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Disclaimer
O presente texto não representa, necessariamente, a opinião dos gestores do Laboratório de Inovação
Financeira, nem das instituições com representantes no Grupo de Trabalho de Instrumentos Financeiros
e Investimentos de Impacto (GT Impacto). O conteúdo é fruto das reflexões, debates e contribuições dos
membros do Subgrupo Diversidade no Sistema Financeiro, do GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto.
Os caminhos aqui apresentados para impulsionar maior diversidade nas empresas não resultam necessariamente da unanimidade entre os membros, mas representam os movimentos que a maioria acredita serem possíveis e necessários, baseados na experiência de países mais avançados nesta temática. Por
isso, apresentamos as sugestões ancoradas em referências que justifiquem os posicionamentos.

“Ninguém nasce odiando o outro
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”. – Nelson Mandela,
autobiografia “O longo caminho para
a liberdade”, 1994

Tão importante quanto discutir um assunto vital como Diversidade e Inclusão, é começar garantindo que todos na mesa estejam na mesma página. Por isso, recomendamos a leitura dos principais termos e conceitos
relacionados ao contexto da diversidade em nosso Glossário da Diversidade. Longe de tentar fazer uma lista
de todos os termos e conceitos, apresentamos aqueles mais relevantes para o entendimento desta cartilha.
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1. Sumário Executivo
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O Brasil tem amplo espaço para aumentar a diversidade na formação de conselhos
e diretorias executivas. A governança sobre a composição de conselhos das empresas brasileiras, seja pelo valor que a diversidade carrega em si, ou pelo potencial de
aumento de performance das empresas, pode ser impulsionada pelo mercado de
capitais. Experiências internacionais servem de exemplo e mostram um caminho a ser
percorrido em nosso país.
avanço da diversidade na liderança das
empresas. De preferência, as informações pedidas devem ser padronizadas
para permitir análises, comparações
e desenvolvimento de históricos para
medir a evolução.

Por meio de exemplos de órgãos reguladores e autorreguladores em países
como os Estados Unidos da América
(EUA), França, Canadá, Austrália e Chile, por exemplo, conseguimos trazer
lições que fornecem bases para avançarmos mais rapidamente na pauta da
diversidade. Esses países passaram
por processos de amadurecimento
cultural, realizaram debate com a sociedade, tiveram tempo de analisar o
impacto das suas propostas e fizeram
ajustes de rotas, quando necessário.
A evolução da diversidade é uma via
contínua e nenhum país está no máximo grau de maturidade, ainda.

2 - Requisição de informações
sobre administração das empresas e disparidade salarial: verificação da diversidade na administração e
comitês executivos e em outros níveis
de recursos humanos das empresas
listadas. Avanço na transparência sobre
disparidade salarial, com uso de métricas padronizadas: o rigor quanto
ao universo das empresas que devem
declarar as métricas cresce com o amadurecimento do ecossistema.

De modo geral, observa-se que o
avanço da diversidade, via mercado
de capitais, segue alguns passos em
comum a todas os países:

3 - Obrigatoriedade mínima de
diversidade em conselhos: ade-

quação do número de mulheres, negros ou outros grupos minorizados no
conselho das empresas de forma gradual, de modo a representar um grupo
plural e representativo da sociedade.
Podem existir sanções às empresas
que não seguem as orientações ou que
não explicam porquê não as seguiram.

1 - Disponibilização de informações sobre diversidade na
liderança das empresas: ações via

órgãos reguladores ou autorreguladores para solicitar maior transparência
das empresas. A base de informações
deve ser oficial, isenta e embasar análises periódicas e entre pares sobre o
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nibilidade de informações é apenas
um primeiro passo. Precisamos amadurecer o ecossistema para eliminar
preconceitos estruturais e ter, de fato,
equidade de oportunidade na liderança e força de trabalho nas empresas.
Em paralelo, empresas podem amadurecer e reconhecer a necessidade deste
movimento, se antecipando à regulação e acelerando a diversidade em sua
governança e gestão.

O Brasil precisa caminhar em rota
semelhante. Nosso presente impõe
heranças não desejadas que deixam
mulheres, negros e outros grupos
minorizados em posição desfavorecida em termos de oportunidades. Até
pouco tempo, apenas as empresas
participantes do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) informavam
com periodicidade definida sobre
a diversidade de seus conselhos e
força de trabalho. Mais recentemente, a reformulação da Instrução CVM
480/09, que deu origem à Resolução
CVM 59/21, trouxe mudanças relevantes quanto ao reporte de informações
de empresas listadas, em particular
sobre as características dos órgãos
da administração e do conselho fiscal, além da composição dos recursos
humanos desses emissores de valores
mobiliários. A Resolução prevê novas
informações a serem prestadas no que
se refere os aspectos ASG, na esteira
do movimento mundial e os anseios
de investidores interessados no tema.
É importante lembrar que a dispo-

Por fim, é importante lembrar que estes passos são apenas uma das possíveis contribuições para a ampliação
das oportunidades para mulheres, negros e grupos minorizados. A inclusão
financeira, por meio de produtos que
se adequam à realidade desses grupos, é uma oportunidade de entrega
à sociedade para bancos tradicionais,
gestoras de recursos e fintechs. Esse
vasto campo de oportunidades será
discutido pelo Laboratório de Inovação
Financeira (LAB) nos próximos meses e
será tema de futuras publicações.

7

2. Contexto e objetivos
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O conteúdo deste texto é fruto do trabalho e debate dos membros do Subgrupo de
Diversidade no Sistema Financeiro (SGT de Diversidade), que compõe o GT Instrumentos Financeiros e Negócios de Impacto (GT Impacto) do Laboratório de Inovação
Financeira (LAB) desde a sua criação, em outubro de 2020. A organização das informações pelos membros ocorreu de forma voluntária e contribuiu para sugestões regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)1 e o Banco Central do Brasil (BCB)2
por meio de resposta a audiências públicas ao longo de 2021.

O SGT de Diversidade identificou
exemplos internacionais (EUA, França,
Reino Unido, Canadá, Austrália e Chile)
que apontam o amadurecimento das
iniciativas de Diversidade e Inclusão
em seus mercados de capitais. Esse
amadurecimento é vinculado necessariamente à geração de dados quantitativos e qualitativos e à construção
de conhecimento sobre o tema pelas
empresas desses ecossistemas. O
conceito de diversidade é amplo nesses mercados, incluindo gênero, etnia,
raça, etarismo, origem geográfica e
conhecimentos e habilidades. Dados
estruturados com essas informações
são essenciais para que seja possível
acompanhar a evolução das empresas,
comparar o desempenho entre elas,
evidenciar melhores práticas de governança corporativa e, por fim, aferir a
relação entre diversidade e desempenho financeiro.

sensíveis, é fundamental que se preserve o direito tanto da autodeclaração das pessoas quanto da sua privacidade (conforme o previsto na Lei nº
12.965, também conhecida como Lei
Geral de Proteção de Dados, e que “Estabelece princípios, garantias, direitos
e deveres para o uso da Internet no
Brasil.”).
Com essas premissas em mente, e
considerando as evidências encontradas acerca do atual nível de transparência sobre diversidade na liderança
e na administração das empresas
observado em outras jurisdições, o
SGT de Diversidade procurou, em sua
abordagem neste texto, inspirar órgãos
reguladores, auto reguladores e empresas brasileiras de capital aberto a
avançarem na promoção da diversidade, inclusão e equidade.

A experiência dos nossos membros,
alinhada com evidências internacionais, mostra que quando se solicita
informações sobre gênero, raça, etnia,
orientação sexual ou outros dados
1
2

Sugestão à SDM 09/20 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Sugestão ao Edital de Audiência Pública 85/2021 do Banco Central do Brasil (BCB)
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3. Introdução
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3.1 Desigualdade: um problema nacional
Em termos gerais, o Brasil é o nono país mais desigual do mundo sob o olhar da distribuição de renda dos cidadãos, com índice de Gini (indicador usado mundialmente)
de 0,543, de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e realizada com base nos parâmetros do
Banco Mundial.

Em 2020, a população ocupada branca
ganhou, em média, 73,3% mais do que
a preta ou parda, e os homens receberam 28,1% mais que as mulheres. A
população ocupada branca tinha um
rendimento médio real de R$ 3.056 no
ano passado, enquanto a população
preta ou parda ganhava R$ 1.764. Já
os homens tinham rendimento de R$
2.608, enquanto as mulheres receberam R$ 2.037.

40% dos extremamente pobres (que
vivem com menos de US $1,90 por dia)
e 38% dos pobres (com rendimento
per capita diário até US $5,50).

Pretos e pardos ocupam mais funções
em atividades cuja remuneração é
inferior à média observada, como na
agropecuária (62,7%), na construção civil e nos serviços domésticos (66,6%).
Os salários maiores estão em áreas
como administração privada e pública,
finanças, educação, saúde e serviços
sociais, que têm maioria formada por
brancos.

3.2 Diversidade: um problema corporativo

Vale ainda ressaltar que de acordo
com pesquisa do IBGE, apesar de as
mulheres pretas ou pardas serem
28,7% da população, elas representam

Um estudo da empresa de contabilidade e auditoria Grant Thornton com
5.500 empresas em 36 economias
mostrou a lentidão do avanço das

A desigualdade se estende ao acesso
de serviços financeiros. No Brasil as
mulheres3 e negros tem maior dificuldade de liberação de crédito e tendem a ter menores recebimentos que
homens brancos4.

Quando partimos para pesquisas de
consultorias, que medem, em especial a situação da liderança de empresas no setor privado, o quadro de
desigualdade de renda, posições e
representatividade entre os grupos se
repete.

Veja publicação sobre acesso a crédito para mulheres: Silva, Flavia Carvalho de Moraes; Porto, Rodrigo Pereira; Barros, Karina
Azar; Netto, Maria; Lima, Rafael Cavazzoni, Braga, Kesia. Caracterização das MPMEs brasileiras e os entraves do acesso ao crédito
sob a perspectiva de gênero. BID e ABDE, 2022
4
Veja mais detalhes no estudo “Acesso Ao Crédito Produtivo Pelos Microempreendedores Afrodescendentes: desafios para a inclusão financeira no Brasil”, publicado pelo BID (Marcelo Paixão)
3
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mulheres em cargos de liderança: em
2017, 25% dos cargos executivos seniores em todo o mundo eram ocupados
por mulheres, apenas 1 ponto percentual a mais em relação ao ano anterior e apenas 6 pontos percentuais ao
longo dos 13 anos de estudo.

ta gestores de ativos do Reino Unido
que, juntos, administram £ 7,7 trilhões e
entre os quais figuram gigantes globais
como BlackRock, Pimco e Schroders,
revelou que, das 39 maiores empresas,
apenas 11% têm mulheres como presidentes e presidentes do Conselho de
Administração e 3% têm gestoras de
investimentos.

A pesquisa encontrou poucas mulheres nas funções corporativas mais
sêniores; apenas 12% dos CEOs e 19%
dos CFOs são mulheres. Embora 23%
dos diretores de RH sejam do gênero
feminino, as mulheres ocupam menos
de 10% dos cargos globais de COO,
CMO, controladora corporativa e diretora de vendas.

No Brasil, as mulheres ocupam menos
de 12% dos assentos de Conselhos de
Administração de empresas de capital
aberto (184 das 1.598 posições de 190
companhias listadas nos segmentos
de Governança Corporativa da B3). É
um avanço tímido em relação a 2019
(10,5%) e 2018 (9,4%). Em média, há
uma mulher para cada 7,4 homens nos
Conselhos e apenas 11 mulheres são
presidente e co-presidentes do colegiado (apenas 6% dos postos desse
tipo). Cerca de 57% dos Conselhos de
Administração em 2020 sequer tinham
mulheres. E quando analisamos por
um recorte racial, esse número se
torna ainda mais alarmante, mesmo
a maioria da população brasileira se
autodeclarando negra (preta ou parda), segundo dados de uma pesquisa
realizada pelo Instituto Ethos intitulada
“Perfil Social, Racial e de Gênero das
500 maiores empresas do Brasil e suas
ações afirmativas”, apenas 0,4% dos
membros do conselho de administração são mulheres negras.

Um levantamento realizado pela B3
em Junho de 2021 com 408 empresas
de capital aberto no país do Nível
Básico, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, mostrou que 61% destas empresas
não têm uma única mulher entre seus
diretores estatutários; 45% não têm
participação feminina no Conselho de
Administração (CA); 25% das empresas
declaram ter uma apenas uma mulher
nos cargos de diretoria; 32% têm uma
mulher no CA; 6% das companhias
registram a presença de três ou mais
mulheres na diretoria e 6% têm três
ou mais mulheres no conselho de
administração.
No mercado financeiro, a diferença é
ainda maior. Um estudo divulgado em
abril de 2019 pela associação britânica
Investment Association, que represen-
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3.3 Falta transparência de dados
Mercado de Capitais

não é possível identificar o número de
membros titulares em cada um desses
grupos.

No Brasil, as estatísticas disponíveis
sobre diversidade de gênero, raça,
etnia e qualquer outra população
sub representada se mostram insuficientes para capturar o tamanho e os
diferentes aspectos da desigualdade
nas empresas e no acesso a produtos
financeiros.

Recentemente (22 de dezembro de
2021), a CVM publicou a Resolução
59/21, que, entre outras medidas,
dispõe sobre a transparência de informações das empresas listadas e
representa um avanço em relação
à diversidade. Com a Resolução, as
empresas de capital aberto terão que
relacionar a composição dos órgãos
da administração e do conselho fiscal
segundo o gênero, cor ou raça, além
de outros atributos de diversidade
que o emissor entenda relevantes5. As
informações serão solicitadas também
para outros níveis de recursos humanos das empresas listadas6.

Entre as empresas de capital aberto,
não há informações padronizadas
sobre a composição dos conselhos
administrativos e disparidade salarial
para mulheres, negros e outros grupos minorizados não é abordada. Por
isso, não temos dados históricos, por
exemplo, se as mulheres membros do
Conselho de Administração de empresas ganham mais, menos ou igual aos
homens na mesma posição.

Produtos Financeiros
No que tange os produtos financeiros
(como o acesso ao crédito, por exemplo), não há informação suficiente
para concluir sobre o atendimento às
necessidades específicas de mulheres,
negros e outros grupos minorizados.
Algumas pesquisas7 sobre acesso a
produtos financeiros trazem informações relevantes, mas não são realizadas de forma sistemática, com periodicidade e padrões definidos.

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 avança nas questões de diversidade e questiona às 46
empresas que compõem índice, sobre
participação de mulheres, negros e
grupos minoritários na composição
dos conselhos, além existência de
metas para equiparação na diversidade no conselho e remuneração
desses executivos. No entanto, ainda

As empresas terão que se organizar para disponibilizar essas informações a partir de janeiro de 2023.
Vale lembrar que informações sobre diversidade de gênero e raça na força de trabalho das empresas também são raras. Após
três décadas de questionamentos acerca desta agenda, o tema ainda não é amplamente discutido. A pesquisa “Diversidade e
Inclusão (D&I) nas empresas”, lançada pela Consultoria Mais Diversidade e a Revista Você RH, em fevereiro de 2021, mostra que
cerca de 65% das empresas brasileiras não possui um programa de D&I estruturado, com estratégia e planejamento, realizando
apenas ações pontuais, e apenas 28% têm uma área específica dedicada ao tema.
7
Entre essas pesquisas, sugere-se a pesquisa “Acesso Ao Crédito Produtivo Pelos Microempreendedores Afrodescendentes Desafios Para a Inclusão Financeira No Brasil”, autoria de Marcelo Paixão, publicado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). A pesquisa de campo foi realizada em 2013.
5

6
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4. Diversidade como 		
valor competitivo
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Estudos mostram que a diversidade traz, em geral, benefício duplo
para as empresas. De um lado, estimula a criatividade, inovação e
gera maior lucratividade para a companhia e, de outro, minimiza
riscos reputacionais e promove maior impacto social.
4.1 Benefícios

Dois anos depois, em 2020, um novo
relatório da McKinsey sobre o assunto
defendia que o business case para
diversidade e inclusão estava mais
forte do que nunca e alertava que o
tema havia se tornado ainda mais importante com a pandemia da Covid-19,
que prejudicou de forma desigual
gêneros e raças.

Desde que a consultoria McKinsey
divulgou, em 2015, um relatório inédito que aponta maior probabilidade
de retornos financeiros nas empresas
com equipes mais plurais em termos
de gênero, raça e etnia, a ótica sobre a
questão da diversidade mudou.

Ao analisar, dessa vez, 1 mil grandes
companhias em 15 países, a descoberta principal foi a de que as empresas
com mais de 30% de mulheres executivas e, seu quadro tinham maior
probabilidade de superar o desempenho de empresas em que esse percentual variava de 10% a 30% e, por
sua vez, essas empresas (10%-30%)
tinham maior probabilidade de superar aquelas com ainda menos mulheres executivas, ou mesmo nenhuma.
Considerando as empresas com maior
e menor diversidade de gênero, a
diferença de probabilidade de desempenho entre elas é de 48%.

Na época, a lição foi clara: em times
diversos, a probabilidade de performance financeira da empresa acima
da média da indústria se ampliava em
25%. E empresas com equipes menos
diversas tinham mais chance de ter
pior desempenho entre os pares. “Nos
EUA, para cada 10% de aumento na diversidade racial e étnica na equipe de
executivos seniores, o lucro antes de
juros e impostos (EBIT) aumenta 0,8%”,
conforme o relatório.
Em 2018, outra pesquisa da consultoria demonstrou que as empresas
com mais diversidade de gênero em
sua equipe executiva tinham 21% mais
chance de lucrar acima da média dos
pares, ante 15% em 2014. Quando se
tratava de empresas com uma diversidade étnica e cultural maior, a probabilidade de rentabilidade superior
aumentava para 33% (próximo aos 35%
de 2014).

Ao analisar a importância da diversidade étnica e cultural para os negócios, a consultoria mostra que, em
2019, as empresas com maior pluralidade poderiam ter lucro 36% maior
em relação às que têm pouca, um
percentual acima dos apontados por
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estudos anteriores. “Como descobrimos anteriormente, a probabilidade
de desempenho superior continua a
ser maior para a diversidade étnica
do que para a de gênero”, aponta a
McKinsey8.

experiências, as empresas correm o risco de não inovarem, não atraírem para
seus produtos e serviços clientes mais
plurais (o reflexo, de fato, da sociedade). Em última instância, podem perder
market share e ficar obsoletas.

4.2 Riscos

Risco da Confiança Excessiva

As empresas têm papel prudencial
para com seus acionistas, colaboradores e outros grupos de interesse
de rediscutir seus negócios e incluir a
perspectiva de longo prazo com critérios ASG. Neste contexto, a diversidade
desempenha um papel relevante. O
descomprometimento com os direitos
humanos, com a cultura e com a diversidade coloca em risco a reputação
da empresa e pode levar a impactos
financeiros, tal como à desvalorização
de suas ações na bolsa de valores e
boicote à compra de seus produtos e
serviços.

Um segundo risco comum que as organizações correm por não ter diversidade é o excesso de confiança, frequentemente visto em membros de grupos
dominantes. O excesso de alta auto-estima pode realmente criar problemas.
Um estudo de 2011 sobre o surgimento
da liderança masculina em ambientes
competitivos apontou que os homens
têm uma tendência de superestimar
em 30% seu desempenho anterior em
tarefas de matemática. Esse excesso de
confiança pode levar a decisões arriscadas e estratégias mal preparadas.
Com relação a investimentos, diversos
estudos mostram que as mulheres
arriscam menos, giram menos sua
carteira de investimento, são mais
questionadoras e não sofrem tanto de
excesso de confiança - pelo contrário,
a confiança falta muitas vezes. Por isso,
a pluralidade é importante para equilibrar características e abrir espaço para
questionamentos a partir de pontos de
vista diferentes.

A seguir, indicam-se veja três riscos
principais incorridos ao não se ter
organizações diversas:
Risco da Homogeneidade
O risco da homogeneidade é muito
comum em alta diretoria e conselhos
pois as pessoas naturalmente tendem a querer estar entre pares que
pensam como elas, uma vez que isso
também facilita o consenso e a tomada de decisão. Sem oposições, críticas,
pensamentos divergentes e troca de

No relatório “Testosterona, Cortisol e
Assunção de Riscos Financeiros”, Joe
Herbert, do Departamento de Neuro-

8
Relatório de outras consultorias chegaram a conclusões parecidas. Uma pesquisa do MIT Sloan School of Management do Massachusetts Institute of Technology (MIT) aponta que equipes com mais mulheres performam melhor e têm uma “inteligência de
coletividade” maior.

16

ciências Clínicas da Universidade de
Cambridge, examinou como os níveis
hormonais em homens e mulheres
afetam suas decisões relacionadas
ao risco. Ele mostrou conexões entre
níveis mais elevados de testosterona e
preços incorretos e excesso de otimismo sobre as mudanças futuras nos
valores dos ativos.

forma mais rápida o que exponencializa o risco reputacional. Ativistas,
investidores, clientes, fornecedores
e outros grupos de interesse estão
cada vez mais preocupados com quem
se relacionam - até para minimizar o
risco reputacional de ter seu próprio
nome associado a uma empresa que
possa ter algum evento negativo que
afete a sua imagem no mercado.

Para a tomada de decisão de qualquer
organização, o que pode ser de valor
real é equilibrar aquelas pessoas que
têm excesso de confiança em suas
escolhas, com aquelas que estão mais
aptas a questionar decisões e não ter
tanta certeza de suas respostas.

Exemplos disso são os casos da mineradora Rio Tinto na Austrália, que
trocou o comando da empresa diante
da pressão dos investidores após a
destruição em 2020 de dois antigos
sítios históricos aborígenes localizados em cavernas. O Carrefour, que viu
o valor das ações caírem em reação
ao falecimento do cidadão negro João
Alberto Freitas em sua loja em Porto
Alegre, em novembro de 2020. Outros
exemplos incluem varejistas têxteis
como Gap, Zara e Animale, que sofreram boicote de vendas após as notícias de casos de trabalho análogo à
escravidão.

Risco Reputacional
O risco de reputação e de imagem é o
risco de a empresa incorrer em danos
imateriais e materiais. É sabido que os
riscos ambientais e de reputação são
provavelmente tão importantes quanto os riscos financeiros tradicionais.
Com a ascensão da internet, é inegável
que as notícias são disseminadas de
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5. Diversidade em
todos aspectos ASG
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Diversidade, equidade e inclusão não é um, ou apenas mais um aspecto, dos critérios ASG9. Ele é transversal aos três critérios.

TRANSPARÊNCIA
FISCAL

GESTÃO DE
RISCOS

Governança

DIREITOS DO
ACIONISTA

ANTI CORRUPÇÃO

ESG

DIREITOS DO
CONSUMIDOR

Social

RESPONSABILIDADE COM
CLIENTES
MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

IMPACTO NA
COMUNIDADE

SAÚDE E
SEGURANÇA

POLUIÇÃO

Ambiental

PEGADA
AMBIENTAL

USO DE
RECURSOS

Figura 1: A diversidade deve ser considerada em qualquer aspecto ASG, sendo transversal a todos os temas.
O impacto da diversidade no pilar
social possui uma relação mais direta.
Vulnerabilidades sociais, relacionamentos com clientes ou comunidades
do entorno, podem estar relacionados
a questões de diferenças de gênero,
raça ou qualquer outra condição de
grupos minorizados10.

tral no debate no mercado de capital.
Além disso, questões de disparidade
salarial representam posturas de iniquidade que são relevantes nas análises das empresas.
Adicionalmente, impactos ambientais,
devido às mudanças climáticas, por
exemplo, podem ter ainda maiores
efeitos sobre populações vulneráveis
como, por exemplo, a população indígena, ou mulheres que geralmente são
mais vulneráveis a eventos de deslizamentos ou alagamentos.

A governança de uma empresa também possui clara conexão com aspectos de diversidade, uma vez que a
composição dos conselhos titulares
e da alta administração é tema cen-

9
A sigla ASG se refere aos aspectos ambientais, sociais e de governança que são levados em consideração pelas instituições
(empresas, governos, investidores) em sua tomada de decisão. A sigla vem do inglês ESG (environmental, social and governance) e
muitas vezes é utilizada também na literatura brasileira.
10
Grupos minorizados podem estar relacionados a qualquer classe que sofreu ou sofre de preconceitos estruturais e culturais,
tais como grupos religiosos, pessoa com deficiência (PcD), população indígena, orientação sexual das pessoas (LGBTQIAP+).
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6. Três pilares estruturais da 				
diversidade no mercado de capitais
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A solidez de um mercado de capitais sob a perspectiva da diversidade pode ser analisada por meio de três pilares fundamentais:
Informação: a diversidade de gê-

Produtos financeiros: inclusão finan-

nero, raça e grupos minorizados no
comando das empresas precisa ser
compreendida por meio de bases
de informações oficiais e isentas,
que permitam a análise da evolução ao longo dos anos, assim como
a comparabilidade entre empresas
em diferentes setores e regiões. As
informações colaboram ainda para
a avaliação do risco das empresas,
incluindo a análise da exposição da
cadeia de valor (riscos reputacionais
relacionados a fornecedores, por
exemplo), e a gestão de riscos pelo
sistema financeiro.

ceira por meio da adequação de instrumentos financeiros para disponibilizar
capital a projetos e empresas liderados
por mulheres, negros e grupos minorizados, que possuem perfis e necessidades
diferentes daquelas atendidas pelos
produtos tradicionais. Os instrumentos
podem ser de diversas naturezas, seja
participações (equity), dívida, empréstimo
(crédito) ou garantias. Aspectos de diversidade podem estar presentes em todas
etapas do produto (concepção, criação,
lançamento, acompanhamento, saídas
de investimentos). Questões tecnológicas
podem ajudar a evitar injustiças algorítmicas, presentes por exemplo na concessão de crédito. Aprovações de crédito
dependem de um score de crédito de
cada pessoa física ou jurídica, que geralmente é fornecido por meio de dados
financeiros históricos para identificação
da capacidade de pagamento. No entanto, caso uma pessoa não esteja incluída
no sistema financeiro, por definição, ela
não terá como ser bem avaliada por um
desses mecanismos tradicionais de score
de crédito e, com isso, permanece excluída do sistema financeiro.

Transversalidade: nivelamento

cultural sobre diversidade, considerando vieses inconscientes e racismo estrutural no sistema financeiro,
nas estruturas organizacionais (política de diversidade, política de direitos humanos, dispositivos do código
de conduta, fluxos de contratação
e carreira) e nas instâncias governamentais e regulatórias. Ou seja,
assim, como a diversidade permeia
todos os aspectos de uma análise
ASG, deve também ser considerada
em todas as práticas de mercado,
incluindo a gestão de riscos. Ações
afirmativas e intencionais em prol
da equidade e igualdade podem
contribuir para a redução do racismo estrutural.
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7. Tendências internacionais em 			
diversidade no mercado de capitais
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7.1 Diversidade em conselho11
O mercado de capitais em vários países avança no sentido da diversidade. Diversos
exemplos mostram movimentos de regulação ou autorregulação para ampliar a transparência, sendo exigida ou recomendada a divulgação da composição de conselhos e,
em mercados ainda mais avançados, há regras de composição mínima de participação
de mulheres nos conselhos, por exemplo.
Estados Unidos
Neste contexto, o caso que recentemente ganhou maior destaque
foi a aprovação pela Securities and
Exchange Commission (SEC) dos
Estados Unidos de regras para composição de conselhos da NASDAQ12
em seu regulamento para empresas
listadas. A nova norma impõe às
empresas listadas na NASDAQ a ne-

cessidade de aumentarem a diversidade
nos conselhos titulares de forma gradativa, no período de 2021 a 2024, incluindo
dois membros diversos obrigatoriamente,
sendo uma mulher e um membro entre
grupos LGBTQIAP+, negros ou minorias étnicas, conforme mostra a matriz de diversidade indicada na figura a seguir.

Matriz de Diversidade do Conselho (na [data])

#

Total de Diretores
Mulher

Homem

Não-Binário

#

#

#

Não declara

Parte I: Identidade de Genêro
Diretores

#

Parte II: Dados demográficos
Afro-Americano ou Negro

#

#

#

#

Nativo do Alaska ou Americano

#

#

#

#

Asiático

#

#

#

#

Hispânico ou Latino

#

#

#

#

Nativo do Havaí ou Ilhas Pacíficas

#

#

#

#

Branco

#

#

#

#

Duas ou mais raças ou etnias

#

#

#

#

LGBTQ+

#

Não declara dados demográficos

#

Figura 2: Exemplo de Matriz de Diversidade a ser divulgado para a NASDAQ

As Normas que tratam da exigência da NASDAQ são as Normas 5605 e 5606. A Norma 5605 (trata do requerimento, via mecanismos de “relate ou explique”, de informações de diversidade nos Conselhos de Administração) e a Norma 5606 (trata da divulgação
sobre a diversidade dos Conselhos). Para mais informações, consulte este link.

12
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Antes da NASDAQ, outros atores também tomaram iniciativas para ampliar a transparência da diversidade
em conselhos. Na Califórnia, uma lei
Estadual de março de 2018 determinou que todas as empresas sediadas
naquele Estado tivessem ao menos 1
mulher no Conselho até o final do ano
seguinte e estabeleceu uma escala de
exigências até 2021, quando os conselhos deverão ter pelo menos 30% de
mulheres.

France) também possui uma agenda
própria para impulsionar a diversidade
e equidade de gênero. Por meio da Lei
no 2011-103, de janeiro de 2011 (conhecida como Lei Copé-Zimmermann), a
autoridade francesa requer um mínimo
de 40% de mulheres na composição de
conselhos de diretores14. A lei ajudou
a impulsionar o mercado francês, que
hoje conta com percentual de 43,4% de
participação de mulheres em colegiados, o melhor índice de equidade de
gênero dentre diversos países desenvolvidos. Este indicador apontava para
26,2% em 2013, comprovando o avanço que a Lei proporcionou na melhor
distribuição de gênero do conselho das
empresas.

Austrália
A Australian Securities Exchange (ASX)
requer desde 2010 que as empresas
listadas demonstrem que a escolha de
conselheiros é diversa e está alinhada com a necessidade estratégica da
companhia (Planejamento Estratégico
e Skill Matrix). As orientações para a
escolha dos conselheiros considerando aspectos de diversidade estão
à disposição em um guia que recebe
atualização periódica e está na sua
terceira edição13. O exemplo australiano mostra que a existência da divulgação por si só não é suficiente para
impulsionar a diversidade no mercado
de capitais: é necessário que as informações estejam padronizadas para
que seja possível fazer comparações
temporais entre pares e evitar divulgações enviesadas.

A França estuda atualmente estender as obrigações também ao nível
gerencial e de comitês executivos. O
primeiro passo será exigir a divulgação
das empresas com mais de 1000 funcionários e, a partir de 2027, exigir uma
quota mínima de 30% para mulheres
ou homens nos conselhos, e em 2030,
essa quota passaria para 40%.
Seja pela força da Lei Copé-Zimmerman ou pelos estudos sobre a extensão das obrigações, a França parece ter
evoluído na sensibilidade sobre o tema
nas empresas. A participação das mulheres na gestão e comitês executivos
vem aumentando ano a ano, passando
de 8,4% em 2013 para 24,7% em 2020.

França
A Autorité des Marchés Financiers (AMF

A Austrália usa como exemplo bem sucedido de padronização de informações o Gender Pay GAP, iniciativa regulatória no Reino
Unido. Veja mais informações em: http://www.guerdonassociates.com/articles/australian-gender-diversity-reporting-does-not-allow-boards-to-make-meaningful-and-valid-comparison-with-their-peers/
14
A AMF France estabeleceu diferentes prazos para diferentes tamanhos de empresas, seja por número de funcionários ou faturamento.
13
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Canadá

seu quadro de funcionários utilizando
indicadores padronizados.

O Canada Business Corporations Act
(CBCA)15 requer que as empresas informem sobre a diversidade do conselho
de diretores e acionistas administrativos sêniores. Desde janeiro de 2020,
sob as providências da Lei Bill C-25, as
empresas devem informar, no mínimo, sobre a quantidade de mulheres,
grupos indígenas, pessoas com necessidades especiais e outros grupos
minorizados em seus conselhos e
acionistas administrativos representativos.

Esse tipo de informação permite a
construção de uma base oficial e isenta, capaz de realizar a comparação entre empresas e acompanhar a evolução dos números ao longo dos anos.
As informações se tornam públicas e
são divulgadas em uma página eletrônica, com ferramentas de busca por
empresa e filtros por setor, quantidade
de funcionários e ano da divulgação.
A disparidade salarial entre homens e
mulheres é explicitada através de indicadores de diversidade, entre eles:

Chile

•

Na América Latina temos o exemplo
do Chile. A Comisión para el Mercado
Financiero (CMF), desde 2015, exige
transparência anual sobre diversidade de gênero, nacionalidade, idade e
tempo de empresa, incluindo diferença salarial para empresas de capital
aberto como parte do mandatório
Relatório Anual. O regulador estabelece cotas de 30% de mulheres que
ocupam assento em conselhos de
empresas estatais.

•
•

Diferença entre o valor das horas
trabalhadas;
Proporção de mulheres em cada
quartil de remuneração;
Recebimento de bônus.

Seguindo o exemplo no Reino Unido, a
França está adotando uma legislação
semelhante (Artigo 1142-7 do código
trabalhista francês) para aumentar a
transparência sobre a disparidade salarial. As informações são requeridas
de empresas com mais de 50 empregados e se propõem a divulgar seu
índice (Gender Equality Index), que
deve ser calculado pela própria empresa. Os indicadores que compõem o
índice são:

7.2 Disparidade Salarial
As autoridades internacionais também
estão preocupadas com a disparidade
salarial na composição das empresas.
Um exemplo interessante é a regulação do Reino Unido, conhecida como
Gender Pay Gap, que exige das empresas com mais de 250 funcionários
que declarem a diferença salarial em

•
•
•

Diferença salarial entre gêneros (40
pontos);
Diferença no crescimento salarial
dos indivíduos (20 pontos);
Número de mulheres que recebem

15
Ato do Parlamento do Canadá que regula as empresas canadenses. Empresas no Canadá podem estar incorporadas no nível
Federal, sob a CBCA, ou em províncias sob leis similares.
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•

•

aumento após a licença maternidade (15 pontos);
Paridade salarial entre os 10% funcionários com maiores salários (15
pontos);
Diferença na proporção de promoções (apenas para empresas
com mais de 250 funcionários) (10
pontos).

derança. Metade das empresas tinham
pelo menos nove homens listados entre as 10 posições melhores pagas.
7.3 Avaliação oficial de mercado
Preocupado com informações oficiais
e com a maturidade do sistema financeiro16, o Banco Central da Irlanda
submete as instituições financeiras a
avaliações periódicas para mapear a
evolução. Com essa iniciativa, o banco divulga anualmente a fotografia do
sistema financeiro em termos de composição de gênero, nacionalidade e
idade na liderança e administração das
instituições17. Também divulga a composição detalhada de gênero por tipo
de função dentro das instituições, seja
no nível de direção, gestão ou força de
venda. Veja na figura 03 um exemplo
de recorte geral no sistema financeiro
como um todo por tipo de função.

Apesar da importância da divulgação
das informações, é necessário atuação
dos governos e empresas para reduzir as diferenças salariais. No caso do
Reino Unido, observou-se que o avanço na transparência dos dados não
refletiu em redução das disparidades
nos últimos 25 anos.
Na França, houve avanço no Índice de
Equidade Salarial, tendo evoluído a
partir de uma média de 82,9 (de um
total de 100 pontos) em 2019 para 88,2
em 2020. No entanto, ainda há grandes
diferenças salariais em posições de li62%

Client facing

38%
77%

Risk management/control

23%
84%

Revenue generation

16%
74%

Chair

26%
76%

Directorships

24%

0

50

100
Male

150

200

250

Female

Figura 3: Exemplo de avaliação agregada (sistema financeiro como um todo) do Banco
Central da Irlanda para composição de gênero por tipo de função em 2020.
Dentre as instituições financeiras, o Banco Central da Irlanda divulga sua avaliação para seguradoras, bancos de varejo e gestoras
de recursos. Além disso, possui sua própria política de diversidade e inclusão.
17
Veja um exemplo de divulgação de 2020 destas informações.
16
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A avaliação do regulador visa propor
avanços no sistema financeiro do país
com base em evidências, contando,
para isso, com informações oficiais.

Gestoras de recursos igualmente
vêm tomando ações que vão além da
promoção da diversidade interna e
puxam a responsabilidade também de
suas empresas investidas. A Goldman
Sachs Asset Management, por exemplo, iniciou em 2019 um movimento
para votar contra as nomeações de
presidentes de conselhos que não
tinham pelo menos uma mulher na
composição do conselho administrativo. Naquele ano, 250 empresas receberam o voto negativo e em 2021 dois
terços destas empresas já possuíam
pelo menos uma mulher no conselho.
Em 2022, a Goldman Sachs Asset Management irá expandir a mesma ação
para nomeação de conselheiros de
grupos étnicos diversos.

7.4 Avanços na cultura corporativa
Com a expectativa de ter maior diversidade nos conselhos para obter
maiores retornos ou para se alinhar
com as crescentes demandas regulatórias, grandes empresas estão alterando a remuneração dos executivos
para impulsionar a composição de
mulheres nas empresas.
A Microsoft estabeleceu metas de
diversidade que impactam metade de
seus executivos em suas remunerações por bônus anual. A Intel também
conta com um departamento dedicado
à inclusão das mulheres e grupos minorizados, contando com uma pessoa
dedicada para a Diversidade (Chief
Diversity and Inclusion Officer), com o
objetivo de reduzir a evasão daquelas
pessoas que se sentem sub representadas.

7.5 Avanços nos produtos para maior
inclusão financeira
Além da preocupação com a diversidade na liderança e gestão das empresas, os agentes do mercado financeiro
vêm oferecendo produtos desenhados
sob medida para as necessidades específicas de mulheres, negros e outros
grupos minorizados. Os produtos se
apresentam em diversos tipos de instrumentos financeiros, sejam eles de
equity (participações), dívida, empréstimo, seguros ou garantias.

Entre outras multinacionais, se destacam ainda o Facebook - que premia
os recrutadores com bônus adicionais ao contratarem profissionais que
contribuam para maior diversidade
na empresa -, e a Alphabet Inc., grupo detentor do Google - que também
estabeleceu metas de diversidade de
gênero e raça à remuneração variável
dos seus executivos.

Apenas como um dos exemplos, a
Impact Shares está colocando à disposição do mercado ETFs direcionados a empresas que impulsionam o
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das por suas políticas de equidade de
gênero.

crescimento de mulheres, negros e
grupos minorizados. Um deles é o
NAACP Minority Empowerment ETF que
acompanha o Morningstar Minority
Empowerment Index. Esse índice tem
exposição a empresas que têm fortes
políticas raciais e étnicas em prática.
Um outro exemplo é o YWCA Women’s
Empowerment ETF, que segue o Morningstar Women’s Empowerment Index
e impulsiona empresas comprometidas com a inclusão das mulheres na
gestão e liderança por meio de políticas18.

O avanço nos produtos financeiros está
ocorrendo de forma acelerada e abrange diversas modalidades. O tema está
sendo tratado pelo subgrupo de Diversidade no Sistema Financeiro do Laboratório de Inovação Financeira e será
tema de uma publicação dedicada.
7.6 Princípios e acordos internacionais
Os governos de diversos países afirmam compromissos por meio de
políticas, diretivas, declarações, convenções e resoluções internacionais.
As políticas e diretrizes de requisitos
ESG também devem ser orientadas por
padrões definidos por acordos internacionais, além daquelas pontuadas nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações
Unidas (ONU). O Anexo B mostra um
conjunto das principais declarações,
convenções e resoluções internacionais dos quais o Brasil é signatário.

Outras gestoras, como a State Street SPDR, lançaram o ETF SHE (SPDR®
SSGA Gender Diversity Index ETF) com
o objetivo de investir em empresas
que têm forte presença feminina em
cargos de liderança. O SHE também
destina parte da taxa de administração a instituições dedicadas à formação de mulheres. A XP Investimentos
lançou no Brasil um fundo de investimento indexado ao ETF SHE. Como outro exemplo, a gestora Warren lançou
em 2020 o Fundo Warren Equals, que
busca investir em empresas brasileiras
e estrangeiras (por meio de Brazilian
Depositary Receipts e ETFs) destaca-

De modo semelhante, a Bloomberg também lançou o Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), que acompanha o desempenho de
empresas listadas comprometidas em divulgar seus esforços para impulsionar a equidade de gênero por meio de políticas, representatividade e transparência.

18
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8. Caminhos para a evolução da
diversidade no Brasil
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O cenário internacional mostra que entre as várias iniciativas estudadas, diversas atividades estão no âmbito da regulação, da autorregulação ou mesmo de ações afirmativas das empresas. Sejam
quais forem as origens das regras ou práticas adotadas, essas ações
podem contribuir para o equilíbrio de oportunidades para pessoas, indiferentemente de seu gênero, etnia, idade, condição física ou
pertencimento a grupos minorizados. O avanço do sistema financeiro é uma peça-chave para impulsionar o contexto regulatório, estimular ações práticas das empresas e disponibilizar produtos financeiros inclusivos.
O primeiro passo a ser realizado é o
aumento da disponibilidade de informações sobre a diversidade nas
lideranças das empresas19. A transparência tem se mostrado como
elemento comum para viabilizar
aplicações de carteiras com objetivo
de investimento em empresas com
práticas de Diversidade nos âmbitos
da Governança, do Social e do ASG.
Adicionalmente, geram a possibilidade de auto-avaliação das empresas e comparação com pares e
estimulam boas práticas market-driven, estimuladas por investidores e
ativistas. As informações precisam
estar disponíveis em bases oficiais,
isentas e padronizadas para que
sejam comparáveis entre empresas
e para que seja possível monitorar o
progresso das empresas ou mesmo
do ecossistema ao longo dos anos.

da evolução do contexto nacional dá
base para que novas proposições regulatórias sejam colocadas em debate com a
sociedade de forma embasada e tempestiva.
A transparência das informações de
diversidade na liderança e gestão das
empresas abre espaço ainda para a formação de índices de diversidade e, como
consequência, a emergência de fundos
de ações de empresas que acompanham
tais índices. A abertura dessas informações pode ainda potencializar estudos
sobre os impactos na performance financeira das empresas que incorporam a
diversidade e inclusão em sua governança e gestão.
O avanço da diversidade é uma mudança
cultural e de transformação da sociedade. Os órgãos de regulação e autorregulação do sistema financeiro, ao percorrerem os caminhos para o fortalecimento
deste tema nas empresas, encontram
menos dificuldade quando observam
a maturidade dos mercados locais e ao

A coleta, verificação e análise das
informações podem partir tanto de
órgãos reguladores como autorreguladores. Uma avaliação sistemática

19
No Brasil, a B3 solicita às empresas interessadas em compor o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) informações sobre
diversidade desde 2005, que desde 2015 são encontradas na categoria de governança corporativa. Além disso, realiza pesquisas
sobre diversidade de forma pontual, como a lançada em outubro de 2021.
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de uma escala evolutiva ao longo
de um período para melhor adaptação cultural) de participação de
mulheres, negros ou outros grupos minoritários no conselho das
empresas.

alinhar suas propostas por meio de
debates abertos com a população.
A evolução dos mercados internacionais parece apontar para três etapas
na maturidade dos sistemas financeiros:

Finalmente, é importante notar e lembrar que o posicionamento de empresas como ambientes mais diversos,
inclusivos e equitativos não depende necessariamente de movimentos
impositivos dos órgãos reguladores e
autorreguladores. Se por um lado, as
ações desses agentes podem impulsionar a evolução do mercado como
um todo, por outro, as empresas que
se antecipam às pressões regulatórias
têm a oportunidade de se diferenciar
por meio de ações afirmativas, conquistando para si maior tempo de
adaptação e ampliando os impactos
positivos da diversidade em menor
espaço de tempo.

1. Diversidade nas lideranças: solicitação (na forma “relate ou explique”) da informação da diversidade dos conselhos de administração
e cargos de diretoria.
2. Diversidade na gestão: requisição
de informações sobre a diversidade nos níveis gerenciais e de
comitês executivos; inclusão da
diversidade como item de análise
de riscos das empresas, onde sua
ausência pode incorrer em riscos
de imagem e impactos no valor das
empresas.
3. Metas de diversidade: imposição
de cotas (às vezes, acompanhadas
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9. Considerações finais e
próximos passos
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A contribuição do sistema financeiro na reparação de desequilíbrios
históricos é apenas uma entre tantas ações necessárias para erradicar formas de preconceitos que levam ao desequilíbrio na participação de mulheres, negros e outros grupos minorizados na liderança e
gestão das empresas. No entanto, é uma contribuição significativa e
necessária para quebrar muros e paradigmas.
Este texto apontou movimentos
internacionais que podem inspirar
companhias listadas, corporações
e demais atores do ecossistema
brasileiro a impulsionar maior diversidade na liderança e gestão das
empresas por meio de maior transparência e clareza das informações
e de posturas pró-ativas.

mitigar riscos de preconceitos estruturais20, gestão de riscos, desenvolvimento
de produtos financeiros inclusivos, entre
outros, que podem também contribuir
para a jornada de eliminação das diversas formas de preconceito na sociedade.
O GT Impacto e o SGT de Diversidade do
Laboratório de Inovação Financeira (LAB)
são ambientes abertos a todos aqueles
que queiram propor e contribuir para o
enfrentamento das importantes questões
abordadas neste texto. Agradecimento
especial a todos os participantes e instituições que contribuíram de forma voluntária para o rico debate que gerou o
conteúdo para a elaboração deste texto.

Há uma gama de ações possíveis
para o avanço da matéria no âmbito
do sistema financeiro, que representam oportunidades de debate e
estudos futuros pelo SGT de Diversidade, tais como educação financeira, inclusão financeira, análise de
proposições regulatórias visando

20
O acesso ao crédito no Brasil hoje deve, por regulação, passar por um score de crédito. No entanto, pessoas excluídas do sistema financeiro não possuem histórico para que possam ser avaliadas por meio de um score de crédito, reforçando seu isolamento
do sistema tradicional em um círculo vicioso. Este assunto ainda não foi tema de debate dentro do LAB, e poderá ser melhor
direcionado ao abordamos os produtos inclusivos.
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ANEXO A - Glossário da Diversidade
Conceitos ligados à sexualidade
LGBTQIAP+
É uma sigla para se referir ao grupo de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pavnsexual/
Polisexual, Não-binárias e mais.
Orientação sexual
Orientação sexual diz respeito aos desejos afetivo-sexuais dos indivíduos. Eles podem
ser voltados para indivíduos de gênero diferente do nosso (heterossexuais), de nosso
mesmo gênero (homossexuais), de ambos os gêneros (bissexuais), que não sentem
desejo por ninguém (assexuais), ou ainda que têm atração afetivo-sexual por pessoas,
independentemente de sua identidade de gênero ou sexo biológico (pansexuais).
Identidade de gênero
A identidade de gênero se trata do reconhecimento (ou não) da pessoa com o próprio
sexo. Não pode ser definida apenas nas categorias binárias “masculino” e “feminino”, pois ultrapassa a mera identificação como homem ou mulher; é uma questão de
autoimagem e autodefinição. É diferente da orientação sexual que está relacionada ao
desejo sexual de uma pessoa.
Conceitos ligados à raça
Preconceito e discriminação racial
É quando um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta, física ou verbalmente, contra outros indivíduos ou grupos por conta da etnia, raça ou cor, bem como nega
acesso a serviços básicos (ou não) e a locais pelos mesmos motivos.
Racismo institucional
É a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do
Estado e das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou o preconceito racial.
Racismo ou preconceito estrutural
É o termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com
base na discriminação que privilegia e segrega algumas raças ou etnias em detrimento
das outras. É a denominação da discriminação e do preconceito (direta ou indiretamente) contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor e se manifesta por
um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido nos costumes21.

21

Para mais informações acesse: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/racismo.htm
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Ações afirmativas
Ações afirmativas são políticas ou medidas adotadas nas esferas pública e privada que
têm o objetivo de promover a inclusão social e/ou econômica de populações historicamente privadas (ou com limitação) de acesso a oportunidades de diversas naturezas
(trabalho, educação, salário digno, condições econômicas etc.). Geralmente têm como
públicos focais grupos que sofrem discriminação étnica, racial, de gênero, religiosa, são
minorias ou minorizados.
Vieses inconscientes
Os vieses inconscientes são pensamentos tendenciosos, estereótipos ou preconceitos
de um indivíduo a favor ou contra uma coisa, uma pessoa ou um grupo, a partir de seus
pré-julgamentos, pensamentos e ideias relacionados a experiências passadas armazenadas no cérebro.
Minorias e Maiorias Minorizadas
Sociologicamente chamamos de minorias são grupos que, socialmente foram excluídos
do processo de garantia de direitos básicos, seja por questões de gênero, orientação ou
identidade sexual, raça, etnia, condição social, religião etc. Na pauta de diversidade e
inclusão, um conceito que tem sido mais usado é grupos minorizados, que se referem
a populações com pouco ou nenhuma representação social, econômica e/ou política,
independentemente da quantidade de pessoas.
Outros
PCD
Pessoas com Deficiência, que podem ser do nascimento ou que adquiriram ao longo da
vida. Após a implementação da Lei de Cotas (Lei 8.312/91), as empresas com mais de 100
funcionários devem incluir entre seus colaboradores pessoas com deficiência (PCDs)
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ANEXO B - Convênios Internacionais
Lista de declarações, convenções e resoluções internacionais relacionadas à diversidade a serem consideradas para o contexto brasileiro.

Instituição

Descrição

Ano

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. “ODS 5: Alcançando a igualdade de gênero e
empoderando todas as mulheres e meninas” e “ODS 10: Desigualdades reduzidas”

2015

Década Internacional para os Afrodescendentes 2015-2024: A Declaração e Programa de Ação
de Durban (2001) e a Resolução 68/237 da Assembleia Geral da ONU, que nomeou a Década
Internacional para os Afrodescendentes 2015-2024 (Resolução ONU, que nomeou a Década
Internacional para os Afrodescendentes 2015-2024 (Resolução 68/237, aprovada em 2013), são
ambos mecanismos especificamente concebidos para descendentes africanos.

2013

Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas

2007

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

2006

Protocolo Opcional à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher

1999

Plataforma de Ação da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, 1995

1995

Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento

1994

Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres

1993

Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD)

1992

Convenção Constitucional do Fundo de Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América
Latina e Caribe

1992

Convenção sobre os Direitos da Criança

1990

Convenção de Povos Indígenas e Tribais (No. 169)

1989

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres

1981

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

1976

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

1976

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos

1976

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial:
A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial
(ICERD, 1969) é considerada o mais amplo instrumento jurídico internacional contra o racismo
nos mercados de trabalho, educação e acesso a serviços de saúde e foi ratificado pelos países
da América Latina e do Caribe.

1969

Convenção Americana sobre Direitos Humanos “Pacto San José”

1969

Declaração Universal dos Direitos Humanos

1948

Women Empowerment Principles (WEPs), ONU Mulheres

Convenções da Organização
Internacional do Trabalho
(OIT)

Convenção 190 sobre Eliminação da Violência e Assédio no Mundo do Trabalho

2019

Convenção 183 sobre Proteção à Maternidade

2000

Convenção 161 sobre Serviços de Saúde Ocupacional

1985

Convenção 156 sobre Trabalhadores com Responsabilidades Familiares

1981

Convenção 118 sobre Igualdade de Tratamento (Segurança Social)

1962

Convenção 100 sobre Igualdade de Remuneração, 1951

1951

Convenção 111 sobre Discriminação (Emprego e Ocupação)

1951

Convenção Interamericana para a Prevenção, Punição e Erradicação da Violência contra a

1994

Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação do Direito Internacional dos Direitos Humanos em
Relações com Orientação Sexual e Identidade de Gênero

2017

Organização dos Estados Americanos Mulher da Organização dos Estados Americanos (Convenção de Belém do Pará)
Outros
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