alteração formal nos seus documentos civis.
É a forma como a pessoa se identiﬁca e deseja ser chamada,
independentemente do nome que lhe foi atribuído no registro de nascimento. Importante ressaltar que o Supremo
Tribunal Federal permite a alteração do nome e da identidade de gênero no registro civil, independentemente de realizar cirurgia de readequação genital.
A orientação sexual também pode gerar discriminações no
acesso e na permanência no mercado de trabalho:
35% das pessoas LGBTI+ já sofreram discriminação no
trabalho. E 1 em cada 4 nunca contou a ninguém por medo
de represálias (Pesquisa LinkedIn, 2019).
18% de 12 mil empresas não contratariam pessoas LGBT+
para os cargos de cheﬁa (Pesquisa revela que 18% dos
patrões não recrutam público LGBTI para cargos de cheﬁa globo.com).

Não existem dados oﬁciais para estimar a população
LGBTI. No relatório anual, a organização Grupo Gay, da
Bahia, prevê que existam aproximadamente 20 milhões de
gays (10% da população), 12 milhões de lésbicas (6%) e 1
milhão de pessoas trans (0,5%) no Brasil.
A ANTRA, por sua vez, trabalha com a estimativa de que a
população trans corresponde a 1,9% da população (3,9
milhões), sendo 1,1% de travestis e mulheres transexuais (2,3
milhões) e 0,8% de homens trans (1,7 milhões).
INTERSECCIONALIDADE: essa ausência de dados oﬁciais é
um obstáculo para compreendermos a diversidade de realidades existentes em nosso país. Quando analisamos a
violência praticada contra elas a partir de uma análise racial,
vemos que as pessoas negras são as mais impactadas. Um
exemplo disso é que 82% das transexuais assassinadas no
Brasil em 2019 são negras, de acordo com a Associação
Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).
Fonte: FINAL_dossie-lgbti-brasil-ebook.pdf (raceandequality.org).

Em 2019, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que condutas homofóbicas e transfóbicas podem ser enquadradas
como crime de racismo (Lei 7.716/89). Para saber mais: Notícias STF :: STF - Supremo Tribunal Federal.
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ATENÇÃO
O termo correto é sempre homossexualidade e não homossexualismo. O suﬁxo “ismo” pode remeter à ideia de doença.
Portanto, sempre utilize homossexualidade, bissexualidade,
lesbianidade e assim por diante.
Você vai encontrar inúmeras siglas diferentes por aí: LGBT+,
LGBTQ+, LGBTQIA+, entre outras, e o que recomendamos
para a questão de nomenclaturas é a de sempre seguir a
normativa internacional posta pela Organização das Nações
Unidas (ONU) que, nesse caso, é LGBTI+.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Segundo o Estatuto da Pessoa com Deﬁciência (Lei
13.143/15), esse é o termo mais adequado e não pessoas com
necessidades especiais ou até mesmo pessoas portadoras
de necessidades especiais.
Art. 2º: Considera-se pessoa com deﬁciência aquela que
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.

Deﬁciência, dessa maneira, não pode ser confundida com
incapacidade. Ela acontece porque existem as barreiras
sociais que impedem a inclusão de todas as pessoas de
forma plena e efetiva. Em outras palavras, a deﬁciência está
na sociedade.
Pelo menos 45 milhões de brasileiros(as) têm algum tipo de
deﬁciência, seja ela física, auditiva, visual, mental, intelectual
ou múltipla, e isso representa quase 24% da população,
segundo o IBGE (2018).
Pelo Art. 4º do Estatuto, “toda pessoa com deﬁciência tem
direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”. No
Brasil, a lei de cotas, que está prestes a completar 30 anos,
estabelece um percentual mínimo de colaboradores(as) com
deﬁciência na organização:
Entre 100 e 200 funcionários ....... 2%
De 201 a 500 funcionários ............ 3%
De 501 a 1000 funcionários .......... 4%
De 1001 em diante funcionários .. 5%
O descumprimento da lei incide em pagamento de multa.
Contudo, conforme a Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) de 2019, há 486.756 pessoas com deﬁciência trabalhando formalmente no país, o que representaria menos de
1% dos empregados formais do país.
Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/08/11/contratacao-de-pcds-ainda-e-gargalo-no-brasil-confira-bons-exemplos.htm?cm
pid=copiaecola&cmpid=copiaecola
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Tirando a discriminação do seu vocabulário
Já ouviu falar em capacitismo? São ações discriminatórias e
equivocada percepção de que uma pessoa com deﬁciência
está em posição de inferioridade com relação às demais.
Sob nenhuma hipótese utilize termos como “aleijado”, “inválido”, “retardado”, “incapaz”, “defeituoso”.
Outros exemplos de expressões capacitistas:
“Dar uma de João sem braço.”
“Não temos pernas para esse trabalho.”
Conﬁra este vídeo sobre capacitismo: (249) VOCÊ ESTÁ
SENDO CAPACITISTA? Pessoas com deﬁciência Lendo
Comentários. - YouTube
INTERSECCIONALIDADE: em 2020, foi criado o Movimento
Vidas Negras com Deﬁciência Importam, com inspiração no
movimento do mesmo nome nos Estados Unidos. Luciana
Viegas, uma das idealizadoras do movimento, disse que a
ideia do movimento surgiu após o episódio ocorrido no Rio
de Janeiro, no qual Douglas Peçanha e Silva, um jovem surdo
e com deﬁciência intelectual foi assassinado por policiais ao
ser confundindo com um criminoso.
Outra barreira enfrentada pelas pessoas negras com deﬁciência é a diﬁculdade de acessar os tratamentos médicos e
terapêuticos, nem sempre disponíveis no sistema público de
saúde. Para conhecer mais: (20+) Movimento Vidas Negras
com Deﬁciência Importam #BDLM | Facebook.
Fonte: As profissões ocupadas por pessoas com deficiência no Brasil | Nexo Jornal.
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POR ONDE COMEÇAR
Após conhecermos alguns tipos de diversidade, em que estágio da jornada de diversidade e inclusão está sua organização?
DIVERSITÔMETRO

Ódio

Rejeição

Apatia

Respeito Valorização

Fonte: Mais Diversidade

Vimos o quanto o mercado de trabalho exclui diversos
grupos sociais e reforçamos a importância do papel das
empresas na redução das desigualdades. Mas aqui elencamos algumas dicas de ouro, que vão ajudar vocês ou a sua
organização a construírem um programa de diversidade
e inclusão!
a) Diagnósticos e pesquisas: conheça o perﬁl de seus
colaboradores(as). É importante conhecer o retrato da
sua organização para saber o quanto ela é diversa e
inclusiva ou não.
b) Estratégia de D&I: conhecendo o perﬁl atual de sua
organização, agora é o momento de estabelecer suas
metas para aumentar a diversidade.

c) Governança: a promoção da D&I é papel de todas as pessoas na organização, presidentes, conselhos, lideranças, funcionários(as), e para garantir que seja uma abordagem estratégica, é preciso distribuir responsabilidades em todos os
níveis. A formação de grupos de aﬁnidade (pessoas que se
reúnem para pensar sobre temas relacionados aos grupos
de mulheres, pessoas negras, LGBTI+, pessoas com deﬁciência ou outros) e de comitês de diversidade (membros dos
grupos de aﬁnidades e lideranças) são importantes atores na
elaboração e acompanhamento de planos de ação.
d) Métricas/indicadores: para acompanhar os avanços,
indicadores de D&I são necessários nos processos de atração e seleção, promoção, treinamentos, remuneração,
benefícios etc.
e) Políticas e procedimentos de RH inclusivos: reavalie seus
procedimentos corporativos de forma que valorizem todos
(as) funcionários(as).
f) Capacitação: treinamentos para conscientizar/sensibilizar
a força de trabalho e lideranças sobre os grupos sociais mais
vulneráveis.
g) Sensibilização: campanhas, materiais e rodas de conversa
para força de trabalho e lideranças.
Compreendemos que a tarefa não é fácil e os desaﬁos
variam de acordo com o porte de cada empresa. Mas o mais
importante é darmos o primeiro passo rumo à jornada de
diversidade e inclusão e sempre se perguntarem “quem está
faltando na empresa?”.
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VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE
BOAS-VINDAS!
NA RELAÇÃO COM O CARREFOUR
Lembramos que, para um programa de diversidade mais efetivo e completo, a preocupação com o engajamento nessa
causa por parte de fornecedores, lojistas, terceiros e demais
parceiros comerciais, é essencial.
Deixamos aqui o convite para conhecer nossa cartilha e política de diversidade, bem como a política de consequências
em nosso hotsite (naovamosesquecer.com.br), que são norteadores do nosso relacionamento e que também pode
inspirá-los.

Absorvendo o tabu
AmarElo - é tudo pra ontem
The mask you live in
A morte e a vida de Marsha P. Johnson
Laerte-se
SÉRIES
Seven Seconds
Olhos que condenam
Quem matou MalcomX
Pose
Atypical
Grace and Frankie

FIQUE
POR DENTRO
INTRODUÇÃO
LIVROS
“Pequeno manual antirracista”, de Djamila Ribeiro.
“Racismo estrutural”, de Silvio Almeida.
“O feminismo é para todo mundo”, de Bell Hooks.
“Como educar crianças feministas”, de Chimamanda
Ngozi Adichie.
“Vida trans: a Coragem de Existir” de Amara Moira, João
W. Nery, Márcia Rocha, T. Brant.
FILMES E DOCUMENTÁRIOS
Feministas: o que elas estavam pensando?
Eu não sou um homem fácil
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TED TALK

INTRODUÇÃO

Chimamanda Ngozi Adichie: O perigo da história única |
TED Talk
Gabriela Loran: Entender as diferenças pode mudar o
mundo | Gabriela Loran | TEDxLaçador | TED Talk
(917) Inclusão e acessibilidade: Flávio Arruda at TEDxFortaleza - YouTube
(917) Precisamos romper com os silêncios | Djamila Ribeiro
| TEDxSaoPauloSalon - YouTube
(245) O silêncio dos homens | Documentário completo YouTube
PODCASTS Mais Diversidade
(353) LGBTI+ nas Organizações - Podcast com Reinaldo
Bulgarelli - Ep. 4 - YouTube
(353) Educação Antirracista - DiversiTalk podcast com
Suzane Jardim - episódio 12 - YouTube
(353) Pessoas com Deﬁciência nas Organizações - Diversi
talk, podcast com Jairo Marques - YouTube
(353) Feminismo e Diversidade - DiversiTalk, podcast com
Marina Ganzarolli - Ep. 17 - YouTube
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