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Vivemos em um mundo em constante transformação. Somos quase 8 bilhões 
de pessoas – 200 milhões somente no Brasil – com suas particularidades 

1. MENSAGEM DO PRESIDENTE

Para isso, acreditamos que a soma de histórias de vida, pontos de vista e experiências diferentes nos levam além. 

Por isso, estimulamos e incentivamos o respeito às diferenças, combatendo quaisquer tipos de discriminação e zelando pela 
inclusão e por um ambiente de trabalho saudável. Começa internamente nosso trabalho a favor da pluralidade, exercitando um 
comportamento acolhedor e estendendo o tratamento cordial e igualitário também a amigos, familiares e todos ao nosso redor.

O Guia de Diversidade e Inclusão CBA representa um novo passo na jornada de evolução da #NossaCBA. Me sinto orgulhoso 
deste movimento. Depende de nós vivenciarmos uma cultura que torne nossas relações mais justas, produtivas, inclusivas e 
sustentáveis. Conto com o engajamento de todos e todas para multiplicar e praticar essa mensagem. 

Por uma #CBAMaisDiversa!

físicas, psicológicas, sociais e culturais. Um universo plural, em que cada um e cada uma de nós tem 
seu jeito de ser, o seu próprio “pulsar”, o seu “sentir”.

Diante de um cenário de tantas vertentes, a #NossaCBA formou, ao longo do tempo, também a sua 
identidade. Uma Empresa sólida, ética, que busca incansavelmente sua evolução. Que olha para as 
pessoas, age de forma responsável e sustentável, e que promove a inovação. Somos empregados e 
empregadas movidos por um propósito comum: o de prover soluções em alumínio que transformam 
vidas. Soluções essas que geram impacto positivo para nós, nossos públicos de relacionamento, o 
meio ambiente e toda a sociedade. 
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Em 2018, iniciamos um processo de amadurecimento sobre a prática 
da Diversidade, que vem contribuindo para uma forma de trabalhar 
ainda melhor e mais eficiente. Nosso compromisso com as Pessoas 
nos engaja, a cada dia, para que a disseminação e fortalecimento dessa 
nova cultura sejam valorizados em todas as áreas da organização.

A partir daí, desenvolvemos um diagnóstico da diversidade presente 
em todos os pontos de nossa cadeia produtiva e pudemos reavaliar 
práticas, políticas e diretrizes, planejando ações para proporcionar um 
ambiente ainda mais diverso e inclusivo, dentro e fora da #NossaCBA.

Criamos o Comitê de Diversidade, formado por empregados e 
empregadas de diferentes funções e níveis hierárquicos de nossa 
Companhia, com o objetivo de gerar reflexão, conscientização e 
senso do coletivo, fomentando a cultura do pensar diferente e do 
respeito e empatia com o outro, independentemente de identidade 
de gênero, cor/raça, idade, condição física e intelectual, orientação 
afetivo-sexual, origem, nacionalidade, religião, crença e outras 
características que compõem a pluralidade humana.

Convidamos você a mergulhar conosco nesta jornada e a fazer 
parte da construção da #NossaCBA cada vez mais diversa e 
inclusiva!

2. MENSAGEM DO COMITÊ DE DIVERSIDADE 
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3. POLÍTICA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO CBA

Essa Política de Diversidade e Inclusão da Companhia Brasileira de Alumínio e suas controladas  tem 
consonância com a: 

Reconhecendo o comprometimento que a CBA tem para a construção de uma sociedade mais justa, saudável, plural e 
democrática, esta Política de Diversidade e Inclusão reforça nosso compromisso de proporcionar equidade e respeito em 
nosso ambiente de trabalho e de eliminar qualquer forma de discriminação na empresa. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  IV -  promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Artigo I: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir 
em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
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• Valorizar a diversidade humana e pluralidade cultural.

• Respeitar integralmente as pessoas independentemente de seu gênero, identidade de gênero, cor/raça, 
idade, condição física e intelectual, orientação afetivo-sexual, origem, nacionalidade, religião, crença e 
outros atributos intrínsecos à pluralidade humana.

• Garantir oportunidades iguais a todas as pessoas do quadro funcional da CBA, inclusive remuneração e 
avaliação de performance. 

• Revisar regularmente as políticas e códigos da CBA para que princípios de respeito e valorização da diversidade e 
direitos humanos sejam respeitados, mantidos e ampliados.

• Tratar todos os empregados e empregadas, bem como candidatos e candidatas em processo seletivo com dignidade e 
respeito, não permitindo qualquer comportamento preconceituoso ou discriminatório.

• Apoiar novos pensamentos e ideias, aproveitando a pluralidade de visões para o desenvolvimento de soluções, 
produtos e serviços inovadores, alinhados à estratégia do negócio da CBA.

• Valorizar parceiros – sejam eles fornecedores e outros públicos de relacionamento da Empresa – comprometidos 
em impulsionar a diversidade e inclusão em suas estratégias de negócio, bem como estimular a contratação de 
fornecedores que representem esta diversidade e pluralidade.

• Garantir uma comunicação inclusiva, interna e externamente, livre de estereótipos e de mensagens preconceituosas ou 
discriminatórias. 

São diretrizes dessa Política de Diversidade e Inclusão: 

5
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Nenhuma atitude preconceituosa ou discriminatória será tolerada em função de gênero, identidades 
de gênero, cor/raça, idade, deficiência, orientação afetivo-sexual, origem, nacionalidade, religião, 
crença ou qualquer outro atributo intrínseco à pluralidade humana. 

Qualquer empregado ou empregada que violar a Política de Diversidade e Inclusão da CBA estará sujeito(a) a medidas 
disciplinares (advertência verbal, advertência escrita, suspensão e demissão com e sem justa causa). O respeito e 
cumprimento às diretrizes contidas nesta Política são, portanto, condição de empregabilidade na CBA.

Essa política é aplicada também para contratos de terceiros e fornecedores.

Em relação a todos os empregados e empregadas da CBA:

6
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“ “A inclusão acontece quando se aprende 
com as diferenças e não com as igualdades.

Paulo Freire 
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Esse Guia insere-se nas ações confluentes 
com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável – ODS, que são um conjunto de 
17 metas globais definidas pela Organização 
das Nações Unidas – ONU.

A CBA é signatária do Pacto Global e assume o compromisso de alinhar o desenvolvimento das suas 
operações com os objetivos do desenvolvimento sustentável.

Para saber mais: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/
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Olhe ao redor.  Você já reparou que nenhuma 
pessoa é igual a outra?  No planeta, somos 
quase oito bilhões de seres humanos com 
corpos, experiências e origens diversas. Somos 
negros e negras, brancos e brancas, indígenas, 
asiáticos. Somos lésbicas, gays, bissexuais, 
trans, heterossexuais. Somos pessoas com 
e sem deficiência. Somos uma infinidade 
de possibilidades de existência. No entanto,  
sabemos também que, infelizmente, algumas 
diferenças marcam desigualdades. 

Cada um e cada uma de nós tem uma cor/raça, 
um gênero, uma orientação afetivo-sexual, uma 
idade, capacidades físicas e intelectuais, pertence 
a determinada classe social, dentre outros tantos 
aspectos, que nos colocam em posições de mais 
vantagens ou mais desvantagens. 

4. DIVERSIDADE, INCLUSÃO E EQUIDADE
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Por isso, programas de valorização da diversidade em empresas, assim 
como na #NossaCBA, são tão importantes para que seja possível criar uma 
sociedade em que o respeito a todas as pessoas se configure como a base 
das relações humanas. Assim, as nossas diferentes características, toda essa 
pluralidade, são potencialidades que devemos impulsionar e jamais serão 
motivo para desrespeito, discriminações, injustiças ou exclusões.

https://www.youtube.com/watch?v=A7Bh7RczcAA

Confira aqui um exemplo: 
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Muitas vezes existe uma confusão sobre o que é diversidade, inclusão e equidade e, de maneira 
equivocada, utilizam-se esses três conceitos como sinônimos. Mas, eles não são. 

Diversidade diz respeito à pluralidade: diferentes pessoas com diferentes cores e raças, idades, 

Afinal de contas, o que são?

11

orientações afetivo-sexuais, identidades de gênero, capacidades físicas e intelectuais, origens... Diversidade abrange as 
individualidades, as multiplicidades de forma, jeitos, maneiras de existir no mundo. Diversidade nos fala sobre as singularidades.

Inclusão, por outro lado, diz respeito à valorização da diversidade na perspectiva da integração entre as pessoas. Uma empresa 
pode ter em seu quadro funcional várias pessoas com deficiência, mas se elas não tiverem representatividade em todos os níveis 
hierárquicos, não receberem os mesmos salários e benefícios, nem tiverem as mesmas oportunidades de carreira, podemos até 
observar diversidade, mas não inclusão. 
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“ “Diversidade é chamar para a festa,                                                       
inclusão é tirar para dançar. 

Vernã Myers
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Essa frase, de Vernã Myers, diz 
respeito à valorização da diversidade 
na perspectiva da integração entre 
as pessoas. Para existir inclusão 
é necessário haver diversidade, 
e diversidade sem inclusão não 
transforma a sociedade. 

Direitos reservados à 2017 Robert Wood Johnson Foundation.

Já equidade diz respeito às ações 
para se alcançar uma real igualdade. 

Nesse sentido, a equidade adapta 
a regra para um determinado caso 
específico a fim de deixá-la mais 
justa, ou seja, tratar de maneira 
desigual os desiguais para diminuir 
os efeitos da desigualdade.
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Ações afirmativas são medidas temporárias 
que objetivam reverter a histórica situação 
de desigualdade e discriminação a que estão 
submetidos grupos minorizados. O fim dessas 
medidas é corrigir uma situação de desigualdade 
considerada prejudicial para o desenvolvimento 
da sociedade como um todo.

Ações afirmativas são medidas temporárias 

PARA NÃO ESQUECER:
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• As companhias que possuem equipes de gestão com mais diversidade 
tiveram uma receita 19% maior relativa à inovação .

• O Brasil é o 9º país mais desigual do planeta¹ e do jeito como as coisas estão, um 
brasileiro nascido entre os 10% mais pobres levaria 225 anos para alcançar a renda 
média do país² . Políticas de valorização da diversidade são fundamentais para 
acelerar algumas mudanças rumo a uma sociedade mais saudável. 

• Empresas que investem em diversidade de gênero tem probabilidade 21% maior de ter 
uma performance financeira superior em relação às que não investem³.

• Já quando há um investimento em equidade racial, são 33% de 
probabilidade de performance superior   . 4

5

1  Oxfam Brasil. País estagnado: um retrato das 
desigualdades brasileiras, 2018.

2  Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 

acelerar algumas mudanças rumo a uma sociedade mais saudável. 

• O Brasil é o 9º país mais desigual do planeta¹ e do jeito como as coisas estão, um 
brasileiro nascido entre os 10% mais pobres levaria 225 anos para alcançar a renda 
média do país² . Políticas de valorização da diversidade são fundamentais para 
acelerar algumas mudanças rumo a uma sociedade mais saudável. 

probabilidade de performance superior   . 

3  McKinsey & Company, A diversidade como 
alavanca de performance, 2018.

4  McKinsey & Company, A diversidade como 
alavanca de performance, 2018.

VOCÊ SABIA?

5  Boston Consulting Group (BCG)
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Princípio da Igualdade norteia o ordenamento jurídico brasileiro 
e pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes 
sejam tratadas de forma desigual: “Dar tratamento isonômico às 
partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, na exata medida de suas desigualdades”  . 

Quanto mais diversa uma equipe de trabalho, mais complementares são suas 
habilidades e mais plurais os vários pontos de vista, tanto para a criação de 
algo extraordinário, quanto para a resolução de um problema ordinário.

6

6  NERY JÚNIOR, Nélson. Princípios do processo civil à luz da Constituição 
Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
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“ “É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e 
o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a 
tua fala seja a tua prática.

Paulo Freire 
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QUER SABER MAIS? 
Diversidade, Inclusão e Equidade

PARA VER      

• Estrelas além do tempo, filme de Theodore Melfi.

PARA LER

O perigo de uma história única, livro de Chimamanda Ngozi Adichie.

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.

PARA REFLETIR    

Como superar os nossos preconceitos: caminhe corajosamente em direção a eles, TEDx de Vernã Myers. 
https://www.ted.com/talks/verna_myers_how_to_overcome_our_biases_walk_boldly_toward_
them?language=pt
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Guia da DIVERSIDADE & INCLUSÃO CBA
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O que quer dizer equidade de gênero? 

Ainda nos dias de hoje vemos uma 
disparidade em diversos aspectos 
quando comparamos a situação de 
homens e mulheres. Para a construção 
de uma sociedade mais justa e saudável, 
é fundamental que haja equidade de 
gênero.

5. EQUIDADE DE GÊNERO
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• As mulheres ganham, em média, 20,5% menos que os homens no país   e as mulheres 
negras recebem menos da metade do salário dos homens brancos no Brasil .

• As mulheres representam 51,8% da população brasileira .

7  PNAD Contínua, 2019

8  IBGE 2019

9  Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, IBGE

10  Censo 2010, IBGE

7

9

8

10

VOCÊ SABIA?

• Em média, as mulheres têm mais anos de escolaridade do que os homens 
em todos os níveis e representam 58% das pessoas universitárias no Brasil  .
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• Em 2016, o Senado construiu o primeiro banheiro feminino no 
plenário: desde a inauguração do prédio do Congresso, em 1960, só 
existia banheiro masculino   .2016

• Mulheres são responsáveis pela decisão de compras de 
abastecimento em 96% dos lares brasileiros   .

• 14% do quadro executivo das 500 maiores empresas do Brasil é composto por mulheres 
e apenas 0,4% são mulheres negras   .

• As mulheres comandam 45% dos lares no Brasil   .

11  PNAD
12  Instituto Ethos 

13  Agência Brasil
14  Nielsen 

11

12

13

14

VOCÊ SABIA?
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PARA NÃO ESQUECER:

Feminismo: direitos iguais entre 
homens e mulheres

Machismo: coloca o homem 
como superior à mulher

Femismo: coloca a mulher como 
superior ao homem

=

>

>

23
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Quando falamos em equidade de gênero, precisamos falar sobre violência 
contra as mulheres, afinal, a segurança de todas as pessoas é uma questão 
de saúde social. Além de um problema social em si,  a violência contra 
as mulheres representa também uma questão em termos de negócios 
para as empresas, já que as impede de desenvolverem plenamente seu 
potencial.

       Cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil   .

       42% das mulheres brasileiras já sofreram assédio sexual   .

        O Brasil é o 5º país do mundo mais violento contra as mulheres   .

Violência contra as mulheres: 
uma questão de todo mundo

Quando falamos em equidade de gênero, precisamos falar sobre violência 
contra as mulheres, afinal, a segurança de todas as pessoas é uma questão 
de saúde social. Além de um problema social em si,  a violência contra 
as mulheres representa também uma questão em termos de negócios 
para as empresas, já que as impede de desenvolverem plenamente seu 

       Cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil   .

        O Brasil é o 5º país do mundo mais violento contra as mulheres   .

15

16

17

15  Pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e Privado, 
Fundação Perseu Abramo/SESC

16  DataFolha

24
17  @projetoahtenta
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A Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 e tem 46 artigos distribuídos em sete títulos. A lei cria 
mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra todas as mulheres, inclusive as 

• Não rir de piadas machistas e questionar os amigos que fazem isso.

• Tentar descontruir seu próprio machismo no dia a dia.

• Ouvir com atenção o que as mulheres têm para dizer e ter empatia.

• Não colocar a culpa na vítima e dar apoio ao invés de julgar.

• Conversar com aquele amigo “ciumento demais” e dizer que ninguém é propriedade de ninguém.

• Não compartilhar na internet conteúdos machistas/violentos, como imagens que objetificam as 
mulheres.

• Conversar com pessoas do seu convívio que tenham atitudes machistas.

ESTÁ NA LEI:

Como os homens podem apoiar na luta pelo fim da violência contra as 
mulheres   ?

18   IMP 19   @projetoahtenta

ESTÁ NA LEI:

19

25

mulheres trans, em conformidade com a Constituição Federal e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil   .18
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Você conhece o Mapa do Acolhimento? 
Trata-se de uma rede de solidariedade que 
conecta mulheres que sofrem ou sofreram 
violência de gênero a uma rede de psicólogas 
e advogadas dispostas a ajudá-las de forma 
voluntária.

https://www.mapadoacolhimento.org/



É uma palavra que cada vez mais tem ganhado 
a boca das mulheres e meninas. Sororidade 
vem de soror que, do latim, significa irmã. 
Então sororidade tem a ver com tratar outras 
mulheres como irmãs, não como inimigas. 
Trata-se de união entre mulheres, baseada 
na empatia e companheirismo, rompendo o 
estigma de rivalidade. 

Confira aqui: 

https://youtu.be/tmN8QHMfCSA 

Então sororidade tem a ver com tratar outras 
mulheres como irmãs, não como inimigas. 
Trata-se de união entre mulheres, baseada 
na empatia e companheirismo, rompendo o 
estigma de rivalidade. 

Confira aqui: 

https://youtu.be/tmN8QHMfCSA https://youtu.be/tmN8QHMfCSA 
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Já ouviu falar em sororidade? 
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Precisamos rever e superar os estereótipos de gênero. Quando dizemos que “mulheres são mais fracas 
do que homens” ou que “homens não podem chorar” estamos lançando mão destes estereótipos, 
que são rótulos sociais. Referem-se a certo conjunto de características que são atribuídas a todas as 

Estereótipos de gênero

28

pessoas de um determinado grupo social. Quando estereotipamos homens e mulheres estamos generalizando e simplificando 
suas características, incluindo aquelas relacionadas à paternidade e à maternidade. 

Veja aqui: https://www.youtube.com/watch?v=HMiODeIItGU
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“
“

A questão de gênero é importante em qualquer canto 
do mundo. É importante que comecemos a planejar e 
sonhar um mundo diferente. Um mundo mais justo. Um 
mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, 
mais autênticos consigo mesmos. E é assim que devemos 
começar: precisamos criar nossas filhas de uma maneira 
diferente. Também precisamos criar nossos filhos de uma 
maneira diferente.

Chimamanda Ngozi Adichie, em 

Sejamos todos feministas.
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QUER SABER MAIS? 
Equidade de Gênero

PARA SEGUIR NO YOUTUBE:

Bondelê | canal com sugestões de livros e entrevistas inéditas com escritoras brasileiras contemporâneas 

https://www.youtube.com/channel/UC0KVWuggG8FKLdB98ZDvdDQ

PARA SEGUIR NO INSTAGRAM:

• Ana Paula Xongani | https://www.instagram.com/anapaulaxongani/

• Louie Ponto | https://www.instagram.com/pontolouie/

• Bia Gremion | https://www.instagram.com/biagremion/

PARA REFLETIR  

QUER SABER MAIS? 
Equidade de Gênero

PARA REFLETIR  

Ensine a coragem às meninas, não a perfeição.  TEDx de Reshma Saujani 

https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection/transcript?6&language=pt-br 

PARA CRIANÇAS   

Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes | Podcast de contos de fadas sobre as mulheres extraordinárias que nos inspiram.

https://open.spotify.com/show/70aDNolDdT9Q52wZ3twIVk 

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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Você já ouviu coisas do tipo: 
homem não chora? Seja forte, você 
é um homem! Homem que é homem 
gosta de futebol? Assim como as 
mulheres, os homens também são 
pressionados a se enquadrarem 
naquilo que a sociedade acredita 
ser “a masculinidade”. No entanto, 
estamos caminhando socialmente 
para que seja possível que os 
homens se libertem de estereótipos 
e comportamentos que muitas vezes 
são tóxicos para si e para as outras 
pessoas. 
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E os homens? 
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• 2 em cada 10 homens tiveram exemplos práticos e boas conversas sobre como assumir seus medos e 
pedir ajuda, durante a infância e adolescência   . 

• 7 em cada 10 homens concordam que foram ensinados, durante a infância e adolescência, a 
não demonstrarem fragilidade   . 

• 6 em cada 10 homens concordam que foram ensinados a não expressar suas 
emoções    .   20

21

22

20  Pesquisa “O silêncio dos homens” | Instituto PdH/Zooma Inc.
21 Pesquisa “O silêncio dos homens” | Instituto PdH/Zooma Inc.

VOCÊ SABIA?

22 Pesquisa “O silêncio dos homens” | Instituto PdH/Zooma Inc.
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• 44% dos homens sentem pressão por serem responsáveis pelo sustento da casa, mas não 
falam sobre isso    .

• 56,5% dos homens gostariam de ter uma relação mais próxima com amigos, expressando mais afeto 
e podendo falar sobre sentimentos e dúvidas    , mas 66,5% dos homens não falam com amigos sobre 
medos e sentimentos    .

• 54% dos homens gostariam de ter mais liberdade para explorar hobbies, talentos ou opções de carreira pouco 
usuais, sem serem julgados como frouxos ou pouco ambiciosos   .

• 45,5% dos homens gostariam de se expressar de modo menos rígido ou agressivo, mas não 
sabem como   .

24

23

26

27

25

23  Pesquisa “Precisamos falar com os homens” | ONU Mulheres
24  Pesquisa “Precisamos falar com os homens” | ONU Mulheres
25  Pesquisa “Precisamos falar com os homens” | ONU Mulheres

26  Pesquisa “Precisamos falar com os homens” | ONU Mulheres
27  Pesquisa “Precisamos falar com os homens” | ONU Mulheres

VOCÊ SABIA?

x
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Apesar de 81% dos homens concordarem que devem falar com outros homens 
sobre o que fazer para que as mulheres não sofram preconceito , alguns 
comportamentos masculinos devem ser nomeados para que seja possível 
conversar sobre eles:

Mansplaining: explicar algo óbvio para uma mulher como se ela não tivesse capacidade 
intelectual para entender.

Manterrupting: interromper a fala de uma mulher e impedi-la de concluir sua frase.

Bropriating: apropriar-se da ideia de uma mulher e levar o crédito por ela.

Gaslighting: distorcer fatos e omitir situações para deixar a mulher em dúvida sobre sua 
memória e sanidade mental.

Manspreading ou man-sitting: prática de homens sentarem-se no transporte público com 
as pernas abertas e, portanto, ocupando mais que um assento.

Para conhecer mais sobre esse tema, acesse:

https://www.geledes.org.br/o-machismo-tambem-mora-nos-detalhes/

28  Pesquisa “O papel do homem na desconstrução do machismo” | Instituto Avon/Locomotiva. 

28
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“ “Um homem não pode fazer o certo numa área da vida, 
enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A 
vida é um todo indivisível. 

Mahatma Gandhi
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PARA VER   

• Precisamos falar com os homens? | No âmbito do movimento #ElesPorElas (HeForShe), o documentário  Precisamos falar 
com os homens? Uma jornada pela igualdade de gênero procura aproximar os homens desse tema  tão importante. O 
objetivo é mostrar que a igualdade de gênero é uma questão que afeta a todos e todas e que, portanto, é benéfica a 
homens e mulheres. https://www.youtube.com/watch?v=SSUlT39fMVY 

• The Mask You Live In | Documentário em que educadores são entrevistados e relatam como, em atividades pedagógicas, 
percebem que garotos costumam revelar que escondem sentimentos como raiva e tristeza por não considerarem que 
têm a quem se expor. Adolescentes contam que pensaram em suicídio por ter dificuldades de se encaixar e por não ter 
com quem desabafar. Disponível na Netflix.

QUER SABER MAIS? 
Equidade de Gênero
QUER SABER MAIS? 
Equidade de Gênero

PARA OUVIR  

Tricô de Pais | podcast focado em paternidade e masculinidades I https://paizinhovirgula.com/category/podcasts/
podcast/

PARA SEGUIR NO INSTAGRAM

• Masculinidade Saudável | https://www.instagram.com/masculinidade.saudavel/

• Papo de Homem | https://www.instagram.com/papodehomem/

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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No Brasil, a desigualdade racial está 
presente no cotidiano sob várias 
formas. Para você ter ideia, ainda 
hoje, pessoas negras têm menor 
acesso a universidades e empregos 
de melhores salários e, na maioria 
das vezes, estão ocupando funções 
mais precárias no mercado de 
trabalho formal. 

Por isso, a equidade racial é um 
dos desafios fundamentais para 
o enfrentamento das profundas 
desigualdades do Brasil. 

6. EQUIDADE RACIAL 

38
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• O IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - coleta o quesito cor/raça dos censos 
desde 1872 considerando cinco categorias: branca, parda, preta, amarela e indígena e compõe 
a população negra a soma das categorias preta e parda.

• 56% da população brasileira é de pessoas negras   , mas só 5% do quadro executivo das 500 
maiores empresas do Brasil são negros   .30

31

29

VOCÊ SABIA?

29  PNAD Contínua, IBGE, 2019
30  Instituto Ethos 
31   ONG Avante

• Das bonecas fabricadas no Brasil, apenas 7% são negras   .
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• Às mulheres negras tem sido destinado menos tempo de atendimento médico do que às 
mulheres brancas   . 

• Só 24% dos deputados federais são negros   .32

33

34

VOCÊ SABIA?

29  PNAD Contínua, IBGE, 2019
30  Instituto Ethos 
31   ONG Avante

32  Câmara dos Deputados 
33  SUS sem Racismo
34  IPEA: FBSP

• 71% das pessoas que sofrem homicídio são negras   .
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ESTÁ NA LEI:ESTÁ NA LEI:

O crime de racismo tem previsão 
legal na Lei do Crime Racial - 
LEI 7.716/1989 - Art. 20. Isso, 
inclui praticar, induzir ou incitar 
a discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional.
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Algumas palavras e termos utilizados em nosso cotidiano carregam uma natureza racista. Muitas vezes 
as repetimos sem nos darmos conta de que são inadequadas na perspectiva de uma sociedade justa 
e igualitária. Preste atenção nessas palavras ou expressões que têm uma natureza racista:

Vamos repensar?

• Mulato | mulata: o termo é considerado pejorativo, pois é uma palavra originária do período escravocrata 
que faz analogia à palavra mula.

• Lápis cor de pele: aprendemos desde cedo que “cor de pele” é aquele lápis entre a rosa e o bege. No entanto, 
o tom não representa a pele de todas as pessoas, principalmente em um país como o Brasil.

• Moreno | morena: algumas pessoas acham que se referir a alguém como pessoa negra é ofensivo. No 
entanto, quando falamos moreno ou morena há uma tentativa de embranquecimento da pessoa. 

• Denegrir: sinônimo de difamar, possui origem em “tornar negro”, como se “manchando” uma reputação 
limpa e alva.  

• Cabelo ruim: cabelos crespos. Partindo da ideia de que os cabelos das pessoas negras não fossem bons e, 
em contraposição, aos cabelos lisos e bons das pessoas brancas. 

• A coisa está preta: associação entre “preto” e uma situação desconfortável, desagradável, difícil, perigosa.

• Mercado negro, magia negra, lista negra e ovelha negra: a palavra negro/negra representando algo ruim, 
ilegal, prejudicial. 

Confira outros exemplos aqui: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=E_BjYPOE3ag&feature=emb_logo 
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“ “Numa sociedade racista não basta não ser racista. 
É necessário ser antirracista.

Angela Davis



Guia da DIVERSIDADE E INCLUSÃO CBA

44

Se informe: a informação é uma potente aliada contra os 
estereótipos que vamos incutindo no nosso cotidiano, contra 
as crenças que fomos adquirindo ao longo da vida. Procure 
pesquisadores e pesquisadoras negros e negras, blogueiros, 
pensadores, ONGs do Movimento Negro. Leia, se interesse e se 
inteire das questões relativas à equidade racial.  

Seja consciente: pessoas brancas e negras partem de lugares 
históricos diferentes. Se você é uma pessoa branca, tenha 
consciência dos seus privilégios e nos lugares em que atua, se 
posicione para que haja de fato uma equidade racial. 

Como se posicionar contra o racismo: olhares, piadas e 
expressões podem ser estigmatizantes com outras pessoas, 
culturas e tradições. Indigne-se e esteja alerta se isso acontecer 
– contextualize e conscientize! Jamais silencie em situações 
racistas. 

Se engaje: o racismo só será resolvido no Brasil se as pessoas 
brancas também se engajarem juntamente com as negras nessa 
luta. Afinal, a pergunta que você deve responder é: em qual 
projeto de sociedade eu me engajo?

E na prática, o que eu faço?
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“
“

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua 
pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, 
as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a 
odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega 
mais naturalmente ao coração humano do que o seu 
oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser 
oculta, jamais extinta. 

Nelson Mandela
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PARA VER:    

Cara Gente Branca, série da Netflix

PARA LER: 

Insubmissas lágrimas de mulheres, livro de contos da Conceição Evaristo

PARA OUVIR:

Mamilos #173 | Episódio Eu não sou racista

https://www.b9.com.br/shows/mamilos/mamilos-173-eu-nao-sou-racista/

PARA REFLETIR:

Cota Não é Esmola, de Bia Ferreira I https://www.youtube.com/watch?v=QcQIaoHajoM

QUER SABER MAIS? 
Equidade racial
QUER SABER MAIS? 
Equidade racial

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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PARA SEGUIR NO INSTAGRAM:

• Levi Kaique | https://www.instagram.com/levikaiquef/

• Sueli Carneiro | https://www.instagram.com/carneiro956/

• Katiú scia Ribeiro | https://www.instagram.com/kattiiusciaribeiro/

• Leandro Assis | https://www.instagram.com/leandro_assis_ilustra/

• Criando Crianças Pretas | https://www.instagram.com/criandocriancaspretas/

PARA SEGUIR NO YOUTUBE:

• Canal Preto | https://www.youtube.com/channel/UCklJw4Vff xmmEgH3lvlLyJQ

• Muro Pequeno | https://www.youtube.com/channel/UCnQvEAzKAnc5lz0h6qwPL-w

• Papo de Preta | https://www.youtube.com/channel/UCvu2MvWjNozGxCdRlY1034Q

QUER SABER MAIS? 
Equidade racial
QUER SABER MAIS? 
Equidade racial

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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Diferentemente das pessoas negras, 
que precisam lidar com questões 
raciais desde pequenos, as pessoas 
brancas não costumam enxergar 
sua própria cor/raça. A branquitude 
é naturalizada, percebida como 
padrão, como algo universal. No 
geral, para as pessoas brancas, 
quem tem raça são os outros.

Por isso, está mais do que na hora 
de falarmos sobre branquitude.

Você já ouviu falar em branquitude? 

48
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Privilégios da branquitude:

Você já se deu conta de o 
quanto as pessoas brancas 
são privilegiadas no Brasil? Às 
vezes, por ser tão naturalizado 
esse privilégio, não temos a 
consciência que ele existe. 
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• Quando um policial para meu carro, tenho a convicção de que não foi por causa da minha cor/raça   . 

• Se meus filhos e filhas estudarem em uma escola particular, não preciso me preocupar se serão 
discriminados por serem os únicos brancos/as da turma   .

• A História que eu aprendi na escola é a História de um povo que tem a mesma cor/raça que eu   .

• Eu posso andar na rua à noite sem fazer com que as pessoas apertem o passo ao me avistarem   .

• Não preciso ter medo de passar pelo constrangimento de ser confundida com a babá de meus próprios 
filhos e filhas   . 

• Nunca me pedem para falar por todas as pessoas do meu grupo racial   .

• Posso ir às compras sozinha/o sabendo que não serei seguida/o ou perturbada/o   .

• Se eu ligar a TV ou abrir o jornal, é certo que verei pessoas da minha cor/raça amplamente 
representadas   .

35

37

38

40

41

42

39

36

35  Peggy McIntosh
36  Lara Vascouto
37  Lara Vascouto
38  Lara Vascouto

39  Lara Vascouto
40  Peggy McIntosh
41  Peggy McIntosh
42  Peggy McIntosh

Veja alguns exemplos:

50
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“
“

Para além de se entender como privilegiado, o 
branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata 
de se sentir culpado por ser branco: a questão é se 
responsabilizar. Diferente da culpa, que leva à inércia, 
a responsabilidade leva à ação. Dessa forma, se o 
primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado 
pelo racismo, o segundo é criar espaços, sobretudo em 
lugares que pessoas negras não costumam acessar.

Djamila Ribeiro
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No Brasil, escolas públicas 
e particulares da educação 
básica devem ensinar 
conteúdos relacionados à 
história e à cultura afro-
brasileiras. Trata-se da lei 
10.639, que alterou a LDB 
em 2003.

VOCÊ SABIA?



O que a pessoa branca pode fazer na luta antirracista   ?

• Estude sobre o racismo, pesquise, fique por dentro da história. 

• Escute pessoas negras falando sobre o assunto.

• Tenha abertura para adquirir conhecimento: tem muito material disponível na internet.

• Não faça piada racista nem “passe pano” em que faz.

• Não dê visibilidade para artistas, celebridades e políticos racistas.

42

42  Inspiração: Alves News, Levi Kaique Ferreira e Lia Vainer Schucman

• Racialize as discussões sempre e pense pelo viés racial todas as 
problematizações que fizer.

• Converse sobre branquitude a ações antirracistas com outras pessoas 
brancas: seja agente da mudança em todos os seus circuitos sociais e 
profissionais.

• Apoie profissionais negros/as em/de todas as áreas. 

• Reconheça e entenda que o racismo é um problema social atual. 

• Adquira um vocabulário racial que facilite a discussão sobre raça, racismo 
e antirracismo.

• Desenvolva a capacidade de traduzir e interpretar os códigos e práticas 
racializadas de nossa sociedade. 

Guia da DIVERSIDADE E INCLUSÃO CBA

53



Guia da DIVERSIDADE E INCLUSÃO CBA

54

PARA SUA BIBLIOTECA

• Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Branquitude, Hierarquia e 
Poder na Cidade de São Paulo, de Lia Vainer Schucman 

• Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro

PARA ACOMPANHAR

Portal CEERT | https://www.ceert.org.br/

PARA OUVIR   

Ideias Negras #13 | Os Significados da Branquitude, por Luciana Alves

https://open.spotify.com/
episode/7wnlSxkIZGOB7AM3zjThSL?si=4tWeXGQEQjG1Y1DVpVbVYg

QUER SABER MAIS? 
Equidade racial
QUER SABER MAIS? 
Equidade racial

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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PARA VER   

Olhos que Condenam, série disponível na Netflix

PARA ACESSAR

• Gente Branca | https://tab.uol.com.br/edicao/branquitude/#gente-branca

• O Lugar dos Sujeitos Brancos na Luta Antirracista | https://sur.conectas.org/o-lugar-dos-sujeitos-brancos-na-luta-   
antirracista/?fbclid=IwAR3VUGm77ZV5UIDTI9LhvYYz7w5FMHPTMma96JjB2uz7uXPVTTl3i_FkhxQ

QUER SABER MAIS? 
Equidade racial
QUER SABER MAIS? 
Equidade racial

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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7. LGBTQIA+

Quando falamos em LGBTQIA+ precisamos ter em mente quatro elementos:

Corpo/genital

Identidade de gênero

Papel / expressão de gênero 

Orientação afetivo-sexual

Imagine esses quatro elementos (corpo/genital, identidade de gênero, 
expressão de gênero e orientação afetivo-sexual) como peças de bloco 
de encaixe: eles podem ser “combinados” de múltiplas formas, afinal, 
somos quase 8 bilhões de possibilidades de existência, não havendo, 
portanto, dois únicos jeitos de estar no mundo.
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LGBTQIA+ é um acrônimo, ou seja, uma sigla que agrupa: 

• Lésbica | mulher que que se relaciona afetiva e/ou sexualmente com 
outra mulher.

• Gay | homem que se relaciona afetiva e/ou sexualmente com outro 
homem.

• Bissexual | pessoa que se relaciona afetiva e/ou sexualmente com 
pessoas de todos os gêneros.

• Travesti, transexual, transgênero | pessoas que não se identificam 
com o gênero atribuído no nascimento. 

• Queer | pessoa que transita entre os gêneros masculino e feminino ou, 
até, está além deles, em um lugar onde o binarismo de gênero não faz 
sentido. 

• Intersexo | pessoa que, por conta de determinadas variações do 
desenvolvimento sexual, não pode ser encaixada na norma binária 
mulher|homem, feminino|masculino, vagina|pênis. 

• Assexual | pessoa que não tem desejo de manter relações sexuais e, em 
alguns casos, nem amorosas com outras pessoas.

• + | outras orientações e identidades ainda não reivindicadas.

orgulho
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• Lésbicas, gays, bissexuais e assexuais são orientações afetivo-sexuais, ou seja, a atração 
afetiva e/ou sexual que uma pessoa manifesta em relação a outra, para qual direção 
caminha involuntariamente o seu desejo.

• Travestis, transexuais, transgêneros e queer são identidades de gênero, isto é, o gênero 
com o qual uma pessoa se reconhece, que pode ou não estar de acordo com o gênero 
atribuído no seu nascimento. Trata-se da percepção íntima de como cada pessoa se 
auto identifica.

59

• Expressão de gênero é a forma como cada pessoa se apresenta externamente, como quer 
que os outros a percebam, como se comporta e sua aparência: roupas, acessórios, adereços, 
maquiagem, tatuagem, padrões de fala, linguagem corporal. Pode ser congruente ou não 
com a identidade de gênero da pessoa.

• Intersexualidade diz respeito às nossas variações de corpo/genital. 



Você sabe o que é cisgênero? 
Trata-se de alguém que se 
identifica com o gênero atribuído 
no nascimento. Esse termo foi 
cunhado para diferenciar pessoas 
trans de pessoas não trans. 
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VOCÊ SABIA?

• A expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos, metade da média nacional   .44

45

46

44  Agência Senado
45  Transgender Europe
46  Rede Trans

• O Brasil lidera os rankings de violência contra pessoas trans   .

• 82% das mulheres trans e travestis abandonam o ensino médio entre os 14 e os 
18 anos em função da discriminação na escola e da falta de apoio familiar   .

• A expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos, metade da média nacional   .
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VOCÊ SABIA?

• No contexto da assexualidade, entre os brasileiros   , 7,7% das mulheres e 2,5% dos 
homens, na faixa de 18 a 80 anos, não se interessam por relações sexuais.

47

48

49

47  Programa de Estudo da Sexualidade (ProSex) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
48  Center for Talent Innovation
49  Gênero e Número

• 61% dos funcionários LGBTQIA+ no Brasil dizem esconder sua sexualidade ou 
identidade de gênero para colegas e gestores   .

• 11 pessoas trans são agredidas a cada dia no Brasil   .

• 



Guia da DIVERSIDADE E INCLUSÃO CBA

63

VOCÊ SABIA?

• A homossexualidade ainda é crime em 70 países e, em alguns deles, com pena 
de morte   .50

51

52

50  O Globo
51  ONU
52  Agência Brasil

• Entre 0,05% e 1,7% da população nasce com características intersexuais   .

• No mundo, 54 países permitem casamentos ou uniões civis entre pessoas do 
mesmo gênero   .

• 
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Em junho de 2019, o Supremo 
Tribunal Federal determinou que 
a discriminação por orientação 
afetivo-sexual e identidade de 
gênero passe a ser considerada 
crime no Brasil   .

53  BBC Brasil

53



Aliados e aliadas: um papel fundamental 

Aliados e aliadas não são LGBTQIA+, mas atuam positivamente para acabar com a LGBTfobia, que 
é o preconceito e/ou discriminação contra pessoas LGBTQIA+. Posicionar-se como um aliado/a na 
empresa envia uma mensagem poderosa de afirmação e apoio aos/às empregados/as LGBTQIA+ e 
pode ajudar essas pessoas a se sentirem mais respeitadas, pertencentes, empoderadas e livres para 
colocar energia em seu trabalho.  

65
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Veja o que você pode fazer na prática    :

• Caso você tenha uma atitude LGBTfóbica, reconheça: 
a LGBTfobia é estrutural, então é comum que, às 
vezes, a gente reproduza algum tipo de preconceito. Se isso acontecer, reconheça 
e peça desculpas. Assim, construímos uma empresa onde todas as pessoas são 
bem-vindas. 

• Ter amigos LGBTQIA+ não nos torna menos LGBTfóbico: o que nos faz menos 
preconceituosos é o conhecimento, não a quantidade de amigos LGBTQIA+. Frases 
do tipo "tenho até amigos que são gays" não é um salvo-conduto. 

• Trate casais LGBTQIA+ como você trata casais heterossexuais: se um casal 
LGBTQIA+ está se beijando, abraçando, demonstrando carinho em público, faça 
a si mesmo/a a seguinte pergunta: eu teria essa reação caso fosse um casal 
heterossexual? 

• Esteja atento/a e ofereça apoio quando perceber hostilidade às pessoas LGBTQIA+: 
em diversas situações do dia a dia podemos ouvir “piadinhas”, diferenças de 
tratamento e até mesmo atos de violência contra pessoas LGBTQIA+. Estar 
atento/a e ter empatia, demonstrando apoio ou se colocando à disposição para 
conversar pode fazer a diferença.

54

54  Inspiração: Huff post e Buzzfeed

66
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• Repense sua linguagem: muitas vezes reproduzimos 
expressões e palavras que reforçam estereótipos. 
Quanto antes substituirmos ou deixarmos de usá-las melhor será para nossas 
relações e a sociedade.

• Não presumir que a pessoa LGBTQIA+ sempre se assume publicamente. Se a 
pessoa é reservada sobre a sua orientação afetivo-sexual, mantenha o nível 
de discrição equivalente.

• Trate pessoas trans de acordo com a identidades que se reconhecem e se 
apresentam. 

67
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Contra-glossário    (termos que devemos banir do 
nosso vocabulário):

• Hermafrodita: termo pejorativo para designar pessoas com condição intersexo. O correto é 
pessoa intersexo. 

• Homossexualismo: termo pejorativo para se referir a pessoas homossexuais. Há leituras de 
que o sufixo “ismo” estaria associado à doença ou patologia. O correto é homossexualidade. 

• O travesti: o artigo deve ser sempre no feminino. O correto é “a travesti”. 

• Opção sexual: não se trata de uma escolha: ninguém opta por ser, por exemplo, homossexual, 
assim como não se opta em ser heterossexual. O correto é orientação-afetivo sexual.

• Parceiro homossexual e casal homossexual: o ideal é usar a expressão casal homoafetivo, pois 
ressalta a conotação emocional e afetiva envolvida na relação entre pessoas do mesmo gênero. 

• Família homossexual: o termo correto é família homotransparental em que, na composição, 
existe ao menos uma pessoa que vivencie a orientação afetivo-sexual homossexual e/ou 
identidade de gênero trans. 

55

55 Caderno Globo 12
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Muito além do arco-íris

A bandeira do orgulho LGBTQIA+ é bastante conhecida: o arco-íris de seis cores. Mas você sabia 
que existem muitas outras bandeiras da comunidade?

Nome social é aquele pelo qual pessoas trans 
preferem ser chamadas cotidianamente, 
refletindo sua identidade de gênero, em 
contraposição aos nomes de registro civil 
determinados no nascimento, com os quais 
não se identificam.

Bandeira 
Lésbica 

Bandeira 
Bissexual 

Bandeira 
Trans

Bandeira 
Intersexo 

Bandeira 
Assexual
Bandeira 
Assexual

Bandeira 
Trans

Bandeira 
Bissexual 

Bandeira 
Lésbica 

Bandeira 
Intersexo 
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“ “Só quando se perde o medo de perder se encontra 
a alegria de achar.

João W. Nery
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PARA LER  

Viagem Solitária, livro de João W. Nery

PARA SE APROFUNDAR 

Liberdade de Gênero, série documental da GNT, disponível na Globo Play

PARA VER 

Laerte-se, documentário Netflix

QUER SABER MAIS? 
LGBTQIA+
QUER SABER MAIS? 
LGBTQIA+

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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PARA MARATONAR 

Transparent, série disponível na Amazon Prime

PARA ENTENDER

• Nem rosa, nem azul: como é ser pessoa intersexo no Brasil, disponível em https://tab.uol.com.br/noticias/
redacao/2019/07/18/nem-rosa-nem-azul-como-e-ser-pessoa-intersexo-no-brasil.htm  

• Melhor que sexo, disponível em https://tab.uol.com.br/assexuais/

• Famílias Brasileiras Diversas | https://www.instagram.com/familiasbrasileirasdiversas/

QUER SABER MAIS? 
LGBTQIA+
QUER SABER MAIS? 
LGBTQIA+

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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PARA OUVIR

Vivências Trans I https://www.b9.com.br/shows/mamilos/mamilos-262-vivencias-trans/

PARA SEGUIR NO YOUTUBE:

• Lorelay Fox | https://www.youtube.com/channel/UC-NW3bCGpuJm6fz-9DyXMjg

• Canal das Bee | https://www.youtube.com/user/CanalDasBee  

• Põe na Roda | https://www.youtube.com/channel/UC1cpNboD3WmXMq4wFt6C2eA

• Guardei no Armário | https://www.youtube.com/channel/UCIGrPifACeuKmskaDKxJ6mQ  

• Mandy Candy | https://www.youtube.com/channel/UC0UMjthdcI-0IqgaZaQ5_Ww  

• Tempero Drag | https://www.youtube.com/channel/UCZdJE8KpuFm6NRafHTEIC-g

QUER SABER MAIS? 
LGBTQIA+
QUER SABER MAIS? 
LGBTQIA+

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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8. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

As deficiências não são iguais como muitas pessoas imaginam. Cada tipo de deficiência traz consigo 
condições completamente diferentes umas das outras. Ao conhecê-las, temos informações para nos 
auxiliar no momento que nos relacionarmos com as pessoas com deficiência. Sabemos, por exemplo, o 
que é necessário para almoçar com esse colega de trabalho ou, ainda, como você pode contribuir para 
um ambiente livre de obstáculos físicos e atitudinais para os profissionais com deficiência. 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas   .

56  Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006.

56

75

O termo utilizado e adotado pela ONU é pessoa 
com deficiência,  pois destaca a pessoa, tratando a 
deficiência apenas como uma característica. As próprias 
pessoas com deficiência aprovaram esse termo.

TERMOS INCORRETOS:

• Portador de deficiência

• Portador de necessidades especiais

• Pessoas especiaisX
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• O maior percentual de deficiência severa pertence à categoria de 
deficiência visual, enquanto o menor índice pertence à classe da 
deficiência intelectual   .  

• No Brasil, são 45,6 milhões de pessoas - que representam quase 24% da população brasileira 
- com algum tipo de deficiência   , das quais a maioria mulheres   .

VOCÊ SABIA?

• Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo vive com alguma forma de deficiência 
e, destas, quase 93 milhões são crianças   . 57

58 59

60

57  UNESCO
58  UNESCO

59  IBGE, 2010
60  IBGE, 2010
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• Em todo o Brasil, apenas 4,7% das calçadas são acessíveis para pessoas com 
deficiência física   . 

• Apenas 1% dos empregos formais são atribuídos a pessoas 
com alguma deficiência  . 

VOCÊ SABIA?

• Nordeste possui o maior indicador de pessoas com deficiência do Brasil – cerca 
de 26%   .61

63

62

61  IBGE, 2010
62  IBGE, 2010
63  Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência



Saúde mental 

Além de ter que lidar com os impactos 
que eventuais limitações físicas ou 
psíquicas trazem para a rotina, as 
pessoas com deficiência sofrem com 
as consequências da falta de inclusão 
social. A falta de mobilidade urbana, por 
exemplo, tira o ânimo e abre espaço para 
raiva, culpa, angústia. Sentimentos que, 
se não controlados, aumentam o risco 
de doenças como depressão. 

64

64  https://saude.abril.com.br/medicina/precisamos-falar-sobre-a-saude-dos-deficientes-no-brasil/
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O que é a Lei de Cotas?

O que podemos fazer a favor da inclusão de pessoas com deficiência? 

A Lei de Cotas determina que toda empresa com cem ou mais funcionários deve priorizar o 
preenchimento de 2% a 5% das vagas existentes às pessoas com deficiência na seguinte proporção:

• De 100 a 200: 2%

• De 201 a 500: 3%

• Entender as necessidades específicas das pessoas com deficiência;

• Trabalhar possíveis resistências das pessoas que convivem com profissionais 
com deficiência;

• Ter visão inclusiva e saber que todas as pessoas têm direitos e deveres iguais;

• Transformar o ambiente de trabalho em um lugar de oportunidades e de 
valorização da diversidade;

• Participar, envolver e promover ações que favoreçam a inclusão;

• Estar ciente da importância do seu papel para sucesso da inclusão de pessoas 
com deficiência na CBA. 

• De 501 a 1.000: 4%

• Acima de 1.000: 5%

79
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Dicas gerais de convivência 

• Nem todas as pessoas com deficiência precisam de ajuda, não presuma que uma pessoa não pode 
desempenhar atividades, sem antes falar com ela. Sempre que quiser auxiliar, pergunte qual é a 
melhor maneira de proceder.

• Não se ofenda se a oferta for recusada, pois nem sempre ela é necessária.

• Bom senso e naturalidade são essenciais no relacionamento com as 
pessoas com deficiência.

• Uma pessoa com deficiência não é uma pessoa doente. A deficiência 
é uma condição e faz parte da diversidade humana e não uma 
enfermidade. 

• Não utilize comparações como: “ainda que seja cego, é muito 
competente” ou “mesmo sem um braço, essa pessoa é muito 
produtiva”.

• Não se refira a pessoas sem deficiência como “pessoa normal”.

• Não fale PCD: para se referir a deficiência de uma pessoa, utilize as 
nomenclaturas oficiais: deficiência visual, física, auditiva, intelectual 
ou múltipla.

80
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Da Lei Brasileira de Inclusão, Art. 4º:

Toda pessoa com deficiência tem direito 
à igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas e não sofrerá nenhuma 
espécie de discriminação.

ESTÁ NA LEI:ESTÁ NA LEI:

81
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Alfabeto manual

É muito comum as pessoas confundirem o alfabeto manual com a Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
O alfabeto manual (ou dactilologia) é um sistema de representação simbólica das letras do alfabeto. 
Já a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é composta por níveis linguísticos como fonologia, morfologia, 
sintaxe e semântica. Assim como o português, Libras é uma língua oficial do Brasil.

82
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“ “Nada é absoluto. Tudo muda, tudo se move, tudo 
gira, tudo voa e desaparece.

Frida Kahlo
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PARA VER

Colegas, filme de Marcelo Galvão

PARA LER 

A Saga de um Campeão, livro de Lars Grael

PARA OUVIR

Mamilos #58, podcast sobre acessibilidade                                                                                         

https://www.b9.com.br/shows/mamilos/mamilos-58-acessibilidade/ 

QUER SABER MAIS? 
Pessoas com Defiência
QUER SABER MAIS? 
Pessoas com Defiência

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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PARA SEGUIR NO INSTAGRAM:

Andrea Schwarz | https://www.instagram.com/dea_schwarz/

PARA SEGUIR NO YOUTUBE:

• Vai uma mãozinha aí?  I https://www.youtube.com/channel/UClcatj2SigXMklFrqQtnA-Q

• Visurdo | https://www.youtube.com/user/andreiborges1

• Cacai Bauer | https://www.youtube.com/channel/UCc4habxHdIVk80-Zwwb0xew

• Nathalia Santos - Como Assim, Cega? I https://www.youtube.com/channel/UCGvHnsLaX1AWYHgMmG8KVug

• Quer aprender algumas palavras em Libras? I https://www.youtube.com/watch?v=eXNaoZBJLGY

QUER SABER MAIS? 
Pessoas com Defiência
QUER SABER MAIS? 
Pessoas com Defiência

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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9. GERAÇÕES 

Quantos anos você tem? Você já comparou o que você faz, como 
se veste e se sente, com seus pais quando tinham a mesma 
idade que você? E com seus avós? Sem dúvida, uma pessoa 
que tem 40 anos em 2020 é muito diferente de uma de mesma 
idade em 1960 ou 1920, um século atrás. 

E por que precisamos falar de gerações aqui na CBA? Pela primeira vez no mundo 
corporativo, pelo menos quatro gerações convivem e trabalham juntas nas empresas. 
Essa diversidade etária é, sem dúvida, tão importante quanto a racial e de gênero. E 
assim como qualquer diferença, temos que garantir inclusão e oportunidades iguais 
para todas as pessoas que, com várias idades, têm diversas habilidades, competências, 
conhecimentos e grau de maturidade.
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Raio-X das gerações    :

65  Fonte | McKinsey

Baby-boomer

Nascidos 
entre:

65

Contexto:

Comporta-
mento:

1946 
1964

• Pós-guerra

• Ditadura

• Repressão

• Coletivos

• Revolucionários

• Idealistas

• Transição 
política

• Hegemonia do 
capitalismo

• Meritocracia

• Individualistas

• Competitivos

• Materialistas

• Globalização

• Estabilidade 
econômica 

• Internet

• Globais

• Abstratos

• Questionadores

• Mobilidade 
e múltiplas 
realidades

• Redes sociais

• Nativos digitais

• Sem definição e 
estereótipos

• Diálogo aberto

• Realistas

1965 
1979

1980 
1994

1995 
2010

Geração X Geração Y ou millennials Geração Z

88
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• Metade da força de trabalho no Brasil terá mais de 50 anos até 2040   .

VOCÊ SABIA?

66  IPEA, 2016
67  McKinsey
68  InsideOut Development

66

68

67

• Em 2022, pessoas jovens nascidas em meados da década de 90 serão 10% da força de 
trabalho global  .

• 36% dos/as jovens da geração Z têm como fator decisivo a força da 
diversidade e inclusão na cultura da empresa  .

2040
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• 57% dos baby boomers, geração X e millennials dizem acreditar que é 
preciso romper com o sistema para mudar o mundo. Na geração Z, esse 
número é de 49%   . 

• 52% das pessoas jovens da geração Z consideram natural pertencer a grupos 
diferentes   .

VOCÊ SABIA?

69  McKinsey
70  IBGC
71  McKinsey

69

70

71

• 55 anos é a idade média dos CEOs das companhias listadas na bolsa   .55
anos
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• No Brasil, a expectativa de vida ao nascer, em 2019, era de 
80 anos para mulheres e de 73 anos para homens   .

• 62% de mulheres com mais de 50 anos afirmam não encontrar oportunidades nas 
empresas   .

VOCÊ SABIA?

72  MaturiJobs
73  Mercado Consumidor 50+, MaturiJobs/Noz
74  IBGE, 2019

73

74

• 45% das pessoas com mais de 60 anos se identificam com produtos do segmento de 
medicamentos, mas apenas 5% têm identificação com o segmento de vestuários   .

72



Mini glossário

• Ageless: é um adjetivo que descreve uma 
pessoa cuja idade não pode ser definida. 

• Etarismo (ageísmo ou idadismo): é um tipo 
de discriminação contra pessoas ou grupos 
baseado na idade.

• Nativo digital: é aquela pessoa que nasceu e 
cresceu com as tecnologias digitais presentes 
em sua vivência.

 é um adjetivo que descreve uma 
pessoa cuja idade não pode ser definida. 

 é um tipo 
de discriminação contra pessoas ou grupos 

 é aquela pessoa que nasceu e 
cresceu com as tecnologias digitais presentes 
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“ “Qual seria a sua idade se você não soubesse 
quantos anos você tem?

Confúcio (pensador e 
filósofo chinês)
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PARA SE EMOCIONAR

Um Senhor Estagiário, filme de Nancy Meyers, com Robert De Niro

PARA REFLETIR

Vamos acabar com o preconceito de idade, TEDx de Ashton Applewhite | 

https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageism?language=pt-br

PARA OUVIR

CBN Gerações | https://cbn.globoradio.globo.com/programas/cbn-geracoes/CBN-GERACOES.htm

QUER SABER MAIS? 
Gerações
QUER SABER MAIS? 
Gerações

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.

PARA NAVEGAR

 Maturijobs | https://www.maturijobs.com/artigos/

PARA SEGUIR NO INSTAGRAM:

• Fashiongrandpas | https://www.instagram.com/fashiongrandpas/

• Meus Velhos | https://www.instagram.com/meusvelhos/
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10. ACIMA DE TUDO, O RESPEITO

Você sabia que o Brasil é um país laico? O Brasil acolhe diversas religiões diferentes, e todas têm 
liberdade de culto garantida pelo artigo 5º da nossa Constituição Federal, que reforça a laicidade e 
não deixa espaço para a intolerância:

VI -  é inviolável a liberdade de consciência 
e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, 
na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias.

95
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Por isso, as pessoas devem ser respeitadas independentemente da sua religião, das suas crenças 
e símbolos religiosos que possam trazer consigo. As pessoas jamais devem ser humilhadas, 
questionadas, preteridas por conta da sua religião. Inclusive, pessoas que são ateias ou agnósticas 
devem ser igualmente respeitadas por suas escolhas e decisões. A convivência com diferentes 
religiões e culturas é fonte de aprendizados, inovação e crescimento pessoal e profissional. 

Precisamos refletir também sobre a xenofobia - nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio 
manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou a quem tem preconceito contra pessoas que migram de um estado 
para o outro dentro do Brasil.

Por isso, acima de tudo, temos que respeitar as pessoas em sua integridade, incluindo suas crenças, religiões e origem, assim, 
construiremos um mundo em que a paz e a liberdade sejam pilares fundamentais para as relações humanas. 
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PARA VER

Estado Laico | Escola Brasil |

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=S4A9zjNPnto&feature=emb_logo

PARA LER: 

Liberdade Religiosa - A Proteção da Fé, de Hédio Silva Jr. e Ricardo Barreira

https://ceert.org.br/publicacoes/direito/24/liberdade-religiosa--a-protecao-da-fe?gclid=EAIaIQo
bChMIwcHKgpCR6wIVloaRCh2rfwEuEAAYASAAEgLdzvD_BwE

QUER SABER MAIS? 
Acima de tudo, o respeito

 *Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos.
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“ “Eu acredito no respeito pelas crenças de todas as pessoas, 
mas gostaria que as crenças de todas as pessoas fossem 
capazes de respeitar as crenças de todas as pessoas.

José Saramago
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11. CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

aluminio.workplace.com

www.cba.com.br 
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12. CANAIS DE DENÚNCIA

“Lembre-se, o nosso Código de Conduta destaca que não 
toleramos qualquer tipo de desrespeito ou discriminação na 
#NossaCBA:

“Acreditamos que um bom ambiente de trabalho, com pessoas 
competentes, valorizadas e engajadas, potencializa nossos 
resultados. Buscamos um espaço diversificado e de inclusão, que 
valorize a inovação, e não toleramos qualquer tipo de desrespeito 
ou discriminação. Propiciamos um local de trabalho respeitoso, 
justo e com oportunidades de crescimento profissional.”

0800 892 0791
cba.com.br/contato/linha-etica

100

“Lembre-se, o nosso Código de Conduta destaca que não 
toleramos qualquer tipo de desrespeito ou discriminação na 

“Acreditamos que um bom ambiente de trabalho, com pessoas 
competentes, valorizadas e engajadas, potencializa nossos 
resultados. Buscamos um espaço diversificado e de inclusão, que 
valorize a inovação, e não toleramos qualquer tipo de desrespeito 
ou discriminação. Propiciamos um local de trabalho respeitoso, 
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