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Publicações 



39 Empresas Signatárias  
(atualizado em 21 de julho de 2017) 



A diversidade ficou 
importante. 



As empresas querem migrar do 
homogêneo para o diverso. 
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Gestão 
de 

Pessoas 
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Mudanças 
rápidas, 
profundas, 
intensas. 

Mundo VICA (VUCA) 
 
Volátil (volatility) 
Incerto (uncertainty) 
Complexo (complexity) 
Ambíguo (ambiguity) 
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Diversidade e 
Inclusão 

nos capacitam para 
lidar com esse 

mundo. 



Competênci
as 

individuais 
são 

importantes. 



Competênci
as 

individuais 
são 

importantes. 

Competência 
organizacional é 

essencial. 



Inclusão é processo que está muito mais 
relacionado à química do que à física.  

 

Tudo, todos e o todo se transformam na 
interação que a inclusão deve promover. 
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Diversos não são alguns de nós. 

Diversos 
Somos  
Todos 



Somos todos 
responsáveis por 

promover 
diversidade e 

inclusão. 



A diversidade é um 
movimento. 



São as pessoas que dão vida a ele. 
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Cultura privilegia o que é 
homogêneo, liso, plano, 

incolor, inodoro, invisível, 
controlável, previsível, 

monotemático, 
monocromático... 



Design 

Design da 
vida é plural 

Design das 
organizações... 



Realizamos 
escolhas ao 

longo da 
história. 



Engenharia 

Arquitetura 

Pedagogia 

Medicina 

Máquinas 

Equipamentos 

Comunicação 

Produtos 

Políticas 

Estruturas 

Processos 

Relacionamentos... 

Homem  Vitruviano 
Leonardo da Vinci. 
Nota feita ao redor do ano 1490. 



A humanidade é muito mais  
do que essas métricas da normalidade! 



é também bonito, bom, 

inteligente, forte, firme, sério, 

confiável, chique, racional, 

bem-sucedido, competente... 

enfim, alguém que “tem a cara 

da empresa”, com quem mais 

facilmente nos identificamos e 

que reconhecemos como 

pronto para nos governar. 
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Se for branco, 
masculino,  

heterossexual, 
adulto, sem 
deficiências, 

saudável, rico, 
católico, alto, magro, 

voz grossa...  
 



A cara do 
padrão 

dominante. 

Rodrigo Hilbert 
Nasceu em 22 de abril de 1980 

37 anos 



Repensar o design 
a postura 
a estrutura 



24% pessoas com deficiência 

27% de jovens (15 a 29 anos) 13% de idosos (+ de 60 anos) 22% de evangélicos 

49% de 
solteiros 38% de casados 60 mil casais do mesmo sexo 13,5% moram 

sozinhos 
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52% Mulheres 48% Homens 

54% Negros 46% Brancos 
76% pessoas sem deficiência 



Transformamos 
características em 
motivo para 
desigualdades injustas. 
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Perfil social, 
racial e de 
gênero 2016: 

Impactos na vida das organizações no Brasil 
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2141 

126 anos 

para os 

negros. 

Mais de 1 

século! 

Condições 

iguais no 

acesso a postos 

executivos 

serão 

alcançadas 

em... 
2085 

70 anos 

para as 

mulheres. 

7 décadas! 

 

3.716 

1.701 anos 

para 

pessoas 

com 

deficiência. 

Quase 2 

milênios! 



Precisamos de diversidade? 



O que os líderes 
empresariais apontam 
como motivos para agir? 
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É a coisa certa 
a ser feita 

É a melhor 
coisa a se fazer 

É o que deve 
ser feito 

Evitar Riscos Fortalecer Identidade Ampliar Conexões 

VALORIZAR A DIVERSIDADE 



Sentido e 
Significado para a 

Empresa 

Diversidade: sentido, significado e implicações 

Compliance 

Identidade 

Talentos 

Inovação 
Liderança 

Mercado 

Estamos em dia com SRSE?  

Estamos cumprindo o combinado? 

Somos atraentes para os melhores talentos?  
Nosso ambiente promove bem-estar? 

Temos diversidade de pensamentos e abertura para a inclusão? 

Refletimos o mercado, as expectativas e tendências?  
Estamos preparados para atuar em qualquer lugar? 

Nossos líderes lidam com a complexidade de hoje e de amanhã? 
® Reinaldo Bulgarelli, Txai 
Consultoria e Educação 



Valorizar a 
diversidad

e é 
convidar 
para o 
baile. 



Incluir é 
tirar para 
dançar. 



Qual música iremos dançar? 



Identidade 
organizacion

al 
Missão 
Visão 

Valores 
Princípios 
Código de 

Ética 
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