


INTRODUÇÃO

O debate sobre políticas e práticas de diversidade tem mobilizado fortemente as empresas, as

universidades, a sociedade civil e ONGs nessa última década.

Ainda que os movimentos por igualdade de gênero tenham começado nos anos 70/80 do século

passado, as empresas passaram a considerar os benefícios e resultados de políticas de inclusão

mais recentemente, com o avanço das pesquisas que apontam para os benefícios da diversidade

como, por exemplo, inovação, melhores resultados, retenção de bons funcionários e maior

proximidade com os consumidores.

OBJETIVO

Conduzida em parceria entre o FGV NEOP – Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas, a CKZ
Diversidade e o GPTW – Great Place to Work, esse estudo teve por objetivo aprofundar
qualitativamente o conhecimento sobre as melhores práticas na gestão da diversidade de gênero
nas organizações premiadas pelo GPTW – Great Place to Work em 2019 como as Melhores
Empresas para a Mulher Trabalhar no Brasil.



FGV NEOP – Profa. Maria José Tonelli

CKZ Diversidade – Cris Kerr

GPTW – Lina Eiko Nakata

COORDENADORAS

As entrevistas foram realizadas por alunos do Curso de Mestrado e Doutorado em Administração de Empresas
da FGV EAESP, a quem agradecemos por todo esforço e cuidado na condução e análise das entrevistas:

Doutoranda Amanda Albuquerque Gross

Mestranda Carolina Gomes de Araújo 

Mestre Júlia Macluf

Mestrando Vinicius Galante de Souza 

ENTREVISTADORES



UMA BREVE HISTÓRIA

A pesquisa que originou esse relatório teve duração aproximada de 6 meses.

Nos meses de junho e julho de 2019, a equipe de pesquisadores se reuniu para o 

planejamento da pesquisa; 

A equipe é composta por mestrandos e doutorandos em Administração de Empresa

da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP), 

liderados pela profa. Maria José Tonelli, por Cristina Kerr, sócia-fundadora da CKZ 

Diversidade e por Lina Eiko Nakata do GPTW – Great Place to Work; 

O planejamento da pesquisa envolveu revisão da literatura acadêmica no tema, 

seleção dos tópicos a serem abordados, preparação do roteiro de entrevista e 

elaboração dos documentos necessários para submissão ao Comitê de Ética da FGV 

para que, na sequência, os pesquisadores iniciassem as entrevistas;

Os resultados trataram de políticas de flexibilidade, grupos de afinidade, principais

políticas de inclusão, políticas para contornar vieses de gênero, programas de 

mentoria e métricas, que serão detalhadas nas páginas a seguir. Esperamos que o 

estudo ofereça insights e sugestões para que as empresas possam avançar na

equidade de gênero.



METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa. 

Há uma longa tradição na utilização de métodos qualitativos em 

pesquisas sobre as experiências de indivíduos nas organizações 

e esses métodos têm sido particularmente utilizados em 

pesquisas sobre questões relativas a gênero, orientação sexual, 

raça e outras categorias da sociedade;

As entrevistas adotaram um roteiro semiestruturado, de forma 

a orientar o diálogo para os tópicos centrais a serem 

investigados e, ao mesmo tempo, acomodar certo grau de 

liberdade para o pesquisador na condução da entrevista.

Essa liberdade é importante para que as entrevistas 

transcorreram de forma fluida e estimulem os entrevistados a 

relatar suas experiências individuais e insiram questões de suas 

trajetórias no diálogo com o pesquisador. 



AMOSTRA

Entre os meses de agosto a outubro, foram realizadas 86 entrevistas com CEOs, executivas e 

executivos de Recursos Humanos de 30 organizações participantes, totalizando mais de 71 horas de 

áudios gravados (de modo geral, foram realizadas 3 entrevistas por empresa).

A maioria (72%) das entrevistadas são mulheres; 

Os participantes foram convidados e ocupam posições de liderança, incluindo C-level, em

organizações reconhecidas pela Great Place to Work no prêmio GPTW Mulher 2019; 

As organizações atuam em uma variedade de setores, incluindo seguradoras e bancos, 

bebidas, farmacêuticas, beleza, saúde, turismo e hotelaria, educação, consultoria e varejo.



EMPRESAS PARTICIPANTES



ANÁLISE E RESULTADOS

Além da análise do entrevistador, o conteúdo de cada

entrevista foi avaliado por outro pesquisador da equipe; 

A distribuição das entrevistas entre os pesquisadores foi

realizada por meio de sorteio eletrônico;

Os resultados das entrevistas foram tabulados em um 

template que orientou as análises dos pesquisadores para 

que os dados fossem consolidados e gerassem o relatório

final da pesquisa; 

As empresas foram plotadas em uma matriz bidimensional, 

separando-as em organizações “Em Desenvolvimento” e 

“Maduras” no que diz respeito às políticas e práticas de 

Diversidade & Inclusão relacionadas a temática de gênero, e 

divididas em organizações nacionais e multinacionais; 



ANÁLISE E RESULTADOS

Para a classificação, os pesquisadores avaliaram os resultados de 22 itens em 6 dimensões: 

Flexibilidade.                      Força do Programa Controle

Grupos de Afinidade Liderança Feminina.             Licença Parental

A classificação das empresas segundo os critérios foi discutida em equipe para um consenso

final. Por fim, um relatório dos resultados da pesquisa foi elaborado no mês de novembro para 

ser apresentado no 9º Fórum Mulheres em Destaque.



As empresas classificadas como

"Maduras” apresentam posicionamento

institucional em relação a diversidade,

com ações consolidadas voltadas para

inclusão. Em outras palavras, práticas e

políticas já formalizadas e bem

estruturadas, o que representa um

patamar de desenvolvimento maior.

Enquanto nas empresas classificadas

como "Em desenvolvimento", a

diversidade é algo "natural" e não

planejado, algo que simplesmente

aconteceu.

MATRIZ DE DIVERSIDADE



DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS NA MATRIZ



ANÁLISE E 
RESULTADOS



EQUILÍBRIO DE VIDA E TRABALHO

Possuem políticas/práticas 

de home-office

Possuem 

políticas/práticas de 

flexibilidade de 
horário-flexível

FLEXIBILIDADE



EQUILÍBRIO DE VIDA E TRABALHO

As mulheres, em geral, são as que mais e melhor 

aproveitam os benefícios de flexibilidade devido

a dupla jornada;

Ainda há uma naturalização da dupla jornada femina 

e seu papel como responsável pelos cuidados com os 

filhos;

Essas políticas e práticas são vistas pelas empresas 

como favorecedoras da diversidade e da inclusão da 

profissional mulher;

Poucas empresas questionam essa naturalização da 

dupla jornada feminina;

Dentre as empresas, muitas praticam a flexibilidade 

de maneira informal e a liberação das e dos 

profissionais fica a cargo do gestor direto conforme 

necessidade; usufruir deste benefício, como 

funcionários de lojas, por exemplo.

FLEXIBILIDADE equilíbrio vida e trabalho



FLEXIBILIDADE equilíbrio vida e trabalho

”A gente tem, sim, uma flexibilidade, mas não sei se a 

gente tem uma política, a gente tem uma prática de 

flexibilidade”

Nacional em desenvolvimento Nacional em desenvolvimento

Nacional em desenvolvimento

“A mulher é mais demandada para estar fora, a 
natureza em si, levar no médico, acompanhar o filho 

na escola...” 

"Tem essa liberdade. Eu dou essa liberdade para os 

líderes e falo para eles".



POLÍTICAS E PRÁTICAS

Possuem políticas e práticas
que favorecem a diverisdade

Possuem práticas que
favorecem a diverisdade



POLÍTICAS E PRÁTICAS

Empresas que possuem políticas claras de diversidade ainda são

minoria; As multinacionais possuem mais frequentemente

políticas escritas, inclusive, globalmente;

Muitas empresas valorizam mais a prática e entendem que as

políticas podem gerar maior segregação e “privilégios” para os

grupos minorizados;

Algumas empresas entendem que é preciso apenas dar alguns

“empurrõezinhos” para favorecer a carreira feminina – assim, as 

políticas de longo prazo não seriam necessárias; Há também

uma percepção de que a empresa é naturalmente diversa ou que 

pequenas ações e práticas no dia-a-dia serão suficientes – “não é

preciso escrever”.



POLÍTICAS E PRÁTICAS

“Não tem (política), é o dia a dia. É natural.” 

Nacional em desenvolvimento

Nacional em desenvolvimento

Nacional em Madura

"Se falar que temos políticas afirmativas aqui, não 
temos... Acabaram acontecendo" 

"As oportunidades são semelhantes, sem discriminar o 
sexo masculino” "Não fazemos seleção baseado na cor 

ou opção sexual do indivíduo”

"A gente não tem que todo processo seletivo tem que ter 

uma mulher, a gente não tem. O que eu acho que a gente 

tem é (...) conjuntura, por termos uma liderança feminina 

presente e permanente , a gente olha para manter esse 
equilíbrio, que a gente acha saudável" 

Nacional Madura



POLÍTICAS E PRÁTICAS

"O que eu vejo aqui que eu acho que é muito importante é que a 

gente não faz uma política para mulher ou para o homem, é uma 

política institucional, são políticas institucionais, porque a gente 

pensa que todo mundo tem o mesmo direito. E, não é porque eu sou 

mulher que eu tenho mais direito ou menos direito do que um 

homem. Mas, por exemplo, gestação é um direito da mulher, então a 

gente sabe que tem que ser direcionado a ela mesmo” 

Nacional em desenvolvimento

Nacional em desenvolvimento

"A gente tem recrutamento intencional, que é para aumentar a 

presença de mulheres, de negros. A gente trabalha muito o 

recrutamento intencional.

Nacional Madura



POLÍTICAS E PRÁTICAS : Destaques
Destaques

Uso de nome social em crachás e e-mails; Banheiro unissex;

Canal de denúncias anônimas e zero tolerância em casos

de assédio ou desrespeito

Garantia de direitos 

básicos

Recrutamento e Seleção 

(R&S)

Treinamento e 

Desenvolvimento (T&D)

Recrutamento

e Seleção

Uso de linguagem neutra de gêneros gramaticais no anúncio de vaga;

Recrutamento às cegas;

Parcerias com entidades externas para recrutamento intencional de públicos específicos

(mulheres, negros, LGBTQ+, PCD’s, etc);

Regra de no mínimo 1 candidato "diverso" como finalista dos processos seletivos;

Participação de recrutadores e entrevistadores "diversos" nos processos seletivos para 

redução de vieses.



POLÍTICAS E PRÁTICAS : Destaques
Destaques

Treinamento sobre vieses inconscientes e questões raciais no Brasil;

Desenvolvimento específico para mulheres (Mentoring);

Ações recorrentes de comunicação interna e eventos (palestras, cursos, 

debates etc.)

Treinamento

e Desenvolvimento

Recrutamento e Seleção 

(R&S)

Treinamento e 

Desenvolvimento (T&D)

Programas

Programas de equidade salarial;

Inclusão intencional de mulheres;

Talentos ou trainees com 50% de homens e mulheres;

Pipeline de sucessão com obrigação de mulheres como candidatas;

Flexibilidade de horários e home-office para funcionários de todos os

níveis;

Assistência psicológica;



POLÍTICAS E PRÁTICAS : Destaques
Destaques

Acompanhamento de saúde para gestante e filho(a) (por 1 ano, biológico 

ou adotivo);

Licença maternidade e paternidade estendida (mulher: 6 meses + férias; 

homem: 2 meses);

Designação de madrinha/padrinho experientes;

Acolhimento no retorno da licença;

Lactário nos escritórios para retirar o leite e espaço amamentação;

Auxílio-creche

Para novos Pais

Recrutamento e Seleção 

(R&S)

Treinamento e 

Desenvolvimento (T&D)



MÉTRICAS E EQUIDADE SALARIAL

Afirmam ter ou buscar

a equidade salarial entre
homens e mulheres

Afirmam acompanhar
métricas de diversidade



MÉTRICAS E EQUIDADE SALARIAL

A maior parte das empresas afirma acompanhar ou já ter realizado estudo para avaliar o tema da equidade salarial;

A maior parte delas também afirmam não possuir diferenças salariais entre homens e mulheres no mesmo cargo 

– embora, admitam que possa haver diferenças quanto ao “tempo de casa”;

A maior parte também afirma acompanhar outras métricas ligadas a questão da diversidade;

A principal métrica apresentada é a relação entre homens e mulheres em cargos de liderança e gestão;



MÉTRICAS E EQUIDADE SALARIAL

Ainda em relação às mulheres, acompanha-se índice de demissões após retorno da licença maternidade;

Algumas empresas também afirmam acompanhar a distribuição dos funcionários por raça;

PCD’s, devido a cota, é a métrica mais frequentemente acompanhada;

A métrica mais desafiadora é em relação a identificação de  LGBTQ+, uma vez que, seria necessário que houvesse auto-

declaração dos colaboradores;

Distribuição geracional também é uma métrica emergente em algumas empresas.



LICENÇA PARENTAL

Licença 
maternidade 

estendida para
6 meses

Licença 
paternidade 

estendida para 
20 dias ou mais

Programa de 
retorno da mulher 

em licença 
maternidade



LICENÇA PARENTAL

A extensão da licença parental enfrenta o desafio

de se provar financeiramente; além de barreiras

sociais e culturais, que questionam a presença do 

pai junto ao filho durante o primeiro ano de vida

Dentro da amostra estudada, as empresas que 

não estenderam os períodos das licenças ainda

referem-se a desafios financeiros para sua

aprovação ou discussão do tema na companhia;

Apenas uma das empresas entrevistadas possui

tempo de licença igual para homens e mulheres, 

incluindo colaboradoras e colaboradores em

relacionamentos homoafetivos;

● Os programas de retorno das mulheres em licença

maternidade, no geral, consistem em:

a. Flexibilidade de horário e home-office para re-

adaptação;

b. Orientação aos gestores para flexibilização nos

primeiros meses;

c. Sala/espaço de lactação (em alguns casos é

possível levar o bebê);

d. Recepção organizada pela equipe com presente

(ex.: café da manhã, voucher de beleza, flores);

e. Onboarding para que colaboradora fique a par 

de todos os ocorridos em sua licença e/ou

entrevista de reinserção;

f. Alocação mais próximo da casa ou localização

conveniente para a colaboradora.



LICENÇA PARENTAL

"Nós obedecemos a legislação” 

Nacional em desenvolvimento

Multinacional em Madura

"A gente tem tentado mais forte flexibilizar para assim 

que a mulher voltar de licença maternidade ter um 

tempo trabalhando de casa, A gente tem muita mulher 
em liderança que é mãe, aí elas trazem isso" 

"Tem um onboading novamente, porque tinha uma coisa 
delas sentirem como se não tivesse o contexto, aí a gente 

dá o 1 mês só para ir entendendo de novo” 

Multinacional Madura



MULHERES NA LIDERANÇA

Afirmam que as mulheres 

não enfrentam mais 

barreiras que os homens 
em suas organizações

Não reconhecem que as 

mulheres precisam se 

masculinizar para ascender
em suas organizações

Não reconhecem 

comportamento queen bee 

nas líderes em suas 
organizações



MULHERES NA LIDERANÇA

As pessoas entrevistadas, no geral, entendem que atualmente há poucas barreiras para a ascensão feminina em suas 

organizações;

Há um entendimento de que o mundo organizacional é exigente com todos os profissionais independente do gênero;

As barreiras identificadas são relativas a maternidade e a necessidade da mulher se ausentar no período da licença, 

assim como, a dupla jornada feminina;

Em alguns casos, preconceitos e casos de assédio foram citados  como barreiras também;



MULHERES NA LIDERANÇA

Entende-se que os processos meritocráticos de avaliação reduzem em muito as barreiras – uma vez que, tratam de 

maneira igual homens e mulheres;

Cobranças como questões estéticas e a necessidade da mulher parecer jovem são percebidos como pontos que podem ser 

desafiadores para essas profissionais;

Barreiras, masculinização e comportamento queen bee  é percebido como algo do passado ou ainda acontece no mercado 

e na sociedade;

Masculinização e comportamento queen bee são também  entendidos como comportamentos individuais e 

desencorajados, sobretudo nas empresas maduras.



MULHERES NA LIDERANÇA

”Vai do perfil da pessoa e não das oportunidades que a 

empresa dá”

Nacional em desenvolvimento

Nacional em desenvolvimento

"A gente tem pesquisas internas que mostram, a 
carreira de uma mulher ou do homem na [nome da 

empresa] são muito semelhantes”

"Antigamente, eu percebia que tinha. Hoje em dia, não.” 

Nacional em desenvolvimento

"Aqui não. É só competência e resultado. Os negros 

também tem muita dor e sofrimento, mas fora daqui". 

Nacional Madura



MENTORIA PARA MULHERES

Possuem programa de mentoria 
específico para mulheres



MENTORIA PARA MULHERES

Os programas de mentoria exclusivos para mulheres foram

identificados apenas na menor parte das organizações

participantes;

As empresas que possuem realizam com consultoria externa ou

com profissionais mais seniors que orientam as colaboradoras

mais jovens; 

Boa parte das empresas possuem programas que atingem

homens e mulheres de maneira igual, sem um modelo

específico para as mulheres; 

Algumas empresas também afirmaram estarem estudando a 

possibilidade de um programa específico para mulheres, mas 

não tem clareza ainda de seus benefícios;

Outras empresas afirmaram que possuiam um programa para 

mulheres, mas expandiram para os homens também.



MENTORIA PARA MULHERES

"Temos mentoria no geral, não para as mulheres”

Nacional Madura

"Tem programas específicos para mulheres se 
desenvolverem, global, inclusive um aspiracional para 

mulheres latinas” 

Multinacional Madura

v



GRUPOS DE AFINIDADE

Possuem grupos de 
Mulheres

Possuem grupos 
relativo a Raça

Afirmam ter o 

engajamento 
masculino



GRUPOS DE AFINIDADE

Possuem grupos 
LGBTQ+

Possuem grupos 
para Deficientes



GRUPOS DE AFINIDADE

Os grupos de afinidade ainda são novidade

para a maior parte das empresas – nem

sempre se tem a clareza do que esses grupos

podem fazer ou agregar para a companhia;

Dentre as que já atuam com grupos, muitas

ainda estão em fase de testes e 

desenvolvimento de um modelo;

Muitas empresas ainda mantêm um grande

grupo de Diversidade, sem quebras por 

público;

Mulheres e Gênero são os principais temas e, 

em geral, o grupo de mulheres é mais antigo;



GRUPOS DE AFINIDADE

Mulheres e Gênero são os principais temas

e, em geral, o grupo de mulheres é mais

antigo;

Os homens ainda se engajam pouco nas

atividades e precisam ser convidados

diretamente para se envolverem;

Algumas empresas começam a organizar

grupos para discutir a Masculinidade;

Outro tema emergente é a Diversidade

Geracional, tanto seniors quanto

millenials.



GRUPOS DE AFINIDADE

"Não tem nenhum tipo de separação, a inclusão é 

natural. A gente trata todo mundo da mesma forma”

Nacional em desenvolvimento

"Temos grupo de homens também para discutir 

masculinidade, ao se discutir masculinidades, eles também 

estão contribuindo na luta contra o machismo”

Multinacional Madura



VIESES INCONSCIENTES

Algumas empresas afirmaram realizar treinamentos, 

workshops e discutir o tema, sobretudo com gestores e 

times responsáveis por contratação, promoção e mérito;

Decisões colegiadas de contratação, promoção e mérito

também são vistas como ações que visam minimizar os

vieses inconscientes;

As empresas mais maduras tem políticas ou a prática de 

exigir candidatos diversos nos processos de contratação

e sucessão, sobretudo, entre os finalistas;

Outra prática interessante é ter um time de seleção e 

gestores diversos nos processos;

Nem todos as empresas entendem que há vieses

inconscientes nesses  processos e, novamente, a 

meritocracia ou o número de mulheres na

liderança aparece como uma evidência para as e 

os entrevistados de que não há vieses e que o 

foco é a competência profissional;

Poucas são as empresas que praticam

recrutamento às cegas. 



VIESES INCONSCIENTES

"A gente faz sempre grupos híbridos para as 

entrevistas, para ter os diversos gêneros 

representados.” 

Nacional em desenvolvimento

“A gente tem treinamentos sobre viés inconsciente, 

workshops e ferramentas de boas-práticas”

Nacional em desenvolvimento

"As contratações aqui são feitas por hiring team. Então, 

sempre que tiver uma mulher no processo, ela vai ser 

entrevistada por um par que tenha uma mulher. É uma 

forma de evitar esses vieses, os hiring teams passam 

por esse treinamento de vieses inconscientes e 

recrutamento”

Nacional em desenvolvimento



RECOMENDAÇÕES
E CONSIDERAÇÕES
FINAIS



FLEXIBILIDADE: equilíbrio vida e trabalho

Embora políticas de flexibilidade já sejam realidade na maior parte das empresas

pesquisadas (63% das empresas avaliadas possui política de home-office e 70% 

possui jornada de trabalho com horário flexível), destacamos a importância de 

avançar nessa questão para redução das barreiras à presença e ascensão de 

mulheres nas empresas. 

Notamos que a percepção de que tais políticas beneficiam em maior escala as 

mulheres foi recorrente entre os entrevistados, tendo em vista que, por questões

de ordem histórica e cultural, ainda recai sobre a mulher a responsabilidade com a 

gestão do lar e o cuidado com os filhos.

No entanto, ressaltamos a importância da conscientização de mulheres e homens

sobre a necessidade de atingir equidade na divisão de tarefas domésticas e 

responsabilidades parentais. 

Nesse sentido, algumas empresas têm realizado avanços notáveis por meio de 

algumas iniciativas para conscientização de seus colaboradores. 



A implementação de políticas de flexibilidade visando extinguir os obstáculos à

carreira de mulheres deve ser entendida como um cenário transitório, até que a 

equidade na divisão das responsabilidades com o lar e com os filhos aconteça, 

acompanhando transformações socioculturais. 

Ressaltamos que as políticas de flexibilidade não devem operar para fortalecer a 

naturalização da dupla jornada feminina. A eliminação das barreiras adicionais à

carreira de mulheres só acontecerá à medida que profundas transformações

sociais e culturais finalizem seu curso. 

Até lá, é importante que as empresas busquem formas de equilibrar o jogo

possibilitando às mulheres realizar seu potencial profissional. 

Estimular esse debate entre os colaboradores pode ser outra contribuição das 

organizações que estão engajadas com a busca da equidade de gênero

FLEXIBILIDADE: equilíbrio vida e trabalho



A culpabilização da mulher

Uma palavra emergiu durante as entrevistas com profissionais mulheres

que parece adquirir um significado singular para essas mulheres e, 

provavelmente, para muitas mulheres: a culpa. 

A presença dessa palavra nas falas de mulheres ao descrever suas

trajetórias profissionais é simbólica, no sentido que traz à tona a 

importância para elas de não se sentirem culpadas por terem uma

carreira corporativa. 

Por que as mulheres se sentem assim? Não ouvimos nas entrevistas com 

profissionais homens que eles se sentiam culpados por serem pais e 

executivos, ou que gostariam de não se sentir assim. Por conta disso, 

acreditamos ser pertinente o aprofundamento das discussões sobre os

papéis dos homens e das mulheres na sociedade.



A DISCUSSÃO DA MASCULINIDADE

Notamos que as empresas não tem um grupo de afinidade ou um fórum 

para tratar da(s) masculinidade(s). Como os homens estão inseridos no 

debate sobre a equidade de gênero? Quais questões recaem sobre o 

homem contemporâneo? A(s) masculinidade(s) e a(s) paternidade(s) 

estão sendo discutidas nas empresas? 

A busca pela equidade de gênero passa necessariamente por tais 

discussões, nas quais os homens devem participar e estar engajados, 

reconhecendo a importância do tema.

Os homens representam a maior parcela da população encarcerada, dos 

responsáveis por homicídios, maiores índices de envolvimento com 

álcool e outras drogas; são mais responsáveis por acidentes de trânsito; 

consequentemente, a expectativa de vida do homem brasileiro é 7,1 

anos menor que das mulheres brasileira, de acordo com o IBGE. 

Precisamos falar com os homens!



RECRUTAMENTO TURNOVER E EQUIDADE SALARIAL

Algumas iniciativas interessantes para lidar com os efeitos do turnover 

sobre a cultura organizacional de diversidade & inclusão e a equidade 

salarial foram detectadas durante a pesquisa. 

Por exemplo, tendo em vista que há um gap salarial entre homens e 

mulheres no mercado em geral, os procedimentos de recrutamento e 

seleção podem considerar tal fator. Ao perguntarem ao candidato ou 

candidata o salário atual ou a pretensão salarial para que seja feita uma 

proposta ancorada em tal valor, as empresas podem reproduzir as 

desigualdades de pagamento internamente ao contratarem profissionais 

do mercado. 

Nesse sentido, é importante que as empresas se voltem para seu plano 

de cargos e salários para a elaboração de uma proposta de contratação. 



RECRUTAMENTO TURNOVER E EQUIDADE SALARIAL

Adicionalmente, profissionais vindos de outras organizações podem não 

estar na mesma maturidade quanto aos temas de diversidade & inclusão 

que as discussões internas; 

Portanto, é importante que esse tema seja tratado durante já no período 

de integração. Políticas e práticas de diversidade & inclusão devem ser 

trabalhadas constantemente, não só por conta do turnover, mas também 

porque o tema exige reflexão cíclica e constante.



DIVERSIDADE GERACIONAL : Um tema emergente

Algumas empresas têm se dedicado à reflexão sobre a 

diversidade de gerações no ambiente organizacional e sobre

os vieses associados aos profissionais da geração X ou

babyboomers. 

Cabe ressaltar que devido a mudanças em curso na pirâmide

etária do país, além de mudanças nas regras previdenciárias, 

a representatividade desses profissionais no ambiente

organizacional tende a crescer nas próximas décadas, bem

como o envelhecimento das gerações posteriores. Nesse

contexto, entendemos que o envelhecimento parece se 

colocar de forma diferente para homens e para mulheres, 

fazendo necessário de que esse tópico seja endereçado

particularmente entre as mulheres e para as mulheres.



POLÍTICAS E PRÁTICAS

Por fim, os resultados da pesquisa mostram que as empresas 

participantes, em sua maioria (60%), possuem diversas práticas de 

diversidade & inclusão. Porém, poucas empresas possuem políticas 

formais. 

Por se tratarem de práticas, a efetividade do programa de 

diversidade & inclusão recai sobre a figura dos líderes e está sujeita 

ao maior ou menor afinidade pessoal da liderança, especialmente, da 

alta gestão, com o tema. 

Nesse sentido, recomendamos que as empresas considerem a 

possibilidade de elaborarem políticas de diversidade & inclusão, 

formalizando os compromissos da organização, bem como os 

critérios, métricas e planejamento estratégico para alcançar os 

objetivos, de forma a consolidar o tema na empresa.



SOBRE A CKZ DIVERSIDADE

A CKZ Diversidade é 100% focada em Diversidade &
Inclusão. Há 12 anos conectamos experiências, estimulamos
o diálogo e desenvolvemos programas de valorização da
diversidade e inclusão com foco na colaboração,
engajamento e pertencimento.

Nosso time é formado por pessoas apaixonadas em
transformar os ambientes corporativos em espaços mais
diversos e inclusivos.

Temos duas áreas de negócios: uma Consultoria em
Diversidade com treinamentos abertos e Treinamentos in
company onde focamos nas necessidades da empresa, além
dos nossos 3 Fóruns que transformam conteúdo de alta
qualidade em interatividade e troca de experiências para
incentivar as empresas a criarem um ambiente mais
inclusivo e diverso!

Há 3 anos, a CKZ Diversidade é signatária do Pacto Global e
dos WEPs – Princípios de Empoderamento das Mulheres da
ONU Mulheres.

www.ckzdiversidade.com.br

CONHEÇA A CKZ DIVERSIDADE


