
Fontes sobre 
Diversidade&Inclusão



É uma plataforma de relacionamento em rede com profissionais talentosos 
atuantes no Brasil em organizações de diversos portes - e que ainda se expande 
com extensões internacionais.

A ideia é agrupar, capacitar, reconhecer, dar visibilidade, consolidar e expandir o 
conhecimento, as conquistas, os orçamentos, os tamanhos e as competências das 
equipes desta rede (e até de fora dela). E tudo para aumentar a inclusão da área e 
incrementar sua visão de curadoria e aconselhamento nas instâncias estratégicas 
de decisão.

Este compilado de indicações de leitura sobre Diversidade&Inclusão é uma 
demonstração simples da colaboração, quando os associados foram estimulados a 
indicar seus próprios documentos de acesso público e online - na forma de políticas, 
diretrizes, manifestos, códigos, manuais, guias, glossários, estudos e/ou pesquisas 
ligados ao tema, seja conectado a alguma normativa mais ampla de Compliance ou 
então composto especificamente pelo tema – no todo ou em vertentes de foco. E 
aqui está o resultado: um arquivo feito de múltiplas inspirações.

Esperamos que possa orientar sua jornada por novas aprendizagens de 
formatos e conteúdos.

A Aberje é feita para os associados e pelos associados.



Política de Diversidade, Inclusão e Direitos 
Humanos, do GPA 
https://www.gpabr.com/wp-content/uploads/2020/09/Pol%C3%ADtica-

Diversidade-GPA.pdf

Política de Equidade de Gênero e Valorização da 
Diversidade, do BNDES 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/

responsabilidade-social-e-ambiental/o-que-nos-orienta/politicas/politica-

genero

Política de Diversidade, do Instituto Natura 
https://www.institutonatura.org/wp-content/uploads/2020/09/IN-Politica-

de-Diversidade-AF.pdf

Manifesto de Diversidade, da Votorantim Cimentos 
https://www.votorantimcimentos.com.br/noticia/diversidade-e-somar-

pessoas-diferentemente-iguais/

Código de Conduta e Integridade, da Bahiagás 
https://www.bahiagas.com.br/governanca/documentos-

societarios?download=861:codigo-de-conduta

Código de Conduta e Integridade, da Sabesp 
http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.

nsf/7FC2BB8E3A25EBB5832582BC0005BDA6/$File/codigo_conduta_

integridade_jun2018.pdf
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Manual A importância do antirracismo: dicas e 
atitudes, da Votorantim 
https://drive.google.com/file/d/1bMYC35uZ3V7qC24NFtkXC0HWIt_

WhwdX/view

Manual de Recrutamento LGBTI+, da Accor 
https://drive.google.com/drive/folders/1lc3qh1_cbbU-

2ziL0rae6qIV6s3z02dY

Guia Compromisso com a Verdade (LGBTI+), da Accor 
https://drive.google.com/drive/folders/1lc3qh1_cbbU-

2ziL0rae6qIV6s3z02dY

Guia sobre Deficiências: recrutamento & inclusão, da 
Accor 
https://drive.google.com/drive/folders/1lc3qh1_cbbU-

2ziL0rae6qIV6s3z02dY

Guia Promoção do Respeito à Diversidade nas 
Empresas: caderno de ferramentas, da Eletrobras 
https://eletrobras.com/pt/ResponsabilidadeSocial/

Promo%C3%A7%C3%A3o%20do%20Respeito%20%C3%A0%20

Diversidade%20nas%20Empresas%20-%20Caderno%20de%20

Ferramentas.pdf

#Diversifica - guia de diversidade, da Siemens 
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1565114562.

a7baa79b-578b-4b56-91cd-200e4a240c7d.guia-diversidade-siemens.pdf

Guia Derrubando Muros & Construindo Pontes: 
Como conversar com quem pensa muito diferente de 
nós?, do Instituto Avon + Papo de Homem 
https://drive.google.com/file/d/178e9xaQo2jiKoX3wuS1fdqtYs8ZuWbIQ/

view

Guia Antimachismo no Trabalho, do Centro de 
Excelência da Votorantim 
https://drive.google.com/file/d/1rfvr5n4lwEo3MEhd0vzFExBgNwlmrbw5/

view
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Guia de Diversidade, da Via Varejo 
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/viavarejo/docs/

Guia+de+Diversidade+Via+Varejo.pdf 

Guia Gerenciando Preconceitos Inconscientes, do 
Facebook (em inglês) 
https://managingbias.fb.com/

Guia da Comunidade: direitos, deveres e 
comportamentos esperados, da 99 
https://www.guiadacomunidade99.com.br/inicio/

Infográfico Inclusão e Diversidade, da Philip Morris 
Brasil 
https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/brazil-market-page/

infograficos/pmb-inclusao-diversidade.pdf?sfvrsn=b6ab37b4_10

Relatório de Pesquisa “A Diversidade e Inclusão nas 
Organizações no Brasil”, da Aberje, Avon e Bayer 
http://www.aberje.com.br/mkt_parceiros/2019/pesquisas/PesquisaAberje-

DiversidadeInclusao.pdf

Relatório de Pesquisa “Chief Diversity Officers 
Today: Paving the Way for Diversity & Inclusion 
Success”, da Weber Shandwick (em inglês) 
https://www.webershandwick.com/wp-content/uploads/2019/09/Chief-

Diversity-Officers-Today-report.pdf

Relatório de Pesquisa “Diversity and Inclusion in the 
Global Workplace”, da Intel e da Lenovo

https://news.lenovo.com/wp-content/uploads/2020/07/LENOVO_

INTEL_D_I_Research-Brief_7.2020.pdf

Edição Especial Diversidade do Jornalistas&Cia/
Empresa Cidadã, da Mega Brasil Comunicação 
https://www.jornalistasecia.com.br/edicoes/empresacidada12.pdf
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E-book “Comunicação, Diversidades e Organizações:
pensamento e ação”, da Associação Brasileira de
Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de
Relações Públicas
http://portal.abrapcorp.org.br/wp-content/uploads/2019/05/1_abrapcorp_

comunicacao_diversidades_organizacoes.pdf

Estudo “Rotas Diversidade e Longevidade 2035”, da 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
http://longevidade.ind.br/wp-content/uploads/2020/06/Rota_Diversidade_

Longevidade_Livro.pdf

Calendário da Diversidade, da consultoria Mais 
Diversidade 
https://maisdiversidade.com.br/pdf/calendariodadiversidade.pdf

Guia do Jornalismo Inclusivo, da Talento Incluir 
https://www.jornalistasecia.com.br/files/Guia%20Jornalismo%20Inclusivo.

pdf

Guia de Comunicação Inclusiva, do Centro de Paula 
Souza 
http://www.fatecsorocaba.edu.br/pdf/2019-guia-comunicacao-inclusiva.pdf

Guia para Diversidade e Inclusão: abordagem de um 
profissional de marketing, da ABA 
http://www.aba.com.br/wp-content/uploads/2020/05/NOVOaba-

abordagem-marketing-af.pdf
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Guia Diversidade Para Empresas & Boas Práticas, de 
Ricardo Voltolini 
https://liderancacomvalores.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Guia-

Diversidade-nas-Empresas.pdf

Guia ADIM LGBTi: Inclusão da diversidade sexual e 
identidade de género em empresas e organizações, 
da Comissão para Cidadania e Igualdade de Gênero de 
Portugal 
https://eprints.ucm.es/59901/1/200503%20-%20Gu%C3%ADa%20 

ADIM%20-%20PT%20.pdf

Guia de Diversidade, do SESI-FIEMG 
https://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/SESI/2019/

RESPONSABILIDADESOCIAL/GuiaSESI_FIEMG_Diversidade.pdf

Guia da Diversidade - práticas e compromissos, da 
Companhia do Metrô de São Paulo 
http://agenciasabia.com.br/wp-content/uploads/2013/07/

GuiaDeDiversidade_PG_170x225_vsG_DUPLAS.pd

Cartilha Violência contra as Mulheres: vamos juntos 
acabar com o abuso, da Fecomercio/Sesc/Senac-RS 
http://fecomercio-rs.org.br/wp-content/uploads/2020/11/cartilha-

violencia-contra-as-mulheres-fecomercio-rs-sesc-senac-2020.pdf

Cartilha Racismo Sutil: vamos repensar nosso 
vocabulário?, da Fecomercio/Sesc/Senac-RS 
https://www.sesc-rs.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Cartilha-

Palavras-Racistas-1.pdf

Manual Agência Sem Racismo, da Wunderman 
Thompson 
https://www.wundermanthompson.com/pt/insight/manual-

ag%C3%AAncia-sem-racismo

Relatório de pesquisa – “Women in the Workplace 
2020”, da McKinsey e LeanIn.Org (em inglês) 
https://wiw-report.s3.amazonaws.com/Women_in_the_Workplace_2020.

pdf
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Acompanhe a Aberje nas redes sociais 
e fique por dentro das novidades!




