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A cantora
Ludmilla
e Brunna
Gonçalves
celebraram
sua união em
Curaçao, no
Caribe

No Mês do Orgulho LGBTQIA+, voltamos a falar da importância da diversidade, para a sociedade,
para as empresas, para cada um de nós. Em Viagens e Turismo, a diversidade é combustível para a
retomada e para o desenvolvimento de destinos, negócios e pessoas
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Editorial

EDUQUE-SE;
RESPEITE; VIAJE
Nessa nossa nova edição especial LGBTRAVEL, que traz um toque de esperança por conta da iminência de mais uma retomada de viagens pós-pandemia, a
mensagem, citando a fala de Rachel Maia de alguns números atrás, é: faça pelo
seu negócio ou faça por justiça social.
Respeite e incentive a diversidade na sua empresa, entre seus colaboradores,
no seu leque de produtos e no atendimento aos clientes, porque esse cliente
também é diverso e comprará mais ao se sentir representado, porque o seu
funcionário se sentirá mais livre e seguro para dar ideias e trazer mais negócios,
porque todo mundo tem diferenças, mesmo escondidas ou camufladas, inclusive você homem, branco, hetero, maduro.
Respeite e incentive a diversidade porque temos de ser socialmente justos. Se
hoje a sua ojeriza é em relação à orientação sexual e identidade de gênero, amanhã o ódio de outros pode se virar contra você. E não queremos uma sociedade
pautada em ódio, ojeriza, divisão, discriminação.
Eduque-se para entender. Não sabe o que significam as letras na sigla
LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais/Travestis/Transgêneros,
Queer, Intersexo, Assexual e + para incluir outras formas de orientação sexual
e identidade de gênero)? Dá um google, conversa com um amigo, procure instituições que possam ajudar, contrate consultorias e palestrantes para sua empresa, visite ONGs, faça negócios com elas, ouça seus colaboradores e familiares... Mas lembre-se de que mesmo sem informação detalhada, os princípios do
respeito e da igualdade, estão acima das nomenclaturas.
Em um mundo ferido e enlutado depois de 15 meses de pandemia, em um País
atônito com os números alcançados de mortes e infectados, em uma nação indignada com ações do governo (inclusive em relação à comunidade LGBTQIA+),
em um setor, Viagens e Turismo, destroçado e voltando a respirar lentamente,
os viajantes celebrados nesta edição são um dos pilares da retomada. Em todos
os meses, para todos os próximos anos.
Diversidade importa, porque nós somos diversos. As famílias são diversas. O
amor é múltiplo e diverso. E não existe apenas um lado, o seu.
Vai viajar para onde na retomada? Confira as dicas da edição LGBTRAVEL 2021
e vamos reconstruir mais uma vez nossa indústria, nossas vidas.
#SomosTodosTurismoQueRespeita
Artur Luiz Andrade
Editor-chefe e Chief Communication Officer da PANROTAS
artur@panrotas.com.br
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Os destaques do Turismo

A Câmara LGBT,
presidida por Ricardo
Gomes (leia entrevista
com ele na página 16),
compilou, a pedido da
Revista PANROTAS,
as principais notícias
recentes para o viajante
LGBTQIA+, retratando
conquistas, desafios
e tendências para
os próximos meses
e ano. Segurança,
acolhimento em
empresas e destinos,
respeito e hábitos de
consumo estão entre
os temas, com muitos
números, pesquisas e
análises para embasar o
planejamento por parte
de viajantes e empresas
do setor.

"O levantamento
mostrou que 73%
afirmam que não
dão uma segunda
chance depois de
uma experiência
negativa."

LGBTfobia

Mais de 25% dos viajantes
LGBT sofrem preconceito
O turista LGBTQIA+ ainda enfrenta dificuldades pelo mundo.
É o que revela uma pesquisa da revista Attitude. Embora 82%
dos entrevistados considerem a legislação local para escolher
o destino da viagem, mais de um quarto (27%) deles relataram
que sofreram preconceito enquanto viajavam. Destes, 60%
perceberam LGBTfobia mais de uma vez durante a viagem.
Chama a atenção também que em lugares onde se esperava
encontrar menos problemas, como hotéis e resorts, os
viajantes LGBT também se sentiram desconfortáveis. Quase
25% dos participantes da pesquisa enfrentaram dificuldades
em serem reconhecidos como um casal do mesmo sexo.
Uma experiência ruim na viagem é fatal para que o turista
LGBTQIA+ não retorne. O levantamento mostrou que 73%
afirmam que não dão uma segunda chance depois de uma
experiência negativa.
O reflexo dos números tristes que ainda demonstram que
há muito para evoluir no respeito e receptividade ao turista
LGBTQIA+ faz com que somente um terço dos entrevistados
se sintam seguros para demonstrar afeto ao parceiro durante
uma viagem ao Exterior.
Os viajantes querem interagir com a comunidade LGBT
local. Mais de nove entre cada dez (92%) dos entrevistados
afirmaram que se envolvem com a cultural queer local, e 53%
irão participar de algum evento LGBTQIA+ durante a viagem.
A maioria (58%) irá se aventurar em points LGBT locais para se
conectar com a comunidade, 31% farão por meio de de amigos,
27% usarão aplicativos de paquera e 23% as redes sociais.
As Paradas do Orgulho LGBT continuam sendo grandes
motoras do segmento, com mais de 70% dos entrevistados
afirmando que viajaram para esse tipo de evento. Mais de
metade (57%) buscaram eventos culturais, mais de um terço
(38%) festivais e quase um quarto (24%) as festas.
A pesquisa Attitude Travel Survey, apoiada por Belmond, ouviu
3.430 entrevistados em fevereiro de 2021.

Check-in

Os destaques do Turismo

Destinos

Questão da
segurança
para o turista
LGBTQIA+

Pesquisa do Grupo Expedia com
2.000 LGBTs nos Estados Unidos
mostrou que 6 entre cada 10
modificaram o destino inicial
imaginado para a viagem por não
se sentirem seguros onde queriam
viajar.
A mesma pesquisa mostrou
que 58% acreditam que essa
comunidade investe mais tempo
na pesquisa do destino. Isso se
explica, já que uma pesquisa da
revista Attitude (2021) mostrou
que 27% dos LGBTs já sofreram
algum tipo de preconceito durante
uma viagem.
Para se sentir mais seguro
o turista LGBTQIA+ costuma
procurar informações nas redes
sociais e com amigos.
60% buscam opiniões de
especialistas antes de consumir
e 53% afirmam que são fontes
de referência para familiares e
amigos, segundo pesquisa do
Twitter. Ainda, 68% acreditam
em apresentação de histórias
e pessoas reais na publicidade,
mostrando que o marketing
tradicional pode não ser tão
atrativo (dados de pesquisa do
Twitter – 2021).
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Acolhimento

Apoio à
comunidade
LGBTQIA+
Segundo pesquisa do Ipsos
(2021) o apoio à comunidade
LGBT cresceu nos últimos
anos. A maioria (55%) dos
19 mil adultos entrevistados
em 27 países (não só LGBTs)
acredita que os direitos
dessa comunidade devem
ser garantidos por lei. 54%
afirmam que são a favor do
casamento entre pessoas
do mesmo sexo e 61% são
favoráveis à adoção por
casais homoafetivos. No
recorte brasileiro os números
são ainda melhores: 65%
acreditam que os direitos
devem ser garantidos por lei,
55% são a favor do casamento
igualitário e 69% favoráveis a
adoção.
Ainda, mais da metade (51%)
no mundo é favorável que
pessoas LGBTQIA+ expressem
e falem abertamente sobre
sua sexualidade. No Brasil
esse número chega a 55%.
Indo além, 58% dos brasileiros
apoiam que empresas
e marcas promovam a
igualdade.
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Ranking

Brasil está
entre os
países mais
seguros para o
turista LGBT
O site Asher & Lyric divulgou
o ranking anual que retrata o
“Índice de segurança em viagens
LGBTQIA+”. Neste ano, o Brasil
ocupa o 14° lugar, representando
um salto, se comparado com o
ano passado, onde figurava na
28ª posição. De acordo com o
levantamento, que analisa 150
países, o Brasil é o segundo país
mais seguro da América Latina
para o turista LGBT.
Neste ano os primeiros colocados
foram Canadá (1° – 384 pontos),
Holanda (2° – 377 pontos),
Suécia (3° – 377 pontos), Malta
(4° – 369 pontos) e Portugal
(5° – 359 pontos). Em relação à
América Latina, o Brasil (14º –
307 pontos) ficou apenas atrás
do Uruguai (9º – 341 pontos). O
levantamento é feito levando em
consideração os direitos LGBT em
cada país e a pontuação máxima
é de 400 pontos.
Quando consideramos as
Américas, o Brasil fica com a
terceira colocação desbancando
os Estados Unidos (20º
colocado), ficando atrás do
Canadá, que é o primeiro do
ranking, e do Uruguai, ambos
países com tradição em
aprovação de leis que protegem
e garantem direitos da população
LGBTQIA+.
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“Esta conquista é um
grande passo para o
Brasil. Nós sabemos
que ainda há uma longa
estrada para percorrer,
mas atingir essa posição
entre os 150 países é
uma excelente forma de
incentivar e estimular
o Turismo no nosso
País. Afinal, precisamos
ter em mente que as
últimas pesquisas do
trade apontaram que o
viajante LGBT será um
dos primeiros a voltar a
viajar. Além disso, uma
pesquisa que valida o
Brasil como o que tem
mais leis aprovadas ou
com decisões de Suprema
Corte em favor dos
direitos LGBTs na América
Latina certamente impacta
a geração de emprego
e renda. Ou seja, é uma
engrenagem!”, comenta
Ricardo Gomes, presidente
da Câmara LGBT.
O levantamento ainda
aponta que desses 150
países analisados, que
são os mais visitados
pelos turistas, 51 deles
ainda possuem entraves
ao público LGBT, ou seja,
esses países, de certa
forma, ainda penalizam,
por exemplo, a relação
entre pessoas do mesmo
sexo.

Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Os destaques do Turismo

A pesquisa completa
por de acessada pelo
link: https://www.
asherfergusson.com/
lgbtq-travel-safety/
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Business

A Diversidade
e o lucro nas
empresas
Pela primeira vez a pesquisa
“Diversity Matters”, comandada pela
consultoria McKinsey & Company,
foi realizada também na América
Latina. E os dados mostram
ligação direta entre diversidade nas
empresas e lucro. Apesar disso,
ainda há resistência em contratar
trabalhadores LGBTQIA+.
Segundo o levantamento feito com
quase 4 mil funcionários de 1.300
empresas do Brasil, Chile, Peru,
Argentina, Colômbia e Panamá, e
divulgado pelo site do jornal Valor
Econômico, a maioria (55%) dos
colaboradores acredita que as
empresas mais diversas têm maior
probabilidade de retorno financeiro
que seus concorrentes. Um número
parecido (54,8%) acredita ainda que
ter mais diversidade nas empresas
nos cargos de gerência e diretoria
aumentam a possibilidade de lucro
maior do que outras empresas do
mesmo setor.
A percepção de lucro maior está
diretamente ligado a um ambiente
acolhedor, inovador e participativo.
Obviamente, a grande maioria (76%)
dos funcionários se sente mais
confortável de ser ele/ela mesmo no
ambiente de trabalho nas empresas
mais diversas. Isso acaba refletindo
no lucro das empresas e na fidelidade
do colaborador.
Nas empresas mais diversas os
funcionários têm 152% mais chances
de propor ideias, já que para 73% há
promoção da inovação no trabalho,
contra apenas 44% em empresas
menos diversas. As empresas que
promovem a diversidade saem

12

PANROTAS — 28 de junho a 4 de julho de 2021

Check-in

Os destaques do Turismo

na dianteira em criar ambientes
desafiadores e estimulantes,
antecipando tendências de economia
colaborativa, essencial para a
evolução dos negócios.
Para 74% dos entrevistados nas
empresas mais diversas há um
ambiente de confiança e diálogo
aberto, enquanto apenas 41%
revelam sentir a mesma coisa em
empresas menos diversas. Esse é
um dos motivos que levam a uma
maior fidelidade do funcionário. Para
Ricardo Sales, sócio da consultoria
Mais Diversidade, o senso de
pertencimento maior do colaborador
de uma empresa inclusiva o torna
uma espécie de embaixador da
marca.
De fato, segundo a pesquisa
“Diversity Matters”, 72% dos
entrevistados têm a tendência de
permanecer por mais de 3 anos na
empresa mais diversa. Além disso,
82% têm desejo de ser promovido
nessas empresas.
NÚMEROS AINDA NÃO
IMPACTARAM A REALIDADE O
MERCADO DE TRABALHO LGBTQIA+
NO BRASIL
Contudo, apesar dos números
comprovarem que investir na
diversidades nas empresas traz
resultados, segundo o site G1,
uma pesquisa realizada com
representantes de Recursos
Humanos de 14 Estados brasileiros
mostra que 38% das empresas têm
restrições para contratar pessoas
LGBTQIA+. Além disso, 31% dos
entrevistados na “Diversity Matters”
acreditam que sua sexualidade
impactou de forma direta nas
oportunidades de receber aumento
ou promoção.
O reflexo é que menos da metade
(47%) dos trabalhadores LGBTQIA+
relatam a orientação sexual no
ambiente profissional, segundo
levantamento do projeto “Demitindo
Preconceitos”. Segundo pesquisa
do Linkedin realizada com mais de
mil profissionais brasileiros, 22% dos

que não revelam sua sexualidade no
trabalho a mantêm em segredo por
medo de sofrer represália por parte
dos colegas.
A homofobia no ambiente de trabalho
é ainda fator importante. Pesquisa
do Linkedin revelou que 35% dos
respondentes LGBTQIA+ relataram já
ter sofrido discriminação no trabalho,
sendo que 12% sofreram preconceito
de forma direta ou velada por líderes
da empresa.
Para 81% dos LGBTQIA+ entrevistados

pelo levantamento feito pela maior rede
social profissional do mundo ainda
falta muito para que as empresas no
geral acolham da melhor maneira os
profissionais desta comunidade. Para
garantir a diversidade nas empresas,
77% dos trabalhadores em geral e
83% dos trabalhadores LGBTQIA+
acreditam que as empresas deveriam
criar medidas de responsabilização
de colaboradores que cometerem
discriminação por causa da orientação
sexual de seus colegas.n

28 de junho a 4 de julho de 2021 — PANROTAS

13

6

PANROTAS — 28 de junho a 4 de julho de 2021

28 de junho a 4 de julho de 2021 — PANROTAS

7

Infográfico

PARADAS DO ORGULHO

LGBT
PELO MUNDO

SYDNEY PRIDE
FESTIVAL

PARADA DO ORGULHO
LGBT DE SP

BARCELONA
GAY PRIDE

MADRID
ORGULLO

(3 a 30 de junho)

(19 a 27 de junho)

(6 de junho)

(25 de junho a 4 de julho)

TEL AVIV
GAY PRIDE

MARCHE DES FIERTÉS
LGBT DE PARIS

ROMA
PRIDE

NEW YORK
PRIDE MARCH

PRIDE
TORONTO

GAY PRIDE
BERLIN

AMSTERDAM
PRIDE

IBIZA PRIDE

(25 de junho)

(26 de junho)

(18 a 27 de junho)

(26 de junho)

(27 de junho)

(24 de julho)

(10 a 18 de setembro)

(6 a 8 de agosto)

PRIDE LONDON
(11 de setembro)

PATROCINADO

ACCOR NA JORNADA
DA CAUSA LGBTI+
A Accor é uma empresa que respeita e também promove a diversidade. A tarefa diária de lidar com um público
grande de clientes e colaboradores, de diferentes culturas, gêneros, classe social, entre outros, torna natural a
postura em estar aberta para todas as pessoas.
De olho nisso, a Accor conta com cinco comitês LGBTI+
na América do Sul, cujo objetivo é promover um ambiente de trabalho inclusivo, acolhedor e que valorize o talento e a individualidade de cada profissional. No total, são
mais de 50 participantes, incluindo seis embaixadores
de países como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru.
Focada em dez compromissos, assumidos no Fórum de
Empresas e Direitos LGBTI+, a Accor é hoje reconhecida
nesta comunidade como uma empresa comprometida
com o respeito dos direitos LGBTI+; além de ser promotora da igualdade de oportunidades e tratamento justo a
essas pessoas; entre outros compromissos.
Com o objetivo de fomentar ações de desenvolvimento profissional de pessoas do segmento LGBTI+, outro
compromisso assumido pela Accor no Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, a empresa realizou pela primeira vez, em 2019, um processo seletivo dedicado, exclusivamente, à seleção de profissionais transgêneros.
A Accor também elaborou um Manual de Recrutamento
LGBTI+ e o Guia Compromisso com a Diversidade. Além
disso, o Grupo marcou presença como apoiador da Feira
DiverS/A em duas edições (2020 e 2021), considerado
o maior evento de empregabilidade LGBTI+ da América
Latina.
Em julho de 2021, a empresa recebeu o título como uma
das Melhores Empresas para o público LGBTI+ trabalhar
no Brasil, de acordo com Ranking Great Place to Work
(GPTW) LGBTQI+ Brasil 2021. Recentemente, a Accor
anunciou também sua parceria global com a IGLTA, a
principal organização global dedicada ao avanço do
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Antonietta Varlese, vice-presidente sênior de Comunicação,
Relações Institucionais e Responsabilidade Social Accor América
do Sul, líder das ações da empresa em prol da diversidade e
inclusão do público LGBTI+ no continente

Turismo LGBTI+. Juntas, a Accor e a IGLTA trabalharão
para garantir que a indústria da hospitalidade seja um
espaço seguro e inclusivo para todos e facilitarão e promoverão a igualdade no setor de viagens.
Como um player global e um importante empregador
no setor de hospitalidade, a Accor reconhece o papel de
agente de mudança que deve assumir para promover a
inclusão e os direitos LGBTI+ entre todos. n

28 de junho a 4 de julho de 2021 — PANROTAS

21

Trabalho Associativo
Juliana Monaco

DIVERSIDADE E
INCLUSÃO NA PRÁTICA

A covid-19 gerou um grande impacto
para toda a população. Uma pesquisa
realizada pela Kantar revelou que 77%
dos brasileiros sentiram o impacto da
pandemia em seus cotidianos, fazendo
com que o País ficasse em primeiro lugar no ranking mundial dos mais afetados. Mais intenso ainda é o efeito na
comunidade LGBTQIA+, cuja situação
social, principalmente da população
mais vulnerável, foi intensamente prejudicada com a crise.
Um dos maiores impactos neste perío-
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do, segundo o presidente da Câmara
LGBT, Ricardo Gomes, foi no quesito
profissional, com uma grande queda de
empregos para a população LGBTQIA+
que, normalmente, já é mais carente de
trabalho e oportunidades. “Para a população LGBT, essa queda de empregos foi ainda maior, pois o preconceito faz com que essas pessoas sempre
fiquem na mira dentro das empresas.
Quando se necessita fazer demissões e
redução de custos, como foi o caso na
pandemia, o preconceito tende a falar

Estação de
metrô em
Estolcomo

mais alto, mesmo que de forma velada.
Claro que as pessoas LGBT poderiam
ser demitidas, mas sabemos que algumas delas não foram demitidas porque
eram menos qualificadas. Às vezes,
elas não estariam no quadro de pessoas demitidas se não fossem LGBT”,
explicou.
Apesar das sequelas da pandemia, a
comunidade LGBTQIA+ recebeu um
grande apoio no País. “Houve uma
união de esforços muito grande para
a comunidade no Brasil. A indústria do
Turismo sofreu bastante, mas o nosso
relacionamento dentro da comunidade
se fortaleceu ainda mais. Fizemos um
trabalho de juntar as empresas brasileiras, por exemplo, para falar sobre o
turista LGBT brasileiro, junto com as
operadoras e agências”, destacou o
coordenador da Associação Internacional de Turismo LGBTQ+ (IGLTA) no
Brasil, Clovis Casemiro.
MUDANÇA DE MENTALIDADE
Para reverter esse cenário, a Câmara LGBT tem atuado na mudança de
mindset das empresas, na tentativa
de contribuir para a retenção dos colaboradores LGBTQIA+ e a contratação de empreendedores LGBTQIA+
por grandes corporações. No fim de
março, a entidade lançou o Programa
Fornecedores Diversos, cujo objetivo
é promover a diversidade na cadeia de
suprimentos por meio de uma política
afirmativa de fomento para micro, pequenas e médias empresas com capital societário LGBT+ acima de 51%.
Atualmente, o programa conta com 46
empresas credenciadas e 150 em processo de credenciamento.
“Esse programa gera uma grande possibilidade dessas empresas começarem a vender produtos para grandes
corporações. Além disso, estamos
trabalhando vários projetos com outras entidades e com o poder público
para dar suporte a esses empresários. Assim, eles estarão preparados
para atender as grandes corporações
e mais adequados ao mercado”, afirma
Gomes.

Ricardo Gomes,
presidente da
Câmara LGBT

Clovis Casemiro,
coordenador da Associação
Internacional de Turismo
LGBTQ+ (IGLTA) no Brasil
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Avenida Paulista,
São Paulo

TURISMO LGBTQIA+ PÓS-PANDEMIA
O Turismo LGBT vai ser uma das molas
propulsoras para a retomada efetiva da
indústria. Isso porque, além de ser o segmento do Turismo mais rentável no mundo, há uma grande demanda reprimida
entre os viajantes LGBTQIA+ devido às
restrições de viagens, desde o início da
pandemia. De acordo com um levantamento realizado pela IGLTA, 60% dos viajantes LGBTQIA+ do Brasil disseram que
planejam viajar ainda este ano.
“Temos observado que o desejo de voltar
a viajar entre os LGBTs é bem superior
ao do público heterossexual, até porque
o público LGBT é o que mais viaja, o que
tem o maior número de passaportes ativos e o que paga mais pelo valor agregado do produto ou serviço”, pondera Ricardo Gomes.
Uma das tendências que ganharam força
com a pandemia foi a busca por agentes
de viagens e operadores especializados.
Segundo Clovis Casemiro, os protocolos sanitários e as restrições de viagens
contribuíram para que os viajantes recorressem aos profissionais do setor devido,
principalmente, à insegurança. “O turista
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quer ter respostas corretas para viajar,
porque tudo é muito complexo ainda. Então, o agente de viagens vai ter uma oportunidade enorme de progredir”, ressalta o
coordenador da IGLTA no Brasil.
MERCADO DOMÉSTICO
Para atender a essa demanda reprimida,
os destinos e as empresas precisam estar
preparados. Segundo Ricardo Gomes, um
destino nunca vai ser bom para o turista
LGBT se ele não é bom para o LGBT que
vive ali. Apesar do cenário ainda não ser o
ideal, a comunidade LGBTQIA+ já alcançou grandes conquistas em relação às
leis de proteção, o que contribui para que
um destino ganhe destaque no Turismo
LGBT, como o Estado de São Paulo. “Nós
somos o segundo país com as melhores
leis no que diz respeito à proteção da nossa comunidade, o que ajuda demais a receber os turistas LGBT. O que nos falta é
uma segurança mais ampla, não só para
o LGBT, mas para o turista em geral”, explica Casemiro.
Já para Gomes, ninguém está preparado 100% para o Turismo LGBT. “Um dos
motivos é que as coisas mudam e esta-

mos em constante desenvolvimento, por
exemplo, a mudança nas siglas que se referem à comunidade ao longo dos anos.
Por outro lado, conseguimos avançar em
alguns assuntos na Suprema Corte, o que
fez com que o Brasil ocupasse a 16ª posição no ranking de países mais adequados
ao turista LGBT. Neste ano, alcançamos
a oitava posição, e isso graças às leis e
decisões do poder público. O Brasil tem
avançado e o que a gente precisa agora
é fazer com que essas leis sejam cumpridas”, esclarece.
O levantamento da IGLTA revelou ainda
que as viagens domésticas, com estadas
em hotéis ou resorts e voos de curta distância, estão no topo da lista de atividades para este ano. Entre os destinos que
se destacam no que se refere ao comprometimento com a população LGBTQIA+,
de acordo com o presidente da Câmara
LGBT, estão São Paulo, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Salvador e Recife. Além das
grandes capitais, Casemiro, da IGLTA,
aponta que há um movimento focado no
Turismo de aventura e de natureza para
receber a comunidade em destinos como
Amazonas, Jalapão (MT) e Mato Grosso
do Sul, especialmente a região do Pantanal e Bonito.
Outro segmento que está em ascensão
é o Turismo regional, que também deve
ganhar força com os viajantes LGBTQIA+.
O recente acordo firmado entre a Câmara LGBT, a Setur-SP e outras sete secretarias tem como objetivo justamente
desenvolver o Turismo LGBT em todo o
Estado de São Paulo, descobrindo e valorizando os destinos do interior. O acordo
prevê ainda treinamentos e o lançamento
do Mapa da Diversidade, ainda em 2021,
com informações sobre todo o Estado.
MERCADO INTERNACIONAL
Para fomentar o Turismo LGBTQIA+ internacional, o País precisa ter um plano
de governo consolidado. “Não temos um
plano de governo como tem a Argentina,
que há 11 anos faz um trabalho ininterrupto porque o governo entendeu a importância do Turismo LGBT para a economia. O projeto de desenvolvimento do
Turismo LGBT tem que ser um plano de
governo, de Estado, não de partido”, reforça Gomes.
Apesar da falta de planejamento, o Brasil
deve voltar a receber turistas da comuni-

Gruta do Lago Azul,
em Bonito

Pantanal

dade LGBT no pós-pandemia. Casemiro vê
essa retomada do internacional com otimismo: “Nós somos um País que atrai muitos
turistas, não só LGBT. Temos vários segmentos de Turismo que gostam muito do
Brasil, como o de aventura e de esporte”. A
expectativa é que destinos como São Paulo
e Rio de Janeiro recebam mais turistas LGBTQIA+ a partir de 2022.
COMO SE PREPARAR
Ao passo em que o Turismo LGBTQIA+ vai
ganhando força para a retomada, o setor turístico precisa estar apto para atender esse
público. No entanto, Gomes salienta que as
empresas devem abraçar a diversidade na
prática e de forma constante, e não apenas
permanecer no discurso durante o Mês do
Orgulho LGBTQIA+.
“Não pode ser de mentira, tem que ser de ver-
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Rafael Catarcione/Riotur

dade. Falar de diversidade e inclusão requer
muito cuidado. Não é um posicionamento
no Mês do Orgulho. É muito bacana isso,
mas não podemos focar apenas no mês de
junho, temos outros 11 meses. O que vai
fazer a diferença na vida das pessoas são
esses 11 meses. Falando do Turismo, precisamos que as empresas se organizem, se
preparem e busquem informações. E o primeiro passo é conhecer terminologias básicas. Assim que uma empresa se associa à
Câmara, por exemplo, fazemos um trabalho
de sensibilização mínima, ensinando conceitos básicos”, enfatiza o presidente da
Câmara LGBT.
Nesse cenário, o conhecimento é o principal
caminho para saber como receber o turista
LGBTQIA+. “O turista LGBT quer ser atendido como qualquer turista, desde que se respeitem as diferenças. Então, a gente precisa
que esses cuidados sejam levados em consideração. Ao receber um casal de homens,
por exemplo, o hotel tem que ter um enxoval
para dois homens, e não para um homem
e uma mulher. O mesmo acontece com os
pronomes ‘Senhor’ e ‘Senhora’. Por isso, se
pessoas e as empresas não souberem receber as pessoas LGBT, o destino vai ficando para trás”, pontuou Gomes.
Para Casemiro, a capacitação e a especialização são a chave para entender o viajante
LGBTQIA+ e respeitar suas especificidades.
“Temos vários segmentos dentro de um
segmento. Temos as lésbicas que gostam
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mais de cultura e natureza, mas também
temos os gays que preferem a cidade grande e a agitação. Para saber como atender
essas diferenças, eu acho que o caminho é
se especializar. O conhecimento é importante para receber esse e qualquer outro
turista”, disse.
DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA PRÁTICA
A diversidade é a mola propulsora de um
destino ou um negócio, à medida que desenvolve novos olhares e constrói uma sociedade mais empática. Entretanto, para
além da diversidade, é preciso investir em
inclusão para que, de fato, a população
LGBTQIA+ e os demais grupos identitários
sejam integrados à sociedade.
“Já está provado que a diversidade é impulsionadora dos negócios em todos os setores. Costumo fazer a seguinte comparação:
diversidade é convidar para a festa e inclusão é tirar para dançar. Isso significa que,
na prática, diversidade é um posicionamento durante o Mês do Orgulho ou ações pontuais. Já inclusão é garantir que as pessoas
LGBT sejam contratadas, dar condições
para que elas se sintam bem e evoluam e
garantir que os processos de promoção não
sejam observados com a régua do preconceito. Quando temos vários olhares, temos
várias formas de entender os produtos e
serviços que a empresa oferece”, afirma
Gomes.
Da mesma forma, Casemiro frisa que a

sociedade está mais atenta às marcas que
apoiam a diversidade, principalmente ao
consumir seus produtos e serviços. “A diversidade traz uma equação de crescimento, de
desenvolvimento, e contribui para que a empresa tenha uma boa imagem. Se um lugar
não trata bem a comunidade LGBT, ele não
vai mais receber essas pessoas. E isso também vale para os negros, para as mulheres e
todos os outros grupos. O mundo está atento a isso, as pessoas querem apoiar quem
abraça a diversidade”.
Compreender a diversidade da comunidade
LGBTQIA+, para além do gay e da lésbica, é
de suma importância para alcançar a inclusão. A própria sigla “LGBTQIA+” foi ampliada
para abranger todas as pessoas que se identificam de outras formas. “Antigamente, você
falava GLS e estava tudo certo, a sigla era
essa. Hoje, temos um avanço muito grande
porque as pessoas passaram a reivindicar
respeito de suas especificidades. Na população ‘T’, por exemplo, temos travestis e transexuais. Também temos outras questões
como as pessoas não binárias e as que têm
gênero fluido. O grande problema são as caixas que a sociedade quer colocar as pessoas
e, às vezes, elas próprias querem se colocar”,
esclarece o presidente da Câmara LGBT.
Ainda segundo Gomes, entender esse movimento é difícil porque, cada vez mais, as
pessoas querem fugir da “heterocisnormatividade”. É nesse contexto que o conhecimento se torna ainda mais importante. “O
treinamento e a busca por informação constante fazem toda a diferença. Se você vai se
referir a uma pessoa não-binária, por exemplo, não deve utilizar o gênero masculino ou
feminino nos pronomes. Por isso, estamos
usando o ‘todes’ ou ‘todxs’, que ainda não
existem na língua portuguesa, mas são termos inclusivos. Também existem outras formas de ser inclusivo sem utilizar pronomes.
Uma possibilidade é dizer ‘boa tarde a todas
as pessoas que estão nos acompanhando’
ao se referir a um grupo”.
INICIATIVAS EM PROL DA COMUNIDADE
Além do acordo com a Setur-SP, a Câmara
LGBT estabeleceu um plano de ação junto ao Rio Convention e Visitors Bureau (Rio
CVB) com o objetivo de acelerar a criação de
novos negócios direcionados ao segmento.
Ainda neste ano, a entidade promove a 5ª
Conferência Internacional da Diversidade no
formato virtual, entre 31 de agosto e 2 de setembro, cujos pilares são Empresas, Cultura
e Turismo LGBT. Já para o início de 2022, a
Câmara prevê o lançamento de uma pesquisa sobre hábitos e consumo do turista e da

população LGBTQIA+ brasileira, que deverá
ser refeita anualmente.
Outra proposta em desenvolvimento da Câmara LGBT é uma série de cursos e treinamentos voltados ao mercado, dos quais três
cursos são focados no setor hoteleiro: camareiros, garçons/garçonetes e recepcionistas.
“Esses cursos têm como objetivo preparar
as pessoas para a inserção no mercado de
trabalho. No entanto, queremos ir para além
do assunto do curso. Queremos ensinar conceitos de Turismo e hotelaria para que essas
pessoas estejam mais preparadas para os
empregos formais”, explica Gomes.
Já a IGLTA tem focado na promoção dos
webinars do “Members Connect” para levar
informação atualizada aos membros. Além
disso, a associação conta com duas newsletters regulares: uma para o B2C, que atualmente é enviada para 65 mil consumidores;
e outra para o B2B, com informações sobre
destinos, hotéis e aberturas de novas operadoras.
“Temos várias ações durante o ano, o nosso
trabalho é contínuo. Recentemente, também
fizemos um trabalho com a Orbitz, do Grupo
Expedia, para levar conhecimento aos membros da IGLTA”, reforça Clovis Casemiro, que
mencionou ainda o projeto em desenvolvimento com o Airbnb, cujo objetivo é abordar
a questão do atendimento dos anfitriões ao
turista LGBTQIA+. n
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CONTE COM A CVC PARA DEFENDER
E PROMOVER UM MUNDO CADA VEZ
MAIS DIVERSO
Que graça seria se o mundo fosse todo igual? A diversidade dá cor e beleza aos destinos brasileiros e internacionais – há diversidade de pessoas e culturas nas
comunidades anfitriãs e diversidade de pessoas que
visitam cada destino. A CVC defende um mundo cada
vez mais diverso.
O Dia Internacional do Orgulho LGBT+ é dia de celebrar
a diversidade e a inclusão. A data foi criada em 1970,
um ano após a Rebelião de Stonewall Inn, quando a
polícia de Nova York invadiu vários bares frequentados por homossexuais para prendê-los. Desde então,
junho se tornou referência na luta contra o preconceito
e a discriminação. As ações da sociedade civil incluem
debates sobre os direitos da população LGBT+ e eventos como desfiles, festas e manifestações. As paradas
de junho alegram as ruas das principais cidades do
mundo em tempos sem pandemia. Neste ano, muitas
aconteceram on-line, como a 25ª Parada do Orgulho
LGBT+ de São Paulo. Junho é um mês para refletir
sobre o tema, mas o respeito ao público LGBT+ deve
acontecer o ano todo.
A CVC está focada em proporcionar um ambiente seguro e agradável para seus clientes, parceiros e colaboradores da comunidade LGBT+ em todos os momentos da
sua jornada. A operadora desenvolve a cultura da diversidade e da inclusão para que todos se sintam acolhidos em qualquer destino do mundo. Nossos parceiros
devem respeitar a diversidade. Ao mesmo tempo, a CVC
oferece viagens específicas para o público LGBT+, como
o cruzeiro H&H Festival 2021, realizado em dezembro no
28
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navio Costa Fascinosa; e o roteiro LGBTQIA+ por Belo
Horizonte, que mostra a cidade de forma descontraída.
Também seguimos nossa premissa histórica de que o
turismo é para todos e que, em qualquer lugar do Brasil
ou do mundo, as atrações turísticas e os destinos são
diversos, portanto a todos que sonham em viajar e ter
as melhores lembranças de suas viagens.
O Turismo LGBT+ subiu 11% em 2018, segundo pesquisa do Sebrae, enquanto o Turismo geral aumentou 3,5%.
O levantamento informa que quase 82% dos entrevistados LGBT+ têm o hábito de viajar cerca de quatro vezes
por ano. Pesquisa de 2020 da IGLTA (International Gay
& Lesbian Travel Association) mostra que 41% dos consultados devem viajar após a pandemia. É um mercado
em expansão.
O foco da CVC na inclusão e respeito à diversidade
também acontece dentro de casa. A CVC é a marca de
viagens de lazer do grupo CVC Corp, que lançou, em
maio de 2021, uma política de sustentabilidade. Entre
seus eixos estratégicos, estão o respeito e a celebração à diversidade, incluindo ações estruturadas. Uma
delas é o primeiro programa de estágio da organização
com 80% das vagas destinadas à diversidade, com divulgação das vagas junto a parceiros como Transemprego e Transpor (para atrair a comunidade trans) e
Projeto Andadireito (direcionado ao público LGBT+).
Nosso objetivo é respeitar a diversidade da origem ao
destino – dos públicos, dos destinos e das culturas do
mundo todo. Que a liberdade de ser você seja sempre
o nosso orgulho.n
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Mercado
Victor Fernandes

FRIENDLY

SIGNIFICA SEGURANÇA
Acompanhando a crescente visibilidade
da comunidade como um todo, o Turismo LGBT vem ganhando cada vez mais
espaço e se consolidando como um nicho poderoso da indústria. Mas, afinal,
o que é um produto LGBTQIA+? O que
define uma empresa como LGBTQIA+
friendly? O que esses turistas estão
procurando? Qual é a particularidade
deste nicho? E há uma única resposta
para todas essas questões: segurança, ou melhor, destinos e empresas que
ofereçam segurança - e acolhimento para esses viajantes.
"O que é mais importante é que as pessoas que fazem parte da comunidade
LGBTQIA+ se sintam seguras no destino em que desejam visitar. Há alguns
locais que chamamos de LGBT friendly,
que possuem políticas e até leis que garantem um ambiente aberto, agradável,
receptivo e confortável para as pessoas
que fazem parte do público LGBTQIA+",
explica o diretor executivo de Sourcing
da CVC Corp, Sylvio Ferraz.
E como identificar esses produtos?
Para o gerente de Marketing e Novos
Negócios da Orinter, Jorge Souza, um
bom critério é analisar se os fornecedores se definem como LGBT friendly
e se são associados a entidades ligadas ao Turismo LGBTQIA+. “Assim
podemos ter certeza de que hotéis,
receptivos e outros elos seguem recomendações específicas e recebem
treinamento adequado". Destinos com
políticas bem definidas em prol desse
grupo ou eventos específicos e direcionados como as paradas e cruzeiros
temáticos são recomendados também.
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Larissa Lopes,
da Accor

Curaçao é um desses destinos. A ilha caribenha foi premiada em 2015 pela IGLTA
como um dos destinos pioneiros em promover o Turismo LGBTQIA+. O gerente do
Curaçao Tourist Board para América do
Sul, Andre Roger, define um produto turístico LGBT como aquele que propicia uma
experiência completa para o público que o
consome. “Desde o melhor tipo de roteiro, atrativos e meio de hospedagens bem
estruturados, mas sempre com respeito e
onde todos se sintam à vontade ou abraçados em quaisquer estabelecimentos
sendo eles mesmos."

Sylvio Ferraz,
da CVC Corp

SEGURANÇA,
QUALIDADE E INCLUSÃO
Pensando um pouco mais à frente, o diretor da MH Tour e expoente do Turismo
LGBT no Brasil, Marcelo Michieletto, parceiro do Grupo Arbo (Diversa Turismo)
há um ano, baseia um produto LGBT em
três pilares: segurança, qualidade e inclusão. "O público é muito diverso e consome de tudo um pouco, como por exemplo
Turismo de aventura, luxo, cultura, gastronomia, entre outros. É um grande erro
ser taxativo e falar que o viajante LGBT só
consome festivais e baladas", afirma. Michieletto ainda explica que há quem prefira
os produtos nichados e há quem prefira o
produto genérico, como uma viagem para
o Nordeste, uma lua-de-mel no Caribe ou
um roteiro em família para a Europa.
NATURALIDADE
E é no produto genérico que entra o atendimento diferenciado, ou melhor, LGBT
friendly. "O cliente tem que se sentir seguro, incluso e perceber que o hotel, o traslado, o guia estão sendo naturais no atendimento e no serviço prestado. Isso é o mais
importante. Se um cliente LGBT percebe
que o atendimento é forçado ou não tem
uma base sólida dentro da empresa, ele
não volta", pondera o diretor da MH Tour.
FIDELIZAÇÃO
Sylvio Ferraz explica que o público LGBTQIA+ possui alto índice de fidelização
às empresas e serviços que prestam boa
qualidade. "Por exemplo, perguntar ao
passageiro transgênero, respeitosamente,
como ele gostaria de ser tratado no check-in do hotel, não é problema. Conversar e
se aprofundar mais com o turista sobre o
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que ele espera em sua viagem alinhado
a conhecimento e atualizações sobre os
destinos, hotéis, passeios e serviços que
se encaixam com suas expectativas. E
não para por aí: o acompanhamento durante e pós viagem é importantíssimo
para validar se os prestadores destes
produtos atenderam às expectativas do
passageiro", aponta.
HOSPITALIDADE
Entre estas empresas que estão buscando fidelizar o público LGBTQIA+, e
antes de tudo, acolher este viajante, está
a Accor. "Quando a gente fala do atendimento e do serviço é trazer o questionamento: está olhando, sorrindo, sendo
acolhedor, com todos da mesma forma?
O turista LGBTQIA+ quer se sentir seguro, então o principal critério para decidir
o destino é a segurança. E a segurança
tem vários aspectos, desde ser bem recebido na recepção, como tomar café
sem receber olhares e comentários desrespeitosos", ressalta a gerente de CSR
Accor América do Sul e líder da estratégia LGBTQIA+ da empresa no continente, Larissa Lopes.
Desde 2017, a Accor possui um
comitê dedicado a alinhar estratégias
para o público LGBT no Brasil e já foi diversas vezes reconhecida por esses esforços, inclusive figurando em listas de
melhores empresas para se trabalhar.
Hoje, à frente dessas estratégias, Larissa explica que além de treinamentos robustos para incluir o colaborador na filosofia da empresa, há diversos eventos
e palestras voltados para o atendimento desse público durante todo o ano, e
uma dedicação à comunicação visual
da empresa para incluir a comunidade
em promoções e artes voltadas para Dia
dos Namorados, Dia das Mães e Dia dos
Pais, por exemplo.
NICHO OU GENERALISTA?
E como saber se um turista LGBTQIA+
prefere um produto nichado ou um produto generalista com atendimento diferenciado. Clovis Casemiro, coordenador
da IGLTA no Brasil, esclarece: "Como
qualquer atendimento, você vai ter que
deixar que o cliente fale o que ele deseja".
Na mesma linha de pensamento, Ricardo Gomes, presidente da Câmara LGBT,
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Andre Roger,
do Turismo de Curaçao

explica que "os produtos vão vir chancelados, mas um produto LGBT não é proibido para pessoas hétero. Tem público para
tudo, mas não dá para colocar tudo em uma
caixinha. Temos que olhar para essa diversidade de comportamento, como o mesmo
cliente se comporta em alguns momentos".
PRATELEIRA DOMÉSTICA
E como o Brasil, como destino, está posicionado neste contexto? Larissa, da Accor, ressalta uma contradição no Turismo
LGBTQIA+ no Brasil, país que está entre os
líderes do ranking de LGBTfobia, mas ao
mesmo tempo é um dos destinos preferidos pelo público na América do Sul, junto a
Colômbia e Argentina.
"Ainda assim, comparando com alguns outros países, temos leis importantes para
proteger este público, como a LGBTfobia
ser crime, e casamento e adoções reconhecidas por lei. Assim, conseguimos avançar
cada vez mais e sair da liderança desse
ranking, mas ainda precisamos trabalhar
muito com os fornecedores. O olhar tem
que ser para tudo.”
Michieletto é ainda um pouco mais crítico
sobre o assunto. "O Brasil está ainda engatinhando no que diz respeito à oferta de
produtos LGBT. Há boas iniciativas como
Praia da Pipa, Rio de Janeiro, Gramado,
mas ainda há muito que se trabalhar na
questão de hotéis, receptivos, guias. Sempre é bem mais difícil selecionar fornecedores adequados no Brasil do que em outros
países. Ainda há muito fornecedor que está
atrás do pink money e não necessariamente porque está a favor da diversidade ou
apoia o movimento, ou simplesmente porque somos todos iguais. Esse pensamento
ainda é minoria entre os empreendedores
do Turismo do Brasil", clama o especialista.
No entanto, oportunidade não falta. Larissa
cita dados que representam a grande oportunidade e potencial deste público: o turista LGBTQIA+ viaja quatro vezes mais
e gasta 40% mais que o público hétero. E
Michieletto aponta um dado ainda mais
importante: de acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), 10% da
população do mundo é LGBT, "então pode-se imaginar o tamanho desse mercado aqui no Brasil". n

Jorge Souza,
da Orinter

Marcelo Michieletto,
da MH Tour e da
Diversa Turismo
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Dan Ríos

MIAMI, UM DESTINO TOTALMENTE
PREPARADO PARA A COMUNIDADE LGBTQ+
Nos últimos tempos, os viajantes LGBTQ+ têm conquistado
cada vez mais importância no mundo turístico, o transformando em um segmento muito atraente para o trade. Neste
mercado, Miami nada de braçada. Conta com tudo o que é
necessário para recebê-los da melhor maneira, por meio de
uma cena urbana vibrante, de mente aberta e com todos os
serviços para que desfrutem ao máximo.
O diretor de Marketing LGBTQ do Greater Miami Convention
& Visitors Bureau, Dan Ríos, fala a respeito desta importância e das oportunidades.

DAN RÍOS: Miami é muito mais acolhedora e tem uma vantagem por sua história e maneira de receber e interagir com
os visitantes e as diferentes comunidades, classes sociais
e culturas.
Isso faz com que sejamos muito mais inclusivos. Não é mais
fácil fazê-lo, mas está em nossa forma de ser em comparação com outras cidades que também estão abertas.
Claramente cidades como Nova York estão em uma posição muito similar, pois também têm essa experiência com a
diversidade de culturas.

O QUE UM PASSAGEIRO DO SEGMENTO LGBTQ+ PODE
ENCONTRAR EM MIAMI?
DAN RÍOS: É um destino reconhecido pela comunidade
LGBTQ+ desde a década de 1980 e em evolução desde
então. Por exemplo, em South Beach, entre tantas coisas
para fazer, vemos muitos representantes da comunidade
que recebem os visitantes, além de contarmos com o Club
Twist, famoso bar de 27 anos de trajetória e uma referência
no meio.
Vê-se muita representação do segmento LGBTQ+ ao longo
de toda cidade, como bandeiras de arco-íris em todas as
partes. Miami é muito aberta às diferenças e isso é evidenciado na diversidade de seus bairros.

E QUE OUTROS ATRATIVOS VOCÊ MENCIONARIA NA CIDADE?
DAN RÍOS: Quando assumi este cargo a ideia foi aprender
a interpretar nossas forças em marketing e transmiti-las
nos mesmos termos a todos os clientes da comunidade
LGBTQ+.
Foi assim que, ao interagir com a comunidade lésbica,
descobri as famílias dentro da comunidade e comecei a
explorar este segmento. Neste sentido, fomos tendo muito ganhos em nosso trabalho, graças a tudo o que fomos
oferecendo como destino para as famílias e as crianças e
também para todos os atrativos que nunca haviam "se dirigido" às famílias LGBTQ+.
Temos o Zoo Miami, que é uma grande atração; Jungle Island, um parque de aventuras ecológicas; museus infantis;
e um monte de atividades que queremos expandir às novas
audiências.
Por outro lado, temos uma grande vida noturna, com gastronomia, música e muitas surpresas. Neste sentido, a pandemia nos ajudou a poder ver outras iniciativas: notamos
que os visitantes querem explorar e viver a natureza, por
isso nos focamos no que podemos oferecer relacionado
com estes produtos.
Vale lembrar que Miami é ao único destino nos Estados
Unidos que tem dois parques nacionais (Everglades e Biscayne), por isso nos pusemos a trabalhar em conjunto para
desenhar passeios para nossa comunidade LGBTQ+.n

QUAIS SÃO OS MELHORES LUGARES PARA VISITAR?
DAN RÍOS: South Beach é uma referência, mas em Downtown também há muitas atividades.
Outro local é Little Havana, onde o interessante é a interseção de elementos ali, um mix entre diferentes comunidades.
Aqui, além de se celebrar a diversidade, há grandes oportunidades de negócios para a comunidade.
Ao norte tem Wynwood, enquanto Little Haiti é um bairro
muito conhecido por seus restaurantes internacionais, seus
murais coloridos e a bela arquitetura, além da vida noturna.
EM COMPARAÇÃO COM OUTRAS CIDADES DO MUNDO,
COMO MIAMI RECEBE A COMUNIDADE LGBTQ+?
34
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R E C O N E C T E - S E AO A R
LIVRE DE MIAMI
Descontraia-se e relaxe neste verão e aproveite as ofertas especiais em quartos,
pacotes, comodidades, serviços e muito mais em um dos muitos hotéis e resorts
da Grande Miami durante os meses promocionais do programa Miami Hotel
Months, de junho a setembro.
Reserve agora em VisitMiamiLGBTQ.com

© Greater Miami Convention & Visitors Bureau — The Official Destination Sales & Marketing Organization for Greater Miami. CS-03704
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Mercado
Juliana Monaco

MUITO ALÉM DO

PINK MONEY
No último dia 17, o Fórum Virtual de
Direitos LGBTQ2+ – realizado pelo
Governo do Canadá por meio de suas
representações diplomáticas no Brasil, Argentina e Chile – promoveu um
painel sobre “Pink Money”, que debateu a inclusão da população LGBTQIA+
no mercado de trabalho, o Turismo
LGBTQIA+ e o seu impacto para a economia. O evento contou com a participação de Ricardo Gomes, presidente
da Câmara LGBT; Martina Ansardi, da
ONG Contratá Trans da Argentina; Márcia Rocha, da TransEmpregos; e Darrell
Schuurman, da Câmara de Comércio
LGBT+ do Canadá.
O chamado Pink Money (poder de consumo da comunidade LGBTQIA+ gera
um grande impacto para a economia e a
diversidade, em todos as esferas, pode
ser uma importante mola propulsora
do avanço dos negócios. No entanto,
é consenso entre os participantes que
tanto as empresas quanto os governos
precisam oferecer meios para garantir
a participação da população LGBTQIA+
no mercado de trabalho e criar ações
em conjunto em prol da diversidade e
inclusão, seja no Turismo ou em outros
setores.
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LGBTQIA+ NO MERCADO DE TRABALHO
Para Ricardo Gomes, o profissional
LGBTQIA+ precisa estar sempre à frente
dos demais para conseguir espaço no mercado de trabalho em razão, principalmente,
do preconceito. “Historicamente, a população LGBT precisa estudar e se dedicar
às suas funções muito mais simplesmente para conseguir se equiparar às outras
pessoas, em sua maioria, heterossexuais.
Então, tem que estar mais qualificado, ser
mais produtivo e ser um profissional de altíssimo gabarito para conseguir se manter
ou ascender a cargos mais importantes”,
destacou.
Segundo Schuurman, o papel da Câmara
de Comércio LGBT+ do Canadá é incentivar
a contratação de pessoas LGBTQIA+ para
combater esse preconceito e incentivar a
diversidade. “Atualmente, as pessoas LGBT
têm uma participação limitada na sociedade e isso tem um impacto negativo no
nível econômico. Por isso, nosso objetivo
é fazer com que os governos percebam o
impacto significativo e os benefícios da população LGBT na economia. Há pesquisas
que mostram que quanto mais direitos um
governo oferece à população LGBT, maior é
o PIB do país. E quanto mais inclusiva uma
empresa é, melhor será sua produtividade e
seu rendimento econômico”.
Em relação aos caminhos necessários para
que as pessoas LGBTQIA+ tenham acesso
ao mercado de trabalho, Márcia Rocha e
Martina Ansardi ressaltaram que a mudança precisa vir de baixo para cima, começando pelas pessoas e organizações para,
posteriormente, chegar ao poder público.
“Nenhum ativista que esteja sentado 24
horas no escritório vai saber resolver o
problema das pessoas que estão na rua. Os
Estados que não se conectam com as organizações estão muito equivocados. Para
que haja uma mudança efetiva, é preciso
caminhar na rua, falar com as pessoas e
entender suas necessidades para que as
políticas possam contemplar a todos”, ressaltou Martina.

Ricardo Gomes,
presidente da
Câmara LGBT

INCLUSÃO DA POPULAÇÃO TRANS
Entre a população LGBTQIA+, as pessoas
trans são as mais afetadas quando o assunto é inclusão no mercado de trabalho.
Os participantes do painel reforçaram que
o preconceito é ainda maior contra essa
parcela da comunidade. No Brasil, o TransEmpregos, idealizado por Márcia Rocha,
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Alcala Gate, em Madri, comemorando
a World Pride Week, iluminada com as
cores do movimento

contribuiu para que 707 pessoas trans fossem contratadas em 2020. Atualmente, são
mais de 24 mil currículos cadastrados no projeto.
“O preconceito sempre foi muito forte e essa é
a principal barreira, seja no comércio de bairro, seja em uma multinacional. Empresas são
feitas por pessoas e o preconceito está dentro
das pessoas”, pontou Márcia. “Existem excelentes profissionais trans que não estão sendo
contratados por puro preconceito e isso não é
bom para o País, para os negócios, para ninguém. Por isso, temos que levar a informação
e mostrar que o LGBT é muito competente. A
maior finalidade do nosso projeto não é apenas dar emprego às pessoas trans, mas queremos que elas mostrem sua competência e
mostrem que é possível. O melhor caminho é
informar e levar conhecimento”, explicou.
Martina ressaltou que o último dia 17 foi marcado por mais uma vitória para a população
trans da Argentina, já que a Câmara dos Deputados sancionou a lei de Promoção do Acesso
ao Emprego Formal para pessoas travestis,
transsexuais e transgênero. “Hoje é um dia
histórico para nós. Nossas vidas foram perseguidas durante muitos anos. Estamos acostumados não somente à violência, mas também a acreditar que nós somos ‘anormais’. As
pessoas trans não tinham oportunidade nem
de participar desses espaços, como o evento
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de hoje. Felizmente, hoje em dia, as pessoas
trans estão ganhando mais espaço e poder de
fala. Mas ainda existem muitas mudanças necessárias para dar voz às pessoas trans que
não são ouvidas”, defendeu.
Outra maneira de enfrentar os desafios é
criando alianças, segundo Martina. “É muito
importante poder manter a aliança com empresas que já têm políticas de inclusão de
pessoas trans para criar o ‘efeito de contágio’. É uma forma de criar mais impacto na
inclusão e compreender que a diversidade já
está dentro das empresas. As novas gerações
já pensam na diversidade como algo natural.
Portanto, é preciso trabalhar para que essa
convivência seja saudável”.
Assim como os demais, Schuurman acredita
que as organizações devem exercer a inclusão na prática, não apenas por aparência. “Sabemos que as empresas colocam a bandeira
do arco-íris em seus logos apenas por um
período, mas não demonstram a inclusão na
prática. Eu acredito que as corporações têm
um papel primordial nessa mudança. Há um
ditado que diz: ‘Com grandes poderes, vêm
grandes responsabilidades’. Então, a nossa
responsabilidade é garantir que a inclusão da
população LGBT aconteça. Precisamos tomar
uma posição e ser responsável para garantirmos o empoderamento econômico da população LGBT”, reforçou.

João Pedro Caleiro, Martina Ansardi, Ricardo Gomes, Darrell Schuurman
e Márcia Rocha, além da intérprete Beatriz

TURISMO LGBTQIA+ NO PÓS-PANDEMIA
Uma pesquisa da IGLTA realizada entre março e abril revelou que cerca de 60% dos viajantes LGBTQIA+ gostariam de viajar ainda
este ano. Esse dado reforça a importância
do Turismo LGBTQIA+ e da equidade, diversidade e inclusão nos destinos. De acordo
com a Organização Mundial do Turismo
(OMT), o Turismo LGBTQIA+ é 30% mais
rentável do que o Turismo para os não LGBT.
Para que essa retomada aconteça de maneira eficaz, os participantes concordaram que as empresas e os destinos devem se preparar para receber os viajantes
LGBTQIA+. “Sabemos que os viajantes LGBT
vão voltar a viajar mais rapidamente no
pós-pandemia, então precisamos garantir
que esses negócios estejam prontos para
recebê-los”, destacou Schuurman.
Esse preparo, segundo Ricardo Gomes, deve
acontecer em toda a cadeia turística, já que
o Turismo LGBTQIA+ está presente em todos os segmentos do Turismo. “É importante entendermos que o turista LGBT está no
Turismo de luxo, de aventura e até mesmo
no religioso. O Turismo pode e deve ser um
dos grandes educadores da diversidade.
Para viajarmos, precisamos esquecer nossos hábitos para conhecermos os costumes
de outros países, e isso se aplica à diversidade em todas as suas formas”.

EMPREGABILIDADE NO TURISMO
Além do potencial como turista, a população
LGBTQIA+ tem grande capacidade para atuar
na indústria turística. O principal mecanismo
para aumentar a inclusão é, segundo os participantes, por meio da capacitação. A Câmara
LGBT, por exemplo, tem investido em capacitações específicas para o setor do Turismo e
Hotelaria, como para camareiros em hotéis.
“Queremos que as pessoas tenham a compreensão do que é o Turismo e a Hotelaria.
Nós sabemos que temos mais LGBTs empreendedores do que a população heterossexual, talvez até por serem egressos do
mercado de trabalho. Com as capacitações,
estamos ajudando na formação de uma vida
melhor e na possibilidade de renda, incentivando que as empresas priorizem a contratação de pessoas LGBT”, destacou Gomes.
Ainda no que se refere ao empreendedorismo, Schuurman reforça que os negócios com
pessoas LGBTQIA+ à frente ainda sofrem
preconceito, até mesmo no Canadá, e que
isso será resolvido com políticas públicas.
“Cerca de um a cada quatro negócios LGBT
enfrentam discriminação e perdem negócios
apenas porque os donos são LGBT. Para mudarmos esse cenário, o governo precisa implementar políticas e programas que apoiem
a comunidade LGBT e garantam a redução
de barreiras”, disse.
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Para Márcia, a retomada do Turismo será
uma excelente oportunidade de exercer a
inclusão da população LGBT na indústria
turística. “Muitas empresas foram fechadas
e tiveram que demitir seus colaboradores.
Estamos em uma situação muito difícil, que
não vai se resolver rápido. Então, na hora
da retomada e de voltar a contratar, é fundamental que as empresas do setor pensem
em pessoas LGBT, principalmente aquelas
que vão recomeçar do zero”.
A LUTA POR DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Além das ações de empresas e organizações, a diversidade e a inclusão podem ser
alcançadas por meio do trabalho em conjunto entre o poder público, privado e a sociedade civil. Gomes mencionou o acordo da
Câmara LGBT com a Setur-SP para a promoção do Turismo inclusivo na capital paulista como um dos exemplos desse trabalho
de cooperação, além de frisar a necessidade
da luta integrada em uma sociedade.
“Existem formas de trabalhar com os governos que não demandam leis. A gente pode
simplesmente juntar forças e fazer um grande movimento”, destacou Gomes. “Não é porque eu, LGBT, não trabalho diretamente com
diversidade que não vou incentivar as empresas a olhar para a inclusão. Enquanto a orientação sexual e a identidade de gênero forem
barreiras para a contratação ou promoção, a
gente tem muito para fazer. Não precisa ser
LGBT para ajudar a população LGBT, não precisar ser negro para lutar contra o racismo,
não precisa ser mulher para lutar por direitos
de equidade de gênero. Temos que entender
que jamais somos minoria”.
Para além do Pink Money, as empresas devem focar em promover a diversidade e inclusão nas práticas adotadas. No entanto,
os participantes reforçaram que essa luta
deve acontecer sempre, e não apenas durante o Mês do Orgulho LGBTQ+. O Fórum
Virtual de Direitos LGBTQ2+ foi realizado
pelo Governo do Canadá com curadoria da
Associação da Parada do Orgulho LGBT de
São Paulo (APOLGBT-SP), responsável pela
realização da Parada do Orgulho LGBT de
São Paulo.
Clique aqui para assistir ao painel sobre
Pink Money na íntegra. n
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PATROCINADO

O presidente e CEO da IGLTA,
John Tanzella

“ADAPTAR-SE É UM
VERDADEIRO DESAFIO, MAS
ATRAI NOVOS NEGÓCIOS”
O presidente e CEO da IGLTA, John Tanzella, analisou o comportamento dos viajantes LGBTQIA+ nesta nova etapa das
viagens e nos convidou a conhecer mais sobre este segmento que lidera a retomada e como se preparar para atendê-lo.

A IGLTA tem realizado pesquisas que mostram que o segmento LGBTQIA+ lidera a retomada das viagens. Qual a razão para isso?
JOHN TANZELLA – Se analisarmos as situações que restringiram as viagens - e a pandemia é uma delas - os viajantes
LGBTQIA+ tendem a ser os primeiros a viajar. Realizamos
um levantamento no ano passado e outro recentemente, e
ambos demonstraram a propensão deste público em voltar
a viajar.
Creio que uma das razões se refere às raízes da comunidade.
Para muitas pessoas que cresceram em cidades pequenas
ou trabalham em empresas que não pregam a diversidade,
as viagens são vistas como uma válvula de escape em que
estas pessoas podem ser elas mesmas e se relacionar com
seus semelhantes.
Além disso, estes viajantes não costumam ter filhos - algo
que está mudando, mas ainda é recente - o que proporciona
mais flexibilidade para viajar.
No levantamento foi registrado que 73% dos entrevistados
planejam fazer longas viagens até o final do ano e 25% já estavam com viagens reservadas. Estes são dados muito significativos, com números muito altos.
E a retomada já começou nos Estados Unidos?
JOHN TANZELLA – Sim, a maioria da população está vacinada e o tráfego aéreo está intenso, então muitas pessoas
estão viajando. Levando em consideração que ainda não é
totalmente permitido viajar para a Europa ou América do Sul,
as viagens são mais domésticas.
Quais são as cidades da América Latina mais preparadas
para receber o Turismo LGBTQIA+?
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JOHN TANZELLA – Cidade do México e Puerto Vallarta são
muito populares. Na América Central, Costa Rica, e em breve,
Panamá. Bogotá, Lima, Buenos Aires, Rio de Janeiro e São
Paulo, sem dúvidas. Todos recebem de maneira excelente a
nossa comunidade, por isso temos muitos negócios e eventos conectados com a IGLTA nesta região.
Quais são as características chaves que hotéis, destinos
e operadoras devem levar em conta para atender corretamente o segmento?
JOHN TANZELLA – Sempre comunicamos aos hotéis,
destinos e operadoras que promovam capacitação interna
comandada por uma organização ou profissional LGBTQIA+ para se sensibilizar sobre todo tipo de diversidade.
É necessário assegurar que direitos igualitários são
aplicados dentro do próprio negócio. Uma vez realizado
o treinamento dos colaboradores, podemos debater sobre a Comunicação, as imagens que o empreendimento
utiliza, sempre com pessoas diversas. É um verdadeiro
desafio, mas é muito apreciado pelos viajantes e atrai
mais negócios.
Existe algum selo de qualidade que garante esta atenção ao
viajante LGBTQIA+?
JOHN TANZELLA – Estamos trabalhando nisso. Em nossa
Convenção Anual iremos divulgar nosso primeiro programa
de certificação IGLTA, sendo destinado, primeiramente, a todos os tipos de hospedagens. Depois, desenvolveremos algo
similar para agências de viagens e operadoras de Turismo.
O que mais pode nos contar sobre a Convenção?
Tanzella – Acontecerá de 8 a 11 de setembro, em Atlanta
(EUA). Iremos reunir compradores, vendedores, muita capacitação, falaremos de datas e tendências, e sobre a importância da diversidade, da equidade e da inclusão no desenvolvimento de negócios.
Reprodução de texto publicado pela Ladevi, na Argentinan
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Pesquisas e estatísticas

OS MELHORES PAÍSES DA EUROPA
PARA PROFISSIONAIS LGBTQ+

Devido ao Mês do Orgulho LGBTQ+, a Reboot
Digital PR Company aplicou sua expertise em
dados para descobrir quais países europeus
oferecem as melhores perspectivas de trabalho para profissionais LGBTQ+. Com base em
dados da FRA e Eurostat, a empresa analisou
fatores que contribuem para a inclusão no local de trabalho para criar o ranking.
De acordo com o levantamento, a Bélgica é
o melhor país da Europa para profissionais
LGBTQ+, com 8.7 pontos de um total de 10.
Apesar de terem uma baixa porcentagem de
taxa de emprego, de 54% (17% menor do que
os heterossexuais), os trabalhadores LGBTQ+
ainda marcam 10 pontos de um total de 10
no que se refere à representatividade no local
de trabalho. Em seguida, aparecem Luxem-
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burgo, com 8.3 pontos; e Dinamarca, com 8.1
pontos.
No fim do ranking, estão Chipre e Lituânia
ocupando a 26ª posição, com 1.7 de 10 pontos. Embora Chipre tenha mudado parte de
sua legislação em prol dos direitos humanos
desde que ingressou na União Europeia, o índice zero em igualdade no local de trabalho
sugere que os cidadãos LGBTQ+ ainda enfrentam discriminação no ambiente profissional. Da mesma forma, a Lituânia recebeu
zero pontos por representatividade no local
de trabalho, refletindo os direitos limitados da
população LGBTQ+ no país, como o não reconhecimento do casamento homoafetivo.
Confira o ranking completo dos melhores países da Europa para profissionais LGBTQ+.n

Estação de
metrô em
Estolcomo
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Divulgação Curaçao Tourist Board

PATROCINADO

CURAÇAO: ONDE A DIVERSIDADE
É VIVENCIADA EM CADA CANTO
Ao escolher um destino no Caribe, é fácil pensar que uma
ilha é igual a outra. Mas com mais de 35 praias cativantes
em enseadas, um patrimônio diversificado que abrange
55 culturas diferentes, uma atitude de “viva e deixe viver”;
muito espaço ao ar livre, uma arquitetura tradicional europeia incomparável, segurança e respeito à diversidade,
Curaçao se diferencia do resto como um destino LGBTQ+
a ser explorado, inclusive está reaberta para viajantes brasileiros. Um destino onde a diversidade é vivenciada em
cada canto.
LUDMILLA E BRUNNA GONÇALVES EM CURAÇAO
A cantora Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves visitaram Curaçao entre 7 e 14 de junho de 2021. Comprovaram
por meio de muitas experiências que o destino é diverso e
está pronto para receber turistas, especialmente do Brasil.
Elas adoraram mergulhar com cilindros, nadar com golfinhos, encontrar tartarugas na praia Piskado e explorar o
fundo do mar com o incrível Aquafari. Inclusive, Curaçao
foi nomeada um dos melhores destinos de mergulho costeiro do mundo devido ao fácil acesso a mais de 80 pontos
de mergulho e visibilidade de até 30 metros. “A vida fica
melhor na praia", frisou Brunna nas redes sociais confirmando que “o mar é pra quem sabe amar”.
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“E pra quem acha que Curaçao só tem praia tá enganado!
Fizemos um passeio top de buggy nesse lugar incrível!”
também disse Brunna. O destino é ideal para curiosidades
insaciáveis, com terrenos acidentados como cenário perfeito para todos os tipos de viajantes. Conhecido por seus
ambientes relaxantes, tornando-o o lugar exato para descansar e onde todos podem recarregar o fôlego desses
tempos agitados.
No dia dos namorados, 12/06, participaram de uma linda
cerimônia de renovação de votos, uma surpresa. O evento
memorável foi realizado na praia de Jan Thiel, dentro do
Papagayo Beach Hotel. Curaçao confirma que é uma ilha
diversa onde todos podem se sentir livres.No Instagram
Ludmilla terminou a viagem dizendo “Curaçao eu te amo”
e Brunna “Mal cheguei e já estou com saudade desse lugar, Curaçao ganhou meu coração!”
O registro da experiência de Brunna e Ludmilla em Curaçao está destacado nos perfis oficiais delas no Instagram:
@ludmilla e @brunnagoncalves. Faça como elas, escolha
Curaçao nas próximas viagens. É hora de se recarregar.
Sinta você mesmo! n
Mais informações, visite curacao.com

28 de junho a 4 de julho de 2021 — PANROTAS

47

A.PAES - Shutterstockcom

PATROCINADO

TODOS E TODAS: O TURISMO
É PARA TODO MUNDO
Todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas. As palavras
são repetidas, mas trazem consigo uma pequena grande diferença e vêm atreladas a uma missão bastante
nobre: reforçar que o mundo não pertence nem a um,
nem a outro gênero. Ele é de todos e de todas, sem distinção. Não é à toa, portanto, que o debate sobre inclusão e diversidade se tornou cada vez mais frequente,
causando uma revolução na forma de enxergar a realidade e, por consequência, na forma de lidar com ela.
Com o passar do tempo a pauta acabou alcançando
também o Turismo – e isso faz todo o sentido. Viajar
não é só superar fronteiras. Acima de tudo, envolve receber e ser bem recebido(a), estar aberto(a) a estilos de
vida diferentes, respeitar e ser respeitado(a). Quem adora embarques e desembarques sabe: no fundo, no fundo, todo mundo fala a mesma língua e tem os mesmos
interesses básicos.
Para adicionar ainda mais solidez a este movimento, a
Visual Turismo abriu um espaço enorme em seu portfólio para o público LGBT+. Por meio de uma parceria com a IGLTA (Associação Internacional de Turismo
LGBTQ+), pacotes em destinos como Rio de Janeiro, Florianópolis e Miami, por exemplo, abertamente
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LGBT+ friendly, ganharam evidência. Porém, além da
formatação de produtos e serviços voltados 100% a
este perfil de turista, foram também desenvolvidos
e compartilhados conteúdos informativos com as
agências de viagens. As capacitações foram as responsáveis por fazer com que a “sopa de letrinhas”
que compõe a sigla (e todas as suas variantes) ganhasse significado e empatia.
Toda vez que o Turismo e a sociedade de modo geral
dizem não ao preconceito, o movimento LGBT+ ganha
força. Toda vez que respeito, gentileza e bom senso fazem parte da forma como este público é atendido, criase mais um lugar onde essas pessoas podem se
sentir à vontade e se expressar livremente.
Turismo faz parte, também aderiu à causa. Recentemente o maior grupo de Turismo da América Latina lançou o REprograma, iniciativa que visa tornar
o setor sinônimo de desenvolvimento sustentável e
bem-estar social. O “re” do nome é uma forma de
repensar a forma como algumas coisas são feitas.
E, como o Turismo é feito de pessoas e por pessoas,
nada melhor do que “recomeçar” desconstruindo
certas atitudes.n
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O PODER DA ESCUTA NAS
EMPRESAS E NOS NEGÓCIOS
Diversidade e inclusão são duas
palavras que estão cada vez mais
presentes no mundo corporativo.
Não há mais como uma empresa
não olhar para as questões de gênero, orientação sexual, gerações,
raça e cor dentro de seus negócios, focando na boa convivência,
respeito e valorização de seus colaboradores, independentemente
de suas características.
Seja por meio da criação de um
comitê, da realização de reuniões e
treinamentos com os colaboradores, engajamento da liderança ou
50

eventos periódicos sobre o tema,
é essencial criar uma cultura, uma
movimentação, para eliminar qualquer tipo de machismo, racismo,
sexismo e outros tipos de preconceito dentro das corporações.
“O primeiro passo é perceber o
quanto isso é importante, e não
só pensando em uma responsabilidade social, mas também em
crescimento e inovação. Quanto
mais heterogêneo é o quadro daquela empresa, mais ela vai conseguir sair daquelas construções comuns. Existem vantagens não só
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para a sociedade, mas que trazem
um retorno efetivo para as companhias”, afirma a cofundadora da
Fator Diversidade, Fernanda Luz.
A Fator Diversidade surgiu em
2019 como uma consultoria com
foco em diversidade e inclusão
e que tem como missão facilitar
espaços de convivência mais diversos e inclusivos nas empresas.
Criado pela Fernanda, em conjunto
com Leo de Paula e Jorge Barros,
o projeto ajuda as companhias
em toda a parte de estratégia de
comunicação e, principalmente,

Leo de Paula,
da Fator
Diversidade

Fernanda
Luz, da Fator
Diversidae

no fazer. O método une ciência
e arte para trabalhar as relações
e vínculos, humanizando os relacionamentos e fazendo com que
todos se sintam pertencentes ao
ambiente em que trabalham.
Para disseminar esta ideia ao
mercado de Turismo e eventos,
a Alagev fez uma parceria com
a Fator Diversidade, com o intuito de mostrar na prática – nos
eventos, com os associados, nas
reuniões e suas comunidades –
tudo que está mudando e exercitar a diversidade e inclusão. O
processo será potencializado.
“Estamos começando a entender a presença dos diferentes
corpos, sem julgamentos, sem
preconceitos. Em eventos, começamos a ver homens recepcionistas, uma gerente mulher
na segurança... É a importância
de representar todos os corpos
nos ambientes. Os eventos, as
viagens, toda a indústria do Turismo são a prática da convivência, é ter interesse pela vida
do outro. E quando falamos de

Turismo, falamos sobre cultura
também. O objetivo é levar isso
para a prática e desengessar
esse processo”, conta de Paula.
DENTRO DAS EMPRESAS
A importância da representatividade – de mulheres, pessoas negras e de diferentes etnias, pessoas com deficiência, LGBTQIA+,
entre outros grupos – vem crescendo cada vez mais e se tornando não só essencial, mas algo
obrigatório dentro das empresas.
Não há mais como não praticar a
inclusão da diversidade.
“A empresa quando tem um
ambiente diverso acaba se comunicando melhor com todos
os grupos e diferentes nichos.
Atualmente, todo mundo oferece mais ou menos o mesmo
produto ou serviço. O que vai
diferenciar é a pessoa olhar e
reconhecer que aquilo está conversando com ela. Precisamos
nos sentir pertencentes. Quando a companhia tem pessoas
diversas, ela acaba também al-

cançando diversos clientes, se
tornando um chamariz para ele
comprar. Já como sociedade,
entra uma questão de reparação histórica para a população
negra, por exemplo, por conta de
todo o período de escravidão e
falta de programas de inserção
de negros na sociedade”, explica a gestora de Viagens da Everis Brasil, Fernanda Augusto de
Sousa.
A Bayer, por exemplo, possui um
pilar para cada grupo de afinidade. Com questões e ações que
vão desde desenvolver as mulheres para cargos de liderança
à identificação abrangente nas
portas dos sanitários nos escritórios, a companhia trabalha
também a violência no setor do
agronegócio – universo predominantemente masculino –,
com campanhas e vídeos institucionais.
“As mulheres costumam não falar por medo de retaliação. Ou,
então, o RH não está preparado
para lidar com os casos. Por isso
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Juliana Patti,
da Bayer

é preciso ter um trabalho muito forte nessa parte. Nosso papel como empresa é lançar o movimento para fora
da Bayer, para os canais no YouTube e Instagram, nos
conectar com o mercado, descobrir se existem grupos
sobre o assunto e, se não tiver, vamos dar o primeiro
passo para criá-lo”, diz a gerente de Eventos da Bayer
para América Latina, Juliana Patti.
Além de olhar para a questão racial e de gênero, outro
ponto de vista importante é o geracional. Cada vez mais
as novas gerações estão chegando às corporações,
exigindo novas necessidades e cuidados, experiências
diferenciadas, fazendo com que duas gerações ou mais
sejam capazes de conversar entre si e trabalhar em
harmonia.
“Estamos em um processo de colocar a empresa nesse
movimento de trabalhar os mais velhos com os mais
novos, os mais experientes. Queremos que haja uma
troca. Um grupo aprende muito com o outro, principalmente por conta da experiência. No nosso grupo, somos em quatro pessoas mais velhas e o restante são
jovens, começando uma carreira, e eles contam histórias maravilhosas. É preciso haver essa conversa da
experiência com a juventude”, comenta a gestora de
Viagens da RHI Magnesita, Sueane Guimarães.
PAPEL DA COMPANHIA
“Tem de ter escuta. A partir disso, gera-se confiança.
Depois, é preciso ter um processo de expansão das falas, principalmente das minorias. Criando empatia no
convívio, junto com a coragem, vem a quebra do medo.
Estamos aqui para abrir o campo e aprendermos juntos”, pontua de Paula.
Não existe uma única forma de fazer e preparar uma
companhia para abraçar a inclusão e diversidade. Mas
é fundamental que ela saiba o seu papel, que é de preparar o ambiente, escutar, tentar mudar antigos paradigmas e sensibilizar.
“É preciso trabalhar na camada estratégica, tática e
operacional. Tem de haver uma estratégia, organizar
em ações de gestão e, então, trazer para a prática. O
que percebemos é que empresas onde a liderança já
está engajada, as coisas ficam mais fáceis. Portanto,
isso é extremamente importante”, exemplifica Fernanda Luz.
Apesar de ainda ter um longo caminho pela frente, as
companhias do mercado brasileiro estão começando a
aderir, a entender a importância de olhar para as comunidades. De criar a oportunidade de os colaboradores
se identificarem e se reconhecerem.
“Este trabalho é diário, de formiguinha. As empresas
estão entendendo o valor disso, não está só mais no
fazer por fazer. Estão entendendo também o lado financeiro, que isso trará um benefício para elas. É uma onda
de conscientização que está tomando conta do consumidor. A pandemia também escancarou muitas coisas
da nossa sociedade e este se tornou mais um ponto de
atenção”, finaliza Fernanda Augusto.n
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