


CARTA DE ABERTURA
2021 vai chegando ao fim e nós não poderíamos deixar de refletir sobre os 
desafios e ensinamentos de um segundo ano pandêmico.

Sim, vivemos mais um e entraremos no terceiro ano de pandemia, sem ter 
certeza de como ele será. A verdade é que as coisas não aconteceram como 
imaginamos ou planejamos e, novamente, foi preciso rever a rota no meio 
do caminho.

Nós vivemos o planejamento em seu purismo. 

Planejamento é ato continuado. É entender o sistema. É aperfeiçoar a 
técnica. É não parar, fazendo seguir o calendário e compreendendo o 
tempo – o seu, o meu, o nosso e o deles. Mais do que isso, é entender que 
as relações mudaram. Todas elas. E elas mudaram porque as pessoas 
mudaram, especialmente ao se apropriarem de protagonismo e de 
empoderamento, fazendo surgir novos atores e espaços sociais.

Na esteira dessa evolução, a diversidade & inclusão vem surgindo no topo 
das discussões, como parte do processo de ESG (do inglês environmental, 
social and governance, em tradução livre) que, por sua vez e de forma 
simples, é uma avaliação da consciência coletiva de uma empresa em 
relação aos fatores sociais e ambientais – o tema é tão amplo que demanda 
um olhar cuidadoso e direcionado.

Voltemos à diversidade & inclusão. 

Em junho nós fizemos um Trade Talks específico sobre o tema. Convidamos 
um grupo de líderes envolvidos com a temática em suas organizações e/
ou que são parte de grupos de diversidade. Para mediar a conversa, tão 
necessária, convidamos a Fator Diversidade, consultoria que une ciência 
e arte para o desenvolvimento de ambientes corporativos diversos e 
inclusivos. Como resultado, lançamos oficialmente nossa Comunidade de 
ESG.

De lá para cá, convidamos a Fator Diversidade e trabalhamos ao seu lado na 
geração desse paper, cujo objetivo é contribuir com a criação de empresas 
diversas, inclusivas e focadas na geração de valor e propósito como premissa 
organizacional.

Diversidade & inclusão não deve mais ser visto como algo distante e 
inalcançável – pelo contrário, deve ser entendido como algo necessário, a ser 
implantado com objetivos e métricas claras, alcançáveis e compartilhadas 
com todos. 

Neste sentido, pelos desafios, pela mudança de comportamento e pelas 
oportunidades, escolhemos o tema para encerrar o ano. Boa leitura!

Giovana Jannuzzelli
Diretora-Executiva





POR QUE TANTAS 
EMPRESAS ESTÃO 
INVESTINDO EM 
DIVERSIDADE & 
INCLUSÃO?
Os temas Diversidade e Inclusão têm sido dos principais pilares das 
organizações de todo o mundo nos últimos anos. Os motivos são vários. 
Vão desde uma questão social, de querer agir de forma moralmente justa 
com o mundo, até às exigências legais que se dão por políticas afirmativas, 
passando ainda por incentivos de investidores interessados em empresas 
que tenham uma agenda sustentável. Outro grande motivador tem sido a 
busca por desempenho, uma vez que a performance aumenta a partir de 
equipes diversas, que são mais inovadoras e criativas.

No Brasil não tem sido diferente. Segundo pesquisa da GPTW, este foi o 
principal diferencial buscado pelas empresas no último ano. Ainda assim, 
o Brasil está entre as empresas menos inclusivas do mundo na opinião dos 
funcionários, segundo ranking da global Kantar. Por que isto acontece? Por 
que as empresas investem tanto no tema e, ainda assim, a inclusão não 
ocorre na prática?

De forma simples, podemos afirmar que o motivo é que o foco do 
investimento e dos esforços da organização está nas ações e processos 
organizacionais, não na essência ou na “alma” da empresa. Ou seja, muitas 
empresas criam políticas e diretrizes, oferecem um ambiente propício, 
procuram promover uma comunicação eficaz, realizam workshops, eventos 
e uma série de outras iniciativas, mas não tocam profundamente no coração 
das pessoas. 

E a inclusão tem a ver com os sentimentos das pessoas. Inclusão é o 
sentimento de aceitação vivido pelas diferentes pessoas que fazem parte de 
um grupo diverso. A inclusão ocorre quando todos se sentem pertencentes 
e percebem ser bem-vindos e valorizados como membros da organização. 
Ou seja, quando são ouvidos, notados e têm igualdade de oportunidades 
em todos os níveis. 

A inclusão diz respeito à forma como os diferentes indivíduos se sentem 
tratados pelo grupo e no seu ambiente de trabalho e sua percepção. 
Esse deve ser o foco das empresas: acolhimento para pertencimento do 
indivíduo, com foco em como ele experiencia o tratamento.



QUAL O IMPACTO 
DE DIVERSIDADE 
& INCLUSÃO NO 
SEGMENTO DE 
VIAGENS E TURISMO?
Existe uma grande correlação entre diversidade e a indústria do turismo.

Tomemos como exemplos as pessoas com deficiência e outros grupos 
minorizados. De um lado, à medida que mais pessoas com deficiência 
são incluídas no mercado de trabalho, seu poder aquisitivo aumenta e, 
por consequência, sua capacidade de consumo. De outro, destinos mais 
preparados para receber pessoas diversas são preferidos por pessoas 
pertencentes à comunidade LGBTQIA+. 

Um ponto importante a ressaltar é que os viajantes não interagem 
apenas com as empresas de turismo e seus funcionários, mas com todos 
que orbitam o cenário local – taxistas, atendentes de lojas e até mesmo 
moradores da região. Todos estes pontos de contato farão parte da 
experiência do viajante. 

Nessa altura você deve estar se perguntando: “mas como é possível 
controlar toda essa cadeia?”.

Realmente, não existe uma forma de garantir o controle sobre ela (a cadeia), 
mas algo pode ajudar: quando empresas investem em políticas efetivas de 
Diversidade & Inclusão – e não estamos falando exclusivamente às empresas 
da indústria de viagens –, os empregados destas empresas passam a 
ter um olhar diferente para o diverso. Esta mudança na predisposição e 
no comportamento é percebida dentro e refletida fora dos portões das 
empresas.



QUAL O IMPACTO 
DE DIVERSIDADE 
& INCLUSÃO NO 
SEGMENTO DE 
VIAGENS E TURISMO?
Não faltam evidências sobre o quanto estes temas impactam positivamente 
as empresas. Pesquisa da Mckinsey demonstra que empresas percebidas 
pelos colaboradores como diversas em termos de gênero têm 93% mais 
probabilidade de superar a performance financeira de seus pares na 
indústria. O aumento do engajamento dos colaboradores também é 
apontado pela mesma pesquisa como um fator de sucesso da diversidade 
(há aumento de níveis de felicidade no trabalho) e isto ocorre porque 
pessoas que se sentem pertencentes e legitimadas aumentam seu nível 
de energia e entrega ao trabalho. Isto, por consequência, faz com que o 
ambiente seja mais criativo. Além da criatividade, a inovação também 
é elevada porque mentes diversas, com origens, repertórios e culturas 
diversos contribuem para respostas diferentes do tradicional. 

Isso sem falar nos benefícios para a marca e sua reputação, impactando 
diretamente no faturamento da empresa. Afinal, cada vez mais, os 
consumidores estão atentos às temáticas e boa parte deles dão preferência 
a comprar de quem age de forma coerente com o que prega. Mas há ainda 
um maior e principal benefício em cuidar destas temáticas: quanto mais 
inclusivas e diversas forem as empresas, mais pessoas poderão fazer parte 
dos sistemas social e econômico. 





QUAL A DIFERENÇA 
ENTRE DIVERSIDADE 
E INCLUSÃO?
Além de estarem entre as principais pautas mundiais, 
estas duas palavras são frequentemente utilizadas 
juntas, como se fossem uma coisa só. Mas não são.

A ideia, aqui, não é trazer o significado das palavras 
isoladamente, a partir do conceito de “ao pé da letra” 
que conhecemos, mas sim trazê-las dentro do contexto 
no qual elas são integradas, ou seja, dentro do cenário 
das organizações. 

Então, vamos lá...

. O que é Diversidade? 

. O que é Inclusão? 

. Qual a diferença entre uma coisa e outra? 

. E, principalmente, por que os benefícios de cuidar de 
ambas vai muito além da preocupação com imagem e 
reputação da empresa? 



O QUE É 
DIVERSIDADE?
Isolada e literalmente, a palavra diversidade se resume em algo 
como ‘qualquer coisa que seja variada e diferente’. 

Por este motivo, muitas pessoas acreditam que, para haver 
diversidade nas organizações, basta inserir pessoas diferentes 
umas das outras. 

Vale ressaltar que existem múltiplas definições para ‘O que 
é Diversidade nas Organizações’ e não nos cabe a melhor ou 
mais certa definição, mas sim aquela na qual acreditamos 
e com a qual nos identificamos (na Fator Diversidade). Para 
nós, o conceito de diversidade nas organizações vai além de 
‘misturar pessoas diferentes ou variadas para compor um time 
de trabalho’. 

A diversidade, essencialmente, diz respeito à individualidade 
e ao seu reconhecimento. Ou seja, para haver diversidade 
(de verdade), é preciso que, primeiramente, as diferenças 
em cada indivíduo sejam percebidas pelo próprio grupo. Em 
segundo lugar, é preciso haver o respeito a estas diferenças ou 
individualidades. E, cá entre nós, melhor ainda, se conseguirmos 
subir um nível e, além de respeitarmos, valorizarmos justamente 
o que cada um tem de diferente. 

Neste sentido, podemos dizer que há diversidade quando há 
reconhecimento, respeito e valorização às diferenças entre as 
várias pessoas que compõem a organização. E, neste caso, o que 
significa valorizar? Dentro da organização, valorizar as pessoas 
e suas diferenças vai desde reconhecer, dar feedback e elogiar, 
até mesmo a atribuir valor financeiramente, oferecendo vagas, 
posições e remunerações que evidenciem que o profissional é 
valioso. Por isto, não é possível dizer que há diversidade caso não 
haja representatividade nos diversos níveis e cargos na empresa. 



O QUE É 
INCLUSÃO?
Muitos entendem a inclusão como o ato de integrar o outro ou 
de tentar trazer para perto. Há uma frase que ficou famosa que 
diz que “Diversidade é convidar pra festa. Inclusão é chamar 
pra dançar.” Esta frase é de Vernã Myers, atualmente VP de 
Estratégia de Diversidade e Inclusão da Netflix, nos EUA.

No entanto, será que inclusão é realmente “convidar pra 
dançar”? O psicólogo norte-americano Bryan Christopher Hayes, 
em seu trabalho ‘Criando organizações inclusivas’ classificou 
a Inclusão como sendo a percepção de aceitação que uma 
pessoa tem em relação ao grupo onde ela está inserida. E a 
pesquisadora e cientista social Michàlle Mor Barak diz que o foco 
da inclusão é o pertencimento. 

Desta forma, é possível concluir que a inclusão não tem relação 
com a forma como a pessoa é tratada, mas sim com a forma 
como ela se sente diante de um tratamento. Ou seja, no 
contexto organizacional, a inclusão não diz respeito à minha 
ação em relação ao outro, e sim a como o outro se sente em 
relação à minha ação. 

É claro que, para promover o sentimento de inclusão no 
outro, podemos planejar várias ações ou iniciativas chamadas 
inclusivas. Mas isto não é garantia de inclusão: por mais que as 
organizações promovam ações inclusivas, se as pessoas não se 
sentirem verdadeiramente pertencentes e legitimadas, não há 
experiência de inclusão das pessoas que, historicamente, são 
estigmatizadas ou tiveram dificuldade de acesso (ou de serem 
incluídas) no mercado de trabalho, seja por suas condições 
físicas, por seu gênero, orientação sexual, origem social, étnico-
racial ou outras. 



QUAL A 
DIFERENÇA 
ENTRE 
DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO?
Podemos resumir as diferenças entre diversidade e inclusão, 
dizendo que...

.  Diversidade diz respeito à forma como eu trato o outro

.  Inclusão diz respeito à forma como o outro se sente tratado

.  Diversidade se refere à ação, sobretudo a três ações: 
reconhecer, respeitar e valorizar as diferenças nos outros
.  Inclusão se refere à percepção e sensação, principalmente ao 
sentimento de pertencimento de um indivíduo em relação ao 
grupo onde ele está inserido

Empresas que praticam diversidade e inclusão conseguem 
garantir um time de colaboradores diferentes entre si, que 
reconhecem e apreciam suas diferenças, nas quais as pessoas se 
sintam verdadeiramente pertencentes e bem-quistas. 



COMO MINHA 
EMPRESA 
PODE SER MAIS 
DIVERSA E 
INCLUSIVA?
É importante criar uma estrutura de Diversidade e Inclusão que 
contemple:

. Criação de Políticas, Diretrizes e Estratégia de Diversidade e 
Inclusão

. Elaboração de um Plano de Comunicação que declare suas 
intenções em relação ao tema, tanto para a população interna, 
quanto para a comunidade

. Reestruturação dos processos de forma que garantam que 
sejam mais diversos e inclusivos, desde a atração de pessoas e 
talentos diversos, até a preservação e plano de carreira dessas 
pessoas para se sentirem incluídas

. Treinamento e Desenvolvimento das pessoas nos temas de 
Diversidade & Inclusão



FATOR 
DIVERSIDADE, 
APRESENTAÇÃO
Combinar Ciência e Arte pode ser uma excelente e poderosa 
maneira de levar Diversidade e Inclusão para as empresas. 

A Ciência traz a objetividade, a lógica e a razão, tão importantes 
para as bases metodológicas e para o desenvolvimento de 
modelos de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de 
pessoas e seus comportamentos. A Ciência promove o concreto, 
ou seja, os modelos, os sistemas e as diretrizes. 

No entanto, promover sistemas, políticas e diretrizes são 
importantes, mas não suficientes para garantir a verdadeira 
experiência de inclusão. É preciso tocar as pessoas, chegar nos 
sentimentos. É aí que entra a Arte. 

A Arte consegue tocar em pontos como sentimentos, percepção, 
intuição, paixão e experiência. E a Inclusão tem a ver justamente 
com os sentimentos das pessoas, com a experiência que cada 
uma vive. Se um dos maiores desafios da Diversidade está 
nos preconceitos e nos vieses inconscientes, nada melhor do 
que a arte como parte do processo de cura. Isto porque a obra 
artística é a expressão de um fenômeno de consciência coletiva, 
uma visão de mundo. A Arte mexe com a imaginação, que é a 
primeira condição para o conhecimento, para o aprendizado 
e para a criatividade. A metodologia da Fator Diversidade, ‘Os 
7E’s da Inclusão’ tem demonstrado excelentes resultados às 
organizações parceiras que estão se dedicando ao tema.





CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
O paper Diversidade & Inclusão foi idealizado pela ALAGEV e co-
criado em parceria com a Fator Diversidade e com a Comunica 
Hub.

À ALAGEV coube a proposta do projeto, todo o suporte e 
informações sobre seus associados e sobre a indústria de gestão 
de viagens e eventos, de modo geral, de viagens e eventos 
corporativos, em particular. A Associação também compartilhará 
este paper para toda sua base e indústria, mantendo-o em sua 
biblioteca e dando acesso ao conteúdo à todas as empresas e 
profissionais que desejem estudar o tema ou implantá-lo em 
suas operações.

À Fator Diversidade coube a geração do rico conteúdo técnico 
aqui apresentado.

À Comunica Hub coube o apoio na estruturação de projeto 
editorial, revisão de conteúdo e lay out.

Adicionalmente, a ALAGEV solicitou e a Fator Diversidade 
preparou uma Guia de Dicas de Diversidade & Inclusão. Para 
baixá-lo, clique aqui.

Sua distribuição é gratuita e seu conteúdo pode ser 
compartilhado, desde que citada a fonte.

Mais informações:
contato@alagev.org.br

https://alagev.org/biblioteca


I D E A L I Z AÇÃO : R E A L I Z AÇÃO : A P O I O :

https://alagev.org/
https://www.fatordiversidade.com.br/
https://www.comunicahub.com.br/

