COMUNICAÇÃO INTERNA
E DIVERSIDADE NAS
EMPRESAS
Dados e dicas

Diversidade nas empresas:
importa sim!
A atenção e a importância dadas à questão da diversidade, apesar
de tardias, são essenciais para se repensar os espaços, padrões e
comportamentos da sociedade como um todo. Dentro das
organizações não é diferente, a temática ganhou relevância ao
longo dos anos e, hoje em dia, muitas empresas contam com
proﬁssionais, e até mesmo comitês, dedicados à debater, agir e
mensurar ações relacionadas à Diversidade. Por conta disso, nos
últimos anos muitas pesquisas e estudos têm sido realizados com
o intuito de revelar e entender de que forma o tema vem se
inserindo no mundo corporativo, no Brasil e no mundo.
A Revista Exame, em parceria com Instituto Ethos, divulgou em
2020 a segunda edição do Guia Exame de Diversidade no Brasil.
Participaram do estudo 96 empresas, divididas em 18 setores, das
quais 81% são de grande porte, 15% médias e 4% pequenas e
micro empresas..

Além de destacar as empresas com as melhores práticas do
mercado, o Guia divulga números importantes sobre o panorama
no Brasil. De acordo com o estudo, as empresas aﬁrmam apostar
na Diversidade e Inclusão internamente com o objetivo de atingir
resultados positivos nas seguintes frentes:

90%

Melhoria no clima organizacional

84%

Aumento da produtividade

90%

Atração e retenção de talentos

77%

Pesquisa e desenvolvimento de produtos e
serviços

Quando olhamos para os públicos internos segmentados, cada um
está em um estágio em relação à promoção de diversidade.
O pilar mulheres lidera as campanhas de conscientização, grupos
de aﬁnidade e apoio ao empreendedorismo.
O público LGBTQI+ conta com poucos programas de contratação
quando em relação aos outros públicos, apesar de ter valores
próximos aos outros grupos nas demais frentes.
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76%

Cultura pró trabalho em equipe

74%

Ambiente de conﬁança e diálogo aberto

72%

Vontade de permanecer na
organização por 3 ou mais anos

Probabilidade de ter performance

55%

ﬁnanceira superior a seus pares

No ambiente empresarial, ter uma equipe diversa e inclusiva vai
muito além do cumprimento de leis trabalhistas e cotas. As
vantagens são das mais variadas, desde redução de conﬂitos até
diminuição do turnover. O estudo “Diversity Matters” da consultoria
Mckinsey, realizado em 6 países da América Latina, com mais de
3.900 empregados de vários níveis hierárquicos, mostra com
dados a percepção de funcionários sobre os benefícios que a
promoção da diversidade traz dentro das empresas.
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Comunicação Interna é essencial
para a Diversidade
Uma equipe diversa tende a ser mais tolerante e aberta à diferentes
ideias, o que colabora para um melhor clima organizacional e,
consequentemente, maior produtividade e engajamento dos
colaboradores.
Para garantir o “walk the talk” a Comunicação Interna tem um papel
fundamental dentro de qualquer empresa. As campanhas de
conscientização são as ações mais realizadas pelas empresas em
todas as frentes e essenciais para o alinhamento de todos os
colaboradores com o propósito da empresa e a sua intenção de se
tornar mais diversa e inclusiva.
Na live sobre o assunto promovida pela Ideaﬁx no dia 4 de agosto,
Vivian Machado, gerente de Comunicação Interna, Diversidade e
Inclusão do Grupo Carrefour Brasil comentou esse tema: “Não
adianta você contar uma história bonita se ela não acontece, se
ela não é vivida. A diversidade começa a acontecer de verdade
quando a gente faz campanhas com personagens diversos,
quando a gente tem a diversidade no discurso”.

Neila Lopes, gerente de Comunicação e Líder do Comitê de
Diversidade da Sanoﬁ, também convidada da live, complementa: "A
gente tem um olhar para todos os temas que são comunicados via
canais para já embutir uma mentalidade de diversidade e inclusão.
Seja na escolha das fotos, no cuidado com as mensagens, com as
palavras que vão ser utilizadas. Tudo isso é papel da Comunicação
Interna e contribui demais para o trabalho de Diversidade e
Inclusão."

Para assistir a live na íntegra, clique abaixo.

Mas nem tudo são ﬂores...
67% não se sentem

confortáveis para reportar

comportamentos negativos para a liderança ou aos
gestores de recursos humanos.

41% se sentem desconfortáveis no local de trabalho
no último ano.

35% observaram discriminação negativa em relação
a outras pessoas dentro da empresa.

25% responderam que foram assediados ou
intimidados nos últimos 12 meses.

28% sentem que suas empresas precisam ser
mais inclusivas e diversas do que são atualmente.
A Consultoria Kantar divulgou, no ano de 2019, um estudo realizado
com mais de 18 mil funcionários de empresas em 14 países e 24
setores diferentes. O objetivo do levantamento é auxiliar a
abordagem da questão da diversidade e inclusão no mercado de
trabalho. Alguns dos pontos abordados foram gênero, etnia, idade,
orientação sexual, saúde e bem estar no trabalho.
O levantamento traz números alarmantes sobre a realidade no
Brasil, que ﬁcou em 7º lugar no Ranking do Kantar Inclusion Index
entre os países pesquisados.

A Revista HSM Management em parceria com a OpinionBox
divulgou o estudo “Diversidade nas empresas - o que os dados nos
contam?”, realizado com mais de 2 mil proﬁssionais de empresas
de diversos portes em todas as regiões do Brasil. Os dados da
pesquisa também mostram que muitas empresas estão se
preocupando com o assunto, mas ainda há um longo caminho a
ser percorrido para que alcancem seus objetivos.

44% das empresas não têm

8% aﬁrmam que teriam diﬁculdade

funcionários transexuais.

em ter chefe de raça diferente da sua.

29% das empresas não têm
funcionários com deﬁciência.
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37%

aﬁrmam já ter havido casos de

discriminação na empresa.

E o que você pode
fazer para
começar a falar
sobre diversidade
na sua empresa?
A Ideaﬁx, baseada no seu conhecimento e
experiência, reuniu algumas dicas para ajudar
nesse desaﬁo.

A Comissão de Direitos Humanos da ONU, ACNUDH, deﬁniu
padrões de conduta para auxiliar as empresas no enfrentamento à
discriminação do público LGBTQI+. O material aponta formas e
oportunidades

de

engajamento

no

tema

com

diferentes

stakeholders, na comunidade, no mercado e no ambiente de
trabalho. Os 5 principais deveres das empresas são os seguintes:

RESPEITAR OS DIREITOS HUMANOS de funcionários, clientes e
membros da comunidade LGBTQI+
ACABAR COM A DISCRIMINAÇÃO contra funcionários LGBTQI+
no local de trabalho.
APOIAR FUNCIONÁRIOS LGBTQI+ no local de trabalho.
DEIXAR DE DISCRIMINAR clientes, fornecedores e distribuidores
LGBTQI+ e devem investir em parceiros de negócios que também
não discriminem.
DEFENDER OS DIREITOS HUMANOS das pessoas LBGTQI+ nas
comunidades onde mantêm negócios.
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Ouvir os colaboradores
Antes de começar qualquer trabalho, é preciso conhecer a opinião
das pessoas sobre a forma como a empresa lida com essa
questão. É importante entender como as pessoas se sentem dentro
da empresa, se é um ambiente acolhedor para todos os tipos de
pessoas, se as oportunidades estão postas de forma igualitária
para todos. A partir desse primeiro diagnóstico, é possível deﬁnir
em qual frente atacar primeiro, aﬁnal a diversidade é muito ampla e
não é possível resolver todos os problemas de uma vez só.

Revisar a proposta de cultura
A cultura organizacional é peça chave no trabalho com a
Diversidade dentro das empresas. Nada vai sair do lugar se a
organização não tiver uma cultura voltada para o tratamento
igualitário, a colaboração e a igualdade de oportunidades para
membros da equipe. Pode ser que seja necessário, então, fazer
uma revisão da proposta de cultura, para que ela dê suporte à
criação de times diversiﬁcados, através de mecanismos,
processos estruturados, códigos de conduta e canais de
comunicação voltados à denúncias, só para citar alguns exemplos.

Adequar ambientes e equipamentos
Além dos ambientes acessíveis para pessoas com mobilidade
reduzida, que são garantidos por lei, muito pode ser feito do ponto
de vista de espaços físicos em prol da diversidade. Banheiros
dedicados à pessoas que não se identiﬁcam com os gêneros
binários, ambientes dedicados à mães que amamentam e
ambientes de convivência que facilitem a integração entre os
funcionários

são alguns exemplos. Além disso, hoje em dia

existem equipamentos e novas tecnologias sendo desenvolvidas
para incluir cada vez mais pessoas com diferentes tipo de
necessidade no mercado de trabalho.

Criar um comitê transversal e
multidisciplinar de Diversidade
Convoque funcionários de diferentes áreas e níveis que tenham
interesse no assunto para discutir e construir juntos, de dentro para
fora, uma estratégia de diversidade que faça sentido para a
empresa.

Essas

pessoas

também

podem

atuar

como

embaixadores da Diversidade dentro da organização, servindo de
exemplo para os outros colaboradores.

Envolver todos os níveis de liderança
Sabemos que os líderes são fontes importantíssimas de
informação, e devem atuar também como um exemplo a ser
seguido para seus liderados. Por isso é importante um trabalho
bem forte de alinhamento com esse grupo para garantir o sucesso
da empreitada.

Desenvolver EVP e processos de
recrutamento com foco em diversidade
Uma boa forma de começar pode ser estruturando um processo de
recrutamento focado na Diversidade, assim você garante a
inserção de pessoas diversas no quadro de funcionários e mostra
na prática que a empresa se importa com o assunto.

Busque ajuda!
Por ser um assunto novo para as empresas, a maioria das pessoas
não sabe por onde começar, portanto, peça ajuda! A Ideaﬁx pode
auxiliar com um processo que envolve a escuta, planejamento e
mensuração dos resultados das suas ações.

Diagnóstico
Desenvolvimento e
interpretação de dados

Avaliação dos resultados
Mensuração de
resultados

Planejamento estratégico e
Planos táticos
Construção do
planejamento

Execução do planejamento
Monitoramento da execução

Não se esqueça, a promoção da
diversidade é um trabalho contínuo e
estrutural. É essencial que o assunto seja
discutido e divulgado entre todos os
colaboradores da empresa.

Boa sorte! E, precisando, conte conosco!

