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A diversidade é um assunto que cada vez mais faz parte 
das agendas de profissionais de Recursos Humanos do 
mundo todo. A questão vem ganhando relevância à 
medida que as corporações percebem os benefícios de 
ter grupos formados por pessoas com diferentes ori-
gens, culturas, vivências, aptidões, habilidades etc, que 
pensam e executam de forma diversificada. 
 
Fazer parte da agenda, no entanto, não garante que o 
tema seja adequadamente discutido
e nem que as diferenças sejam mais bem aceitas nas 
empresas.
 
Uma pesquisa quantitativa realizada pela VAGAS, em 
parceria com a consultoria Talento Incluir, com candida-
tos cadastrados no VAGAS.com.br e profissionais de RH, 

revelou que um longo caminho ainda deve ser percorrido 
até que a discriminação seja extinta das corporações
brasileiras. A pesquisa foi intitulada “Projeto sobre a
diversidade no mercado de trabalho e nas empresas”.
 
O objetivo deste e-book é apresentar os resultados
obtidos na pesquisa e aprofundar alguns temas que 
possam provocar discussões construtivas sobre
diversidade e discriminação no trabalho dentro
da sua empresa.
 
Esperamos que a leitura aumente a empatia e a
conscientização entre os gestores de Recursos
Humanos que têm nas mãos a oportunidade de
transformar a situação.

Introdução
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Você já se sentiu excluído e/ou 
discriminado de alguma forma
pelos colegas no trabalho?
43% sim
57% não
1 Seguimos a classificação de “cor ou raça” utilizada pelo IBGE, composta pelas categorias branco, pardo, preto, amarelo e indígena. O termo "negros" é 
usado para definir o grupo composto por pretos e pardos.

Você já se sentiu discriminado pelos colegas no
ambiente de trabalho?
Essa foi a primeira pergunta feita pelo “Projeto sobre
a diversidade no mercado de trabalho e nas empresas”, 
que ouviu candidatos cadastrados no VAGAS.com.br
e profissionais de RH (veja mais sobre o público
entrevistdo no item SOBRE A PESQUISA, página 4).
O resultado foi que 43% dos entrevistados disseram 
que sim, já se sentiram discriminados ou excluídos por 
algum colega no trabalho.

Entre as pessoas que disseram que já se sentiram
discriminadas ou excluídas, 65% têm alguma deficiência. 
Também entre os que responderam “sim”, 48%
se declaram pessoas pretas e 47% têm entre
36 e 40 anos.

Quem já se sentiu discriminado ou excluído acredita
que isso tenha acontecido devido à idade, principal 
motivo apontado por 20% das pessoas, e condição
social-financeira, alternativa apontada por 19%
dos respondentes.
 
Em terceiro lugar, apontado como motivo para discrimi-
nação ou exclusão por 16%, aparece “meu estilo”, o que 
engloba roupas e acessórios. Em seguida vem “minha 
raça ou etnia” e “local onde moro”, ambos com 11%,
e “meu peso” e “minha religião ou crença”, com 10%.

Quem é discriminado
no ambiente de trabalho
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Mais alarmante ainda é observar o recorte do resultado 
entre as pessoas com deficiência. Para 32% delas, 
episódios de exclusão ocorreram mais de uma vez. Para 
19%, os episódios são constantes.

A frequência com que ocorrem os episódios de discrimi-
nação também chama a atenção na pesquisa, uma vez 
em que um a cada quatro respondentes afirma que
a discriminação ou a exclusão não ocorreu apenas
uma vez. Oito por cento disseram que esses eventos 
ocorrem frequentemente.

Não são eventos isolados

Estes espisódios de exclusão 
são constantes?

Houve apenas uma ocorrência

Houve mais de uma ocorrência

Ocorrem frequentemente

Não se sentiu excluídoBase: 2939 I.M – 1,5

10% 25%

8%

57%

16%

13%

10%

7%

4%

3%

2%

57%

Nenhum

Qual o impacto que este (s) episódio (s)
teve (tiveram) na sua vida?

Danos psicológicos
(fobias, depressão, traumas, baixa autoestima)

Danos sociais
(problemas de convivência, isolamento, dificul)

Dificuldades no trabalho ou
impossibilidade de trabalhar

Comprometimento do
senso crítico e ético

Dificuldades
na aprendizagem

Desvios comportamentais
/agressividade

Não se sentiu excluído

21%

10%57% 8% 410%11%

Não se sentiu excluído Há menos e 3 meses
Entre 1 e 2 anos
Há mais de 5 anos

3 a 12 meses
Entre 2 a 5 anos
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Danos Irreversíveis IMPACTOS DOS EVENTOS
DE DISCRIMINAÇÃO

No entanto, outro dado que se destaca no estudo é a 
quantidade de pessoas que declararam terem sofrido 
algum dano que impactou suas vidas depois
de serem discriminadas.
 
Nada menos do que 39% das pessoas que sofreram 
discriminação tiveram algum tipo de dano psicológico 

(fobias, depressão, traumas), e social (problema de 
convivência, isolamento), dificuldade no trabalho
ou impossibilidade de trabalhar, comprometimento do 
senso crítico e ético, dificuldades na aprendizagem
ou desvios comportamentais.

Estes espisódios de exclusão 
são constantes?

Houve apenas uma ocorrência

Houve mais de uma ocorrência

Ocorrem frequentemente

Não se sentiu excluído

10% 25%

8%

57%
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Observar os danos relatados pelas pessoas que
sofreram discriminação é extremamente importante 
porque, muitas vezes, eles são persistentes
e até  irreversíveis.
 
Naomi Eisenberger, pesquisadora-chefe de neurociência 
social da Universidade da Califórnia em Los Angeles 
(UCLA), realizou um experimento para mostrar o que 
acontece no cérebro de uma pessoa que se sente
excluída pelo grupo.

Ela convidou voluntários para participar de um jogo 
eletrônico chamado Cyberball, que simulava um jogo 
on-line de arremessar bola. Enquanto as pessoas
jogavam, seus cérebros eram examinados por um
aparelho de ressonância magnética funcional (fMRI).

Cada pessoa via três avatares, um deles representava 
ela mesma. Na metade do jogo, seu avatar parava de 
receber a bola e os outros dois supostos jogadores
continuavam arremessando entre si.

Em cada partida do Cyberball havia apenas um jogador 
humano envolvido. No entanto, mesmo depois de
descobrirem que estavam interagindo com robôs, os 
participantes expressaram sentimentos de raiva por 
terem sido excluídos.
 
A reação foi rastreada no cérebro e a conclusão de que, 
ao se sentirem excluídas, é detectada nas pessoas uma 
atividade na porção dorsal do córtex cingulado
anterior, (região neural envolvida no componente
angustiante, ou de “sofrimento”, da dor). As pessoas que 
se sentiam mais rejeitadas tinham os maiores níveis de 
atividade nessa região. Ou seja, o sentimento de
exclusão pode provocar o mesmo tipo de reação no 
cérebro que a dor física quando se relaciona ao
pensamento sobre outras pessoas e sobre si mesmo.

As conclusões do estudo de Naomi Eisenberger podem 
ser aplicadas ao ambiente corporativo, entendido pelo 
cérebro como um sistema social. De acordo com o
especialista no assunto David Rock, fundador

Dor social
e dor fisíca
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e presidente do NeuroLeadership Institute e CEO da
Results Coaching Systems, pessoas que se sentem
excluídas ou discriminadas em seus empregos podem 
experimentar um impulso neural tão poderoso e doloro-
so quanto uma pancada na cabeça. Por exemplo, 
quando alguém se sente rejeitado pelo chefe, o conflito 
pode ser comparado a uma dor física aguda e as conse-
quências podem ser baixa autoestima, instabilidade, 
vulnerabilidade e outros sintomas comumente
chamados de doenças emocionais.
 
Da mesma forma, pessoas com deficiência que sof-
reram na infância por receberem apelidos ligados a
limitações do seu jeito de andar, falar ou gesticular,
possivelmente tenham sentido essa dor
física aguda e, quando passam por situações similares  

na idade adulta, tendem a acionar a mesma área do 
cérebro e reviver aquele sentimento.

Essas informações ajudam a compreender o tamanho
e a intensidade dos danos causados pela sensação
de discriminação e exclusão no ambiente de trabalho.
 
É muito importante que os gestores e também o
colegas tenham consciência do quanto esse comporta-
mento na idade adulta, que por si só já seria inaceitável, 
gera de perdas e sofrimentos ao ambiente corporativo. 
Um episódio de exclusão pode gerar ao profissional com 
deficiência o sofrimento equivalente a uma dor física 
aguda, sem contar que esse mesmo episódio pode 
tornar o profissional excluído menos produtivo por
se sentir angustiado e inferiorizado.
 

“pessoas que se sentem excluídas
ou discriminadas em seus empregos
podem experimentar um impulso neural
tão poderoso e doloroso quanto uma
pancada na cabeça”
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Se a discriminação é frequente e 
recorrente no ambiente de trabalho, 
no processo seletivo ela é ainda
mais intensa. E exatamente 50% dos
respondentes da pesquisa afirmou
já ter sido prejudicado em algum
processo seletivo.

Entre os que se consideram mais
lesados, a maioria são mulheres (54%),  
 

pessoas pretas (55%), pessoas com 
deficiência (59%), pessoas com mais 
de 55 anos (64%) e pessoas com 
pós-graduação (59%).
 
Entre os principais motivos que
levaram à discriminação, 37% dos 
respondentes apontaram a idade, 
15%,o bairro em que moram e 12%,
a raça ou a etnia.

Discriminação
no processo
seletivo
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A idade há tempos é um fator de discriminação nos
processos seletivos. O que impressiona no estudo,
no entanto, é que a idade ideal para as empresas está 
cada vez mais baixa. A exigência de ser jovem é cada vez 
maior – e ser jovem significa ter até 35 anos, em média.
 
Ser jovem demais também é um problema. Segundo
o estudo, 50% dos respondentes com até 18 anos
apontam a idade como principal barreira nos processos
seletivos. Aqui entra aquela assombração que persegue 
todo jovem em início de carreira: “Como posso ganhar 
experiência se não me dão oportunidade de conseguir
o primeiro emprego”?

Entre os que têm entre 41 e 50, a fatia dos que
sofreram discriminação por causa da idade é de 63%.
Já entre as faixas etárias de 51 a 55 anos e mais de 55 
anos, os que apontaram a idade como principal barreira 
representam 82% e 89%, respectivamente.

Os números comprovam o que instintivamente todos 
sabemos. Infelizmente, no Brasil, as empresas ainda 
delimitam a idade para candidatos que querem 
preencher suas vagas, ainda que o perfil atenda
os pré-requisitos de experiência, competências
e interesse profissional.

Alguns estudos, no entanto, estão derrubando
estereótipos, como o de que pessoas com mais de 60 
anos não entendem de tecnologia. Um deles, realizado 
pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, em
2013, por exemplo, analisou a reputação de programa
dores em um fórum online chamado Stack Overflow, 

Jovens demais
velhos demais
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Isso porque informações também do BLS
indicam que a taxa de desemprego entre adultos com 
mais de 55 anos ficou em 3,2% em fevereiro de 2018 
naquele país. Para comparar, a taxa de desemprego 
geral foi de 4,1% no mesmo período.

Com sorte, dados e pesquisas desse tipo podem ajudar 
as empresas do Brasil a entender o que profissionais 
mais experientes podem contribuir para resolver
dificuldades e desafios, evitando que antigo
 erros se repitam.

que tem mais de 1,6 milhão de membros. Os pesquisa-
dores descobriram não só que programadores mais 
velhos têm melhor reputação do que os mais jovens, 
mas também que seu conhecimento é maior em
comparação com o de programadores mais jovens,
com menos de 37 anos.

E tem mais! Há oito anos, um importante estudo
internacional chamado Cogito Study comparou o
desempenho de 101 adultos jovens (entre 20 e 31 anos) 
ao de 103 adultos mais velhos (entre 65 e 80 anos) 
em 12 tarefas ao longo de 100 dias.

Contrariando as expectativas, o estudo mostrou que
o desempenho dos profissionais entre 65 e 80 anos
variava menos de um dia para o outro do que o do
grupo mais jovem. Além disso, a motivação dos
seniores era maior do que a dos mais jovens além de os 
mais velhos serem também menos imprevisíveis. 
Dados do Bureau of Labor Statistics (BLS) contrariam
o senso comum e apontam que os grupos de
trabalhadores entre 65 e 74 anos e com mais de 75 
anos devem crescer mais rapidamente do que qualquer 
outro grupo até 2024. E encontrar profissionais
experientes à disposição no mercado, pelo menos
nos Estados Unidos, não é tão fácil quanto pode parecer. 

50%

23%
15%

20%
40%

63%

82%
89%

Faixas de idade que
se sentiram prejudicados

Até 18 anos 25 a 30 anos 36 a 40 anos 51 a 55 anos
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QUANDO RAÇA/ETNIA É OBSTÁCULO 
NO PROCESSO SELETIVO

Entre 2012 e 2016, enquanto a população brasileira 
cresceu 3,4%, chegando a 205,5 milhões, o número dos 
que se declararam brancos teve uma redução de 1,8%, 
totalizando 90,9 milhões. Já o número de pardos auto-
declarados cresceu 6,6% e o de pretos, 14,9%, chegando 
a 95,9 milhões e 16,8 milhões, respectivamente. Atual-
mente, a população brasileira é composta por 44,2% de 
pessoas brancas, 8,2% de pretas e 46,7% de pardas. 
Brancos deixaram de ser maioria. A raça negra, formada 
por pessoas pretas e pardas, já representa 54,9% da 
população no Brasil. Os dados são da “Pesquisa Nacion-
al por Amostra de Domicílios Contínua 2016”, divulgada 
em novembro do ano passado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Competência
não tem cor Pela definição dada pelo

respondente da sua cor / etnia

57%

66%}17%

9%

1%

5%

Preto (a)

Amarelo (a)

Pardo (a)

Branco (a)

Não respondeu raça (a)

Entre as pessoas que se sentiram discriminadas
no processo seletivo, 12% acreditam que tenham sido 
prejudicados devido à sua raça/etnia. Entre eles, 66% 
são pretos ou pardos. Apenas 1% é branco.
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O mercado de trabalho, no entanto, não acompanhou 
essa evolução. De acordo com o estudo Perfil Social, 
Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil 
e suas Ações Afirmativas, realizado em parceria pelo 
Banco Interamericano de desenvolvimento (BID) e o
Instituto Ethos, negros e negras continuam em
situação de desigualdade, sub-representação
e afunilamento hierárquico.
 
A população negra é maioria nos contingentes de 
aprendizes e trainees, com proporção de 57,5% e 
58,2%, mas representa apenas 6,3% na gerência e 
4,7% no quadro executivo.
 
Mulheres negras estão em situação ainda mais desfa-
vorável, pois preenchem apenas 1,6% das posições na 
gerência e 0,4% no quadro executivo. Pior que isso é 
observar que, em 2010, ocupavam 2,1% do quadro
gerencial e 0,5% do quadro executivo.
 
A disparidade salarial é outro desafio evidente. Ainda 
que tenha diminuído nos últimos anos, a Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME) do IBGE indica que a 
desigualdade de renda ainda é considerável entre bran-
cos e negros no Brasil. No início de sua série histórica, 
em 2003, o levantamento apontava que um negro não

ganhava nem metade do salário de um branco (48%). 
Fazendo a mesma comparação, em 2015, um negro 
passou a ganhar pouco mais da metade dos rendimen-
tos de um branco (59%).

Um estudo que ilustra claramente o preconceito racial 
foi realizado nos Estados Unidos, em 2003, quando 
pesquisadores da Universidade de Chicago e do MIT 
criaram falsos currículos com as mesmas qualificações 
e nomes diferentes. Alguns nomes eram aparente-
mente de pessoas pretas, como Lakisha Washington e 
Jamal Jones. Outros eram aparentemente de brancos, 
como Emily Walsh e Greg Baker. O resultado? Aqueles 
com nomes "brancos" receberam 50% mais convites 
para entrevistas do que aqueles com nomes "pretos".

Outro estudo, realizado pela GapJumpers, propôs uma 
comparação entre um processo seletivo tradicional e 
um processo seletivo inovador, em que as informações 
pessoais, nomes e rostos dos candidatos são ocultados 
e tudo o que o recrutador pode analisar é o resultado 
dos testes que eles realizam para preencher determi-
nada vaga.

Aqui, os resultados são ainda mais contundentes e não 
dizem respeito apenas à população negra. Em com-

paração com à seleção de currículo padrão, o uso
da opção com dados ocultos aumenta as chances,
em aproximadamente 40%,de candidatos minoritários
e femininos chegaremà primeira etapa de entrevista
de emprego.

E quer saber mais? Outro estudo, agora da Harvard 
Business School, reforçou essa linha de raciocínio ao 
constatar que, quando os empregadores do setor de 
serviços usavam um teste de trabalho para a seleção, 
acabavam contratando trabalhadores que tendiam a 
permanecer no emprego por mais tempo. Isso indica 
que as contratações foram mais adequadas. Por outro 
lado, quando os empregadores rejeitavam os resulta-
dos do teste para contratar alguém por razões mais 
subjetivas, os empregados eram significativamente 
mais propensos a desistir ou serem demitidos mais 
rapidamente.
 
Esse tipo de recrutamento com informações ocultas 
começou, ainda segundo o NYTimes, com a Boston 
Symphony Orchestra, em 1952, quando a maioria das 
orquestras empregava apenas homens brancos. A ideia 
era diversificar a contratação, voltando o foco apenas 
para o desempenho dos candidatos, que não podiam 
ser vistos pelos avaliadores. Depois de um processo de 
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discriminação racial contra a Filarmônica de Nova York, 
em 1969, muitas orquestras passaram a utilizar esse 
tipo de seleção. Um estudo de acompanhamento reaiza-
do por pesquisadores de Harvard e Princeton descobriu 
que esse tipo de avaliação aumentava entre 25% e 46% 
as chances de mulheres serem contratadas.

No entanto, apesar de representarem 23,9% da 
população brasileira, essas pessoas não vivem em
uma sociedade adaptada. Segundo a Pesquisa de
Informações Básicas Municipais (Munic) de 2014,
a maioria das prefeituras não promove políticas de 
acessibilidade como lazer para pessoas com
deficiência (78%), turismo acessível (96,4%)
e geração de trabalho e renda ou inclusão
no mercado de trabalho (72,6%).

Entre os deficientes (grupo em que 59% dos respon-
dentes já se sentiram discriminados) a própria deficiência 
é citada como a principal barreira por 74%. Entre eles, 
57% têm deficiência física.
 
De acordo com o último Censo Demográfico do IBGE
realizado em 2010, 45,6 milhões de pessoas declararam 
ter pelo menos um tipo de deficiência, seja visual,
auditiva, motora ou mental/intelectual.

Deficiência 
não define o 
profissional
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A Lei de Cotas, que completou 25 anos em 
2016, é um dos poucos instrumentos que
existem para garantir a inserção de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho. A lei 
obriga empresas com cem ou mais colabora-
dores a preencher de 2% a 5% de seus cargos 
com pessoas com deficiência (PCDs) ou benefi-
ciários reabilitados. A grande questão é que ela 
não é tão eficiente quanto poderia ser.
 
Dados do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social (MTPS) indicam que, se as empresas
seguissem a lei, pelo menos 827 mil postos
de trabalho estariam disponíveis para pessoas 
com deficiências que se enquadram nas
exigências da legislação. Entretanto, apenas 
381.322 vagas haviam sido criadas até 2016.

Leis de cota 
são a solução?

Principais
justificativas para a lei
Dentro das empresas, entender e apoiar a existência de 
uma lei que dá vantagem a uma parcela da população 
ainda é um desafio. Algumas pessoas acreditam que a 
Lei de Cotas favorece um grupo ao mesmo tempo em 
que desfavorece outros. No entanto, é preciso observar 
alguns pontos socioeconômicos relevantes para o
entendimento da importância da lei neste momento
da nossa sociedade.
 
O primeiro deles é a saúde. Desde o nascimento - ou o 
momento em que adquirem a condição – pessoas com 
deficiência precisam enfrentar a saúde pública no Brasil, 
que sabidamente é falha e não atende todas as necessi-
dades nem mesmo de quem não tem deficiências físicas 
ou intelectuais.

Crianças surdas, por exemplo, quando acompanhadas 
desde muito pequenas por um serviço de fonoaudiolo-
gia, podem se tornar adultos oralizados, terminologia 
utilizada para definir surdos que falam. Dessa forma, 
teriam mais condições de se comunicar com
a sociedade. Porém quem não tem condições de pagar
e depende da saúde pública, dificilmente consegue 
acesso ao serviço no momento e na
frequência adequados.

Outro exemplo é o de um cidadão com lesão medular 
que precisa esvaziar a bexiga utilizando sonda
descartável. Esse material custa em torno
de 300 reais por mês. Nem toda pessoa com
deficiência tem condições de retirar o material
num posto de saúde. Se for o caso, e se ela não receber 
o material em casa, pode adoecer e até falecer por
complicações no sistema urinário.
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O terceiro fator é a empregabilidade. A empresa quer 
contratar os melhores candidatos, os que vêm das
instituições mais renomadas, que possuem experiências
internacionais. E o que acontece com os brasileiros com 
deficiência quando apenas 6,7% dos 45 milhões deles 
têm nível superior completo?

O segundo ponto é a escolaridade. Estudos revelam 
que 61% dos mais de 45 milhões de brasileiros com 
deficiência não chegam ao ensino médio. O motivo? 
Mais da metade não teve recursos, saúde ou estímulos 
suficientes para completar o ciclo escolar.

E os 39% que conseguem completar a escolaridade
precisam superar a falta de acessibilidade física,
comunicacional e atitudinal, sem contar as situações
de exclusão provocadas por colegas, professores
ou até pela diretoria da escola.
 
É preciso lembrar que os processos pedagógicos, ainda 
hoje, não são definidos de acordo com as necessidades 
dos alunos que têm alguma deficiência sensorial, 
mental ou intelectual. Há vinte ou trinta anos, quando 
as pessoas que hoje são economicamente ativas
estavam na escola, a situação era ainda mais complica-
da. Necessidades especiais dificilmente eram levadas 
em consideração nas instituições de ensino.
Consequentemente, além do comprometimento
técnico, a exclusão escolar desencadeou problemas 
comportamentais imensuráveis que são percebidos
na idade adulta, principalmente nas empresas. 

Analisando esses dados fica mais fácil compreender que 
a Lei de Cotas não dá vantagem para essas
pessoas, apenas tenta oferecer oportunidades para
remediar séculos de exclusão.

A grande questão é que apenas a Lei de Cotas para
deficientes não o bastante para promover igualdade
de oportunidades no mundo do trabalho. Os números
apresentados no item “COMPETÊNCIA NÃO TEM COR” 
(página 11) demonstram claramente o desequilíbrio
de oportunidades oferecidas a profissionais
brancos e pretos. 

O Sistema de Cotas Raciais nas universidades, por
exemplo, contribui para a redução da desigualdade em 
relação à escolaridade.[1] [FB2]  Dados do IBGE dão 
conta que, entre 2005 e 2015, o percentual de negros
e negras universitários saltou de 5,5% para 12,8%.
No entanto, como também foi detalhado no item
“COMPETÊNCIA NÃO TEM COR” (página 11), ainda que 
estejam mais graduados, eles continuam com pouca 
representatividade nos níveis mais altos das empresas. 
Uma Lei de Cotas para tratar dessa desigualdade no 
ambiente corporativo seria solução?
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Tanto em relação à raça ou etnia, quanto em relação à 
idade dos profissionais ou suas deficiências, as armas 
mais poderosas para lutar contra a discriminação ainda 
são a conscientização e o engajamento de toda
a empresa, o que, em organizações verticais,
começa pelas lideranças. 
 
Cursos, treinamentos, palestras, workshops são ferra-
mentas úteis para evidenciar desigualdades e ajudar a 
mostrar por que as empresas têm de fazer alguma coisa 
sobre essa questão.

Além disso, o RH precisa compreender que ter o respal-
do da organização é importante para que as minorias se 
sintam mais seguras dentro do ambiente de trabalho.

A área de Recursos Humanos pode oferecer, por
exemplo, um canal de ouvidoria para que pessoas que 
se sintam discriminadas possam relatar esses eventos 
com segurança.

Outro fator importante é a conscientização das pessoas 
em relação aos seus direitos e ao cumprimento da lei.

 Armas contra a discriminação

16



Diversidade
no mercado
de trabalho

O Projeto sobre a diversidade no mercado de trabalho e 
nas empresas apontou que tanto na opinião de candi-
datos quanto de profissionais de RH a contratação de 
perfis diversos traz benefícios às empresas. Foi o que 
responderam 82% dos candidatos e 97% dos
profissionais de RH.

Entre os candidatos, os principais 
benefícios apontados são “gerar uma 
imagem positiva para a empresa” (54%), 
“fortalecer a cultura da empresa” (47%), 
“tornar a empresa mais criativa” (44%) 
e “entender melhor o seu cliente/
consumidor” (42%).
 

Para profissionais de RH, os princi-
pais benefícios apontados são 
“tornar a empresa mais criativa” 
(60%), “fortalecer a cultura da
empresa” (59%), “gerar uma imagem 
positiva para a empresa”
e “melhorar a performance da
empresa” (ambos com 58%).

Profissionais de RH de empresas grandes, com mais de 
500 funcionários, são os que apontam mais benefícios 
trazidos pela diversidade.  “Melhorar a performance da 
empresa”, por exemplo, é um benefício apontado por 
79% dos profissionais de RH de empresas com 500 a 
999 funcionários e 62% dos que estão em empresas 
com mil funcionários ou mais. 
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Os dados do estudo revelam claramente uma diferença 
de percepção em relação aos benefícios da diversidade 
entre profissionais de RH de empresas pequenas, 
médias e grandes. Observando os resultados é possível 
afirmar que quanto maior a empresa, em relação ao 
número de funcionários, maior também a percepção do 
RH em relação aos benefícios trazidos pela contratação 
de perfis profissionais diversos.

Grande desafio
para pequenas e 
médias empresas
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Quais os benefícios
da diversidade na
opinião do RH?
Esse quadro traz à tona um grande desafio para pequenas e médias empresas. Segundo 
dados do Sebrae, existem 6,4 milhões de estabelecimentos no Brasil. Desse total, 99% 
são micro e pequenas empresas (MPE). E as MPEs respondem por 52% dos empregos 
com carteira assinada no setor privado – são nada menos do que 16,1 milhões deles.
 
Vale lembrar, no entanto, que a Lei de Cotas, obriga apenas empresas com mais de 100 
funcionários a contratar pessoas com deficiência ou reabilitadas. Ou seja, de acordo com 
a definição de porte de estabelecimentos segundo o número de empregados, ela vale 
apenas para grandes empresas de Comércio e Serviços e empresas de médio e grande 
porte da Indústria. Fica claro, então, que o fato de serem as médias e grandes empresas 
as que mais se mobilizam para contratar pessoas com deficiência esteja diretamente 
ligado à Lei de Cotas.
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O levantamento mostrou também que lidar com
a diversidade ainda é um desafio. Para 49% dos 
candidatos e 62% dos profissionais de RH, colabora-
dores e gestores da sua empresa estão “parcialmente” 
preparados para lidar com a diversidade no ambiente 
de trabalho. Apenas 7% e 10%, respectivamente,
afirmam que a empresa está “totalmente” preparada 
para isso.
 
Segundo os profissionais de RH entrevistados, a maior 
dificuldade é preconceito e falta de informação,
apontada por 48% deles. Os candidatos,
por outro lado, apontam a falta de preparo da área
de Recursos Humanos como principal entrave,
representada por 24% dos respondentes.

Falta de preparo nas 
empresas e no RH
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Não é à toa que a Talento Incluir, consultoria especializa-
da em Diversidade e Inclusão, parceira da VAGAS neste 
projeto, atende em torno de 280 corporações por ano
e afirma não conhecer mais de 10 empresas com
programas de inclusão verdadeiramente estruturados. 
“Corriqueiramente voltamos para as empresas para 
fazermos exatamente o que fizemos há oito anos”,
lamenta Carolina Ignarra, sócia-fundadora da
Talento Incluir.

Na sua opinião, para ser sustentável, um programa de 
diversidade e inclusão precisa ser top-down.
“A alta liderança deve acreditar de verdade que
investir em diversidade traz retorno para a empresa”, 
afirma. Isso porque, quando o programa é estruturado 
para trazer valor e ganhos para o negócio, tem muito 
mais chances de ser sustentável do que quando é
desenhado para cumprir uma cota legal.

 Outro ponto importante que a especialista levanta é 
que programas de inclusão legítimos se preocupam com 
outros pilares representativos da Diversidade, como 
etnia, gênero, LGBTQ+, gerações, entre outros.  “Quando 
a cultura da empresa se preocupa com a inclusão de 
pessoas com deficiência, entendendo suas desvanta-
gens sociais, também se preocupa com outros pilares
de pessoas que também são excluídos de forma injusta, 
por preconceito e vieses inconscientes desatualizados.”

Programas de inclusão
são raridade
Tanto em grandes quanto em pequenas e médias 
empresas, os programas espontâneos de inclusão 
e promoção da diversidade ainda são raros em 
todo o país. O levantamento mostra essa reali-
dade de forma simples. Quando perguntados
se sua empresa possui um programa de inclusão, 
42% dos candidatos e 60% dos profissionais de RH 
responderam “não”.

Entre os que disseram “sim”, os programas mais 
citados são voltados para profissionais com defi-
ciência e jovem aprendiz. Vale lembrar que os dois 
são respaldados por leis. O primeiro, pela Lei de 
Cotas, já citada no item LEIS DE COTAS SÃO A 
SOLUÇÃO? (página 14), e o segundo pela Lei do 
Aprendiz, 10.097/2000, que afirma que empresas 
de médio e grande porte devem contratar jovens 
com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes.

21



Entender a singularidade das pessoas e aprender a 
tratar os diferentes colaboradores do seu time com 
equidade, ou seja, adaptando uma regra para determi-
nado caso específico a fim de deixá-la mais justa é 
ainda hoje um grande desafio para os gestores.
 
Carolina, da Talento Incluir, concorda que seja real-
mente desafiador entender o que é de fato necessário 
e o que é vantagem ou regalia no tratamento. “Os
gestores das empresas precisariam de cursos de filo-
sofia, psicologia de relacionamento e formação em 
coaching para terem a flexibilidade necessária para a 
elasticidade que a diversidade requer”, acredita ela.
 
O que ocorre é que muitos gestores ainda não enten-
deram que a Lei de Cotas é uma política para compen-
sar a desigualdade social que até então sofreram as 
pessoas com deficiência. “É uma medida que objetiva 
transformar uma realidade de séculos de exclusão e 
desequilíbrio social”, afirma. E, quando o gestor não
entende isso, contrata pessoas com deficiência para 
cumprir cota, quando seria muito mais eficiente
contratar pessoas para contribuir com uma mudança 
de realidade social.

O despreparo e a 
falta de informacão

22



Felizmente, existem exceções. Leandro Camilo, sócio
da PwC, é uma delas. Há aproximadamente um ano ele 
tem se dedicado ao tema diversidade na PwC. “Isso 
tem me trazido um desenvolvimento de consciência 
enorme”, afirma. “Demonstrar interesse genuíno pelas 
pessoas que fazem parte de algum grupo de ‘minoria’ 
certamente é a chave para avançarmos”, acredita ele.
 
Leandro conta que levou um tempo para reconhecer 
seus vieses inconscientes e os privilégios dos grupos 
majoritários. No entanto, foi quando isso aconteceu 
que ele aprendeu a lidar com o tema. “Hoje me consi-
dero uma pessoa muito melhor por entender que ter 
preconceito é inevitável, mas posso controlar o meu 
juízo de valor e não julgar e nem classificar como certo 
ou errado”, diz Leandro. “Sou um líder melhor por
entender a diversidade como algo transformador
para as empresas e para a sociedade.”

Para Mário Kaphan, fundador da VAGAS, lutar contra 
a exclusão nas empresas é uma questão urgente,
principalmente em decorrência da utilização cada vez 
mais ampla de tecnologia e inteligência artificial. 
“Nós viemos de um mundo de exclusão”, afirma.
“Se os nossos algoritmos de inteligência artificial
forem baseados apenas sobre dados passados, 
estaremos perenizando os seus vieses e suas
situações de exclusão” , explica.

É por isso que Mário entende que seja enorme
a responsabilidade de uma empresa como a VAGAS, 
que utiliza tecnologia para apoiar profissionais de
Recursos Humanos na tomada de decisão em
processos seletivos. “Podemos contribuir para um 
mundo melhor ou pior, dependendo do que oferecemos 
e da forma como utilizamos ciência de dados para 
recomendar uma ou outra contratação”, explica. “Quer-
emos contribuir para um mundo em que as pessoas se 
realizem, independentemente de qualquer classificação 
que tenham, de raça, gênero, o que for”, afirma.

Internamente, a empresa também está atenta ao 
assunto. Tanto, que no último planejamento estratégico 
foram estabelecidos dois objetivos relacionados à
inclusão afirmativa, um relacionado ao uso ético de
Inteligência Artificial e outro ao recrutamento e seleção 
de profissionais para a própria VAGAS.  “A questão da 
inclusão é totalmente consistente com o propósito da 
VAGAS”, afirma Mário. De forma geral, o propósito
é fazer com que pessoas e empresas se encontrem
e se escolham melhor mutuamente.
 
Para Carolina, da Talento Incluir, desenvolver a liderança 
para compreender o que o Leandro e Mário entenderam 
é essencial. Afinal, se os gestores ou líderes não estão 
prontos, as empresas não estão prontas. “Diversidade 
não é certo ou errado, não é uma escolha”, afirma. “Não 
dá para evitar a diversidade, mas dá para evitar
a exclusão e a injustiça – e ainda ganhar com isso.”

Pequenas esperanças
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Ações afirmativas são atos ou medidas especiais e 
temporárias que visam eliminar desigualdades histori-
camente acumuladas, garantir a igualdade de oportuni-
dades e tratamento e compensar perdas provocadas 
pela discriminação e marginalização, como a dissemi-
nação de informação para quebra de preconceito e fa-
vorecimento da participação de representantes de di-
versidade nos processos de seleção, entre outras.
 
As empresas estão equalizando as desigualdades, ref-
erentes aos grupos desfavorecidos, que nem sempre 
são minoritários, com ações afirmativas. Alguns exem-
plos dessas ações são:

• Flexibilizar a idade mínima para partici-
pação em processos seletivos para
pessoas com deficiência;

• Envolver apenas profissionais negros 
para determinados processos seletivos;

• Medir a quantidade de pessoas do
 pilares de diversidade por meio
de censo interno

•Permitir que mulher grávida participe do 
processo de seleção e contratá-la se, de 
fato, for a melhor candidata;

• Criar treinamentos presenciais
ou e-learning para compreensão de
vieses inconscientes;

• Outras medidas, que fortalecem a cultu-
ra de inclusão e despertam a percepção 
que o mercado de trabalho exclui e cada 
profissional pode contribuir para reverter 
injustiças e desigualdades.
 

Questões
afirmativas

No levantamento realizado pela VAGAS e Talento Incluir, 
a maioria dos entrevistados acredita que ações afirma-
tivas, relativas à diversidade nas empresas podem
compensar perdas provocadas pela discriminação.
Quando essa pergunta foi lançada, 53% dos candidatos 
e 55% dos profissionais de RH responderam “sim”.
 
A maior parte dos profissionais de RH, 44%, também 
acredita que ações afirma-
tivas e implantação de 
programas específicos devem 
gerar impacto no mercado
de trabalho entre 2 e 5 anos.
A segunda maior parte, 27%,
acredita em um prazo
maior, entre 6 e 10 anos.
 
Curiosamente, a maioria 
dos candidatos – 77% - não foi
beneficiada por qualquer tipo de ação
afirmativa. No entanto, 66% acredita
que as mudanças nas empresas em
relação à diversidade impactarão
a sua vida.
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“Para que a exclusão e a discriminação tornem-se
passado nas empresas brasileiras, é preciso que todos 
compreendam que a diversidade traz grandes 
benefícios, afirma Carolina, da Talento Incluir”. “Se a 
ideia for trazer inovação, o ganho é muito maior quando 
você diversifica o seu time”.
 
Existem, inclusive, pesquisas que demonstram esses 
benefícios. A Monsanto, empresa do agronegócio, por 
exemplo, criou um “indexador de diversidade” para
relacionar resultados com equipes mais diversas. Com 
isso, percebeu que as equipes com mais diversidade e 
com os gestores mais empenhados em promover in-
clusão eram as que tinham os melhores resultados. 
“Em uma escala de zero a dez, a performance dos 
times com diversidade chegou a 9, contra a média de
6 dos demais”, diz Aline Cintra, líder de aquisição de
talentos da Monsanto, em reportagem publicada pela 
Época Negócios.

No livro Os verdadeiros heróis da Inovação, o autor 
Matt Kingdon cita que os principais ingredientes para a 

“Para que a exclusão 
e a discriminação 
sejam passado nas 
empresas brasileiras, 
é preciso que todos 
compreendam que a 
diversidade traz 
grandes benefícios, 
afirma Carolina, da 
Talento Incluir”.

inovação são a determinação, a formação de uma rede 
multipotencial, a intuição e a agilidade.
 
A soma é simples e efetiva:
culturas diferentes + trajetórias diferentes + visões de 
mundo diferentes em uma equipe é  =  maior probabili-
dade de encontrar soluções diversas e criativas.

Em 2015, também o Hay Group publicou na revista 
Harvard Business Review um estudo envolvendo 170 
empresas brasileiras que apontou que 76% dos cola-
boradores de empresas que se preocupam com a diver-
sidade reconhecem que há espaço no trabalho para 
expor suas ideias e inovar. Nessas companhias, os fun-
cionários estão 17% mais engajados e dispostos a ir 
além das responsabilidades formais.

A consultoria McKinsey, após avaliar 366 empresas nos 
Estados Unidos, na Inglaterra e em países da América 
Latina, revelou que aquelas que possuem o maior 
número de profissionais considerados diversos dentro 
do quadro geral de funcionários são capazes de entre-
gar desempenho até 35% superior à média da indústria 
como um todo.

Está comprovado que empresas que respeitam a diver-
sidade priorizam o talento dos profissionais e, conse-
quentemente, extraem o melhor de cada um. “Diversi-
dade não é escolha, é um fato”, afirma Carolina Ignarra. 
Ignorar fatos pode significar ignorar consumidores. 
“Se as empresas não conhecerem as necessidades
de seus consumidores, não poderão inovar e, futura-
mente, não existirão.”

Conclusões
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Os dados utilizados neste e-book são o resultado
de uma pesquisa realizada pela VAGAS.com, em
parceria com a Talento Incluir, entre fevereiro e março 
de 2018. A pesquisa ouviu 3244 candidatos cadastra-
dos na base do VAGAS.com.br e  202 profissionais de 
Recursos Humanos.

Sobre a 
pesquisa
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