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Neste capítulo, você encontra as seguintes ferramentas:

Neste capítulo, você encontra a seguinte ferramenta:

GÊNERO E INCLUSÃO NA GESTÃO DE MICRO, PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS (MPMEs)

Tornando a organização, suas políticas internas, projetos, processos e 
iniciativas mais diversos.

APRESENTAÇÃO
Buscando ativar a rede de negócios comunitários para que se beneficiem das 
oportunidades junto aos mercados internacionais, o movimento Negócios 
pela Terra e a Conexsus criaram, em setembro de 2021, o programa Trilhas 
para Exportação, uma iniciativa desenvolvida em parceria com o programa 
Partnerships for Forests (P4F) e o Programa de Facilitação de Comércio Brasil 
- Reino Unido (BTFP), apoiados pelo governo britânico. O P4F é implementado 
pelas consultorias Palladium e Systemiq e o BTFP, pela Palladium.

O objetivo do Trilhas para Exportação é destravar os caminhos para a 
exportação de produtos da sociobiodiversidade brasileira de pequenos e 
médios negócios de base comunitária, de diferentes níveis de maturidade e de 
diversas cadeias produtivas.

Esta publicação é fruto das atividades desenvolvidas pelo programa e do 
encontro entre a exportação e a temática de gênero e inclusão social (GESI). 
Seu conteúdo condensa, de forma prática, reflexões sobre a diversificação da 
comunicação para atingir diferentes públicos, a inserção da perspectiva de 
gênero e inclusão na gestão de pequenos e médios negócios e o potencial de 
sinergia entre exportação e diversidade para o fortalecimento da estratégia 
comercial de exportação.

Partindo dessa reflexão, esta publicação visa apoiar micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs) e suas iniciativas no desenvolvimento de práticas de gênero, 
diversidade e inclusão, uma tendência global cada vez mais presente entre 
empresas e investidores. Neste guia, contemplamos três aspectos deste tema 
dentro dos negócios:

Matriz de Gênero e Inclusão 

Finalidades: apoio a processos de due diligence e coleta de dados de 
fornecedores e parceiros estratégicos.

GÊNERO E INCLUSÃO NA EXPORTAÇÃO EM MPMEs

Estabelecendo relações comerciais que impulsionem a inclusão social.

Canvas de Gênero e Inclusão

Finalidades: diagnóstico, priorização de atividades para desenho de 
plano de ação e apoio na estruturação de reporte de impactos positivos.

Planilha de Dados Desagregados 

Finalidades: consolidação e análise de dados relacionados à 
demografia interna.

Canvas de Exportação e Importação

Finalidade: guia orientativo dos principais pontos para exportar.
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GÊNERO E INCLUSÃO NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS

Produzindo materiais que considerem a diversidade humana e falem a 
língua de seus públicos-alvo.

Este Guia pode ser lido tanto de forma aleatória, acessando os 
capítulos independentemente de sua sequência, como de forma integral, 
permitindo às empresas e iniciativas se aprofundarem no tema. 

Vem com a gente!

Neste capítulo, você encontra as seguintes ferramentas:

Banco de Imagens

Finalidade: disponibilizar banco de imagens.

Sugestão de conteúdos

Finalidade: aprofundamento na temática.
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INTRODUÇÃO Diversidade e inclusão são pautas cada vez mais presentes em nossa 
sociedade, que nos permitem refletir e agir sobre desigualdades históricas 
e encontrar formas de modificar o presente para construir um mundo mais 
justo e igualitário no futuro. Afinal, o amanhã é criado a partir das ações que 
realizamos hoje.
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Existe uma relação importante entre a biodiversidade, a diversidade de vida 
na Terra e a sociodiversidade (a variedade de culturas e povos existentes). 

Nessas áreas, observa-se um declínio mais lento da biodiversidade, mas 
que vem se acelerando nos últimos anos. Essas comunidades são direta 
e negativamente impactadas pela perda da biodiversidade, o que resulta 
na escassez ou perda dos meios de subsistência e, portanto, em uma 
degradação do bem-estar local.

Mais de 1/4 das terras 
globais pertence ou é 
ocupado por populações 
indígenas e tradicionais.

Sendo apenas 35% 
delas formalmente 
protegidas por 
mecanismos nacionais1. 

A biodiversidade é a base da manutenção dos serviços ecossistêmicos 
responsáveis por uma série de processos fundamentais à manutenção 
da vida, como a fotossíntese, a polinização e a regulação dos ciclos 
hidrológicos. A sociedade humana também depende da biodiversidade para 
obter comida, energia, medicamentos e outros recursos fundamentais para 
seu desenvolvimento social e econômico.

Apesar de tamanha relevância, a biodiversidade está em declínio 
acelerado2. A ação humana sobre o meio ambiente, que pressiona os 
sistemas naturais  por meio da extração de recursos, expansão das 
fronteiras agrícolas, mineração e infraestrutura de transporte e energia, é 
superior à capacidade de regeneração do planeta.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)3, também conhecidos 
como Agenda 2030, foram estabelecidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 2015 e compõem uma agenda global para a construção 
e a implementação de ações para acabar com a pobreza, proteger o meio 
ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam 
desfrutar de paz e de prosperidade. 

Dos 17 ODS, dois relacionam-se diretamente à conservação e ao uso 
sustentável da biodiversidade:

Há muitas razões, sob diferentes perspectivas, para aumentar a diversidade e a 
inclusão nos espaços em geral: 

Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, mares e 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, manejar florestas sustentavelmente, 
combater a desertificação, parar e reverter a degradação da 
terra, parar a perda da biodiversidade.

Mas, além desses, a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, 
assim como a valorização da sociobiodiversidade, podem contribuir 
transversalmente para o cumprimento dos outros objetivos:

1 INTERGOVERNMENTAL SCIENCE-POLICY PLATFORM ON BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES (IPBES). Report of 

the Plenary of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on the work of its 

seventh session. Paris, 22 mai. 2019. Disponível em:  

https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes-7-10_en.pdf

 2 Extinção de espécies aumenta em escala sem precedentes, alerta relatório do IPBES. Jornal da Unicamp, 2019. 

Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2019/05/07/extincao-de-especies-aumenta-em-

escala-sem-precedentes-alerta-relatorio-do

3 Saiba mais em https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

DIVERSIDADE NA PERSPECTIVA 
SOCIOAMBIENTAL1.1
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Em muitos países, as áreas mais pobres são também aquelas que 
preservam grande parte da vegetação nativa. A valorização das populações 
tradicionais é importante para cumprir a proposta do ODS 8. Com seus 
conhecimentos sobre uso do solo, técnicas de cultivo e criação de animais, 
elas praticam formas de produção economicamente viáveis que respeitam 
a manutenção dos recursos naturais e, portanto, devem ser multiplicadas 
sempre que possível.

O abastecimento sustentável da biodiversidade para diferentes setores da 
economia contribui para alcançar este objetivo por meio da construção 
de cadeias de suprimentos sustentáveis, capazes de mitigar a escassez de 
oferta, a volatilidade de custo e a violação de direitos humanos. 

A preservação da biodiversidade também é uma ferramenta importante 
na necessária transição para uma economia de baixo carbono. Se, por 
um lado, o aquecimento global impacta negativamente a conservação 
da biodiversidade, ameaçando espécies e ecossistemas mais vulneráveis, 
por outro, medidas como redução do desmatamento, manutenção de 
ecossistemas e recuperação de áreas degradadas são importantes 
mecanismos de combate às mudanças climáticas.

Ano após ano, o IPCC4 (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas) vem reforçando que a ação global contra as mudanças 
climáticas precisa ser urgente e focada em conceitos de equidade e justiça5. 
Isso porque as desigualdades sociais alteram a forma como as pessoas 
sofrem os impactos negativos das mudanças climáticas:

Países, regiões e sociedades mais pobres tendem a ter menos capacidade 
de lidar com os custos econômicos e os impactos na saúde decorrentes 
das mudanças climáticas. A maior parte das pessoas que vivem em 
condições inaceitáveis de pobreza são mulheres.

Pesquisas mostram indícios de que o acúmulo de partículas provenientes 
da poluição afeta mais as mulheres do que os homens.

Hábitos e tarefas culturalmente estabelecidos como responsabilidade 
das mulheres – por exemplo, a coleta de água, lavagem das roupas e 
a colheita de alimentos – as colocam em maior contato com insetos 
transmissores de doenças como malária, dengue e chikungunya.

Culturalmente, também é atribuído às mulheres o cuidado dos filhos 
ou parentes doentes ou mais velhos, que tendem a sofrer mais com o 
aumento de doenças transmitidas por vetores e frio ou calor intensos. 
Isso prejudica a produtividade econômica das mulheres, que passam a se 
afastar das suas atividades produtivas para cuidar da família.

A falta de acesso ou o acesso desigual à terra, à educação e, muitas 
vezes, à alimentação adequada torna as mulheres mais vulneráveis aos 
impactos decorrentes da mudança do clima.

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente 
para todos.

Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis.

Adotar medidas urgentes para combater as alterações 
climáticas e os seus impactos.

4Órgão das Nações Unidas para avaliar a ciência relacionada às mudanças climáticas.  
https://www.ipcc.ch/ 

5Climate change: a threat to human wellbeing and health of the planet. Taking action now can secure our future. IPCC, 

2022. Disponível em: https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/
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DIVERSIDADE NA PERSPECTIVA 
HUMANA

DIVERSIDADE NA PERSPECTIVA 
EMPRESARIAL

1.2 1.3

A versão brasileira deste ODS, adaptada à realidade nacional, descreve 
em todas as metas que o 5° ODS contempla não apenas a questão do 
gênero como também todas as suas intersecções como raça, etnia, idade, 
deficiência e nacionalidade, entre outras. A intersecção faz referência às 
diferentes características que se somam em um indivíduo, definindo suas 
interações com o mundo e outras pessoas. 

Os ODS da ONU também trazem dois objetivos que se relacionam 
diretamente a questões de gênero, igualdade e inclusão:

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas.

Ações de promoção da diversidade, como a garantia de oportunidade para 
todos e a eliminação de práticas discriminatórias, são parte das metas que 
visam reduzir as desigualdades. 

Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre 
países.

Para se concretizar, a Agenda 2030 - que, vale lembrar, foi pactuada globalmente 
em 2015 pelos 193 países que compõem a Organização das Nações Unidas - 
também depende fortemente do engajamento do setor privado.

Diversas multinacionais e grandes empresas vêm adotando medidas para 
aumentar a diversidade em suas equipes, entre elas processos seletivos 
exclusivos para pessoas negras e a ampliação da presença de mulheres em 
cargos de liderança. Essa é, hoje, uma tendência do mercado que já vem 
sendo aplicada também por MPMEs, ONGs e cooperativas.

Mais que construir uma boa imagem da organização, a escolha de uma 
maior diversidade interna está ligada a objetivos pragmáticos. Afinal, 
estudos6 têm mostrado que tal prática traz para a organização diferentes 
ideias, talentos, oportunidades de aprendizado e perspectivas, abrindo 
portas para a inovação e melhores resultados. Além disso, a inclusão e 
a criação de ambientes onde as diferenças são respeitadas tendem a 
aumentar a satisfação e a produtividade da equipe.

Mesmo os investidores do mercado tradicional, que são comumente 
identificados como conservadores, estão cada vez mais buscando empresas 
alinhadas às práticas ESG (do inglês Environmental, Social and Governance, 
ou seja, empresas que sejam ambientalmente responsáveis, socialmente 
justas e com governança transparente). A inclusão da diversidade contribui 
para esse alinhamento.

6Diversity Confirmed To Boost Innovation And Financial Results. Forbes, 2020. Disponível em:

https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2020/01/15/diversity-confirmed-to-boost-innovation-
and-financial-results/?sh=23e34909c4a6
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Quando falamos de gênero, diversidade e inclusão, estamos 
falando de: 

Garantir a equidade de acesso a oportunidades e condições 
de vida entre homens, mulheres e pessoas não binárias.

Aumentar a diversidade de etnias, cores de pele, traços e 
origens ancestrais e sociais no ambiente de trabalho e em 
posições de decisão.

Incluir pessoas com deficiência.

Acabar com qualquer tipo de discriminação (gênero, cor, 
orientação sexual, religião, posicionamento político, etc.).

EM RESUMO
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GÊNERO E INCLUSÃO 
NA GESTÃO DE MICRO, 
PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS (MPMEs)

Desenvolver e treinar a perspectiva de gênero e inclusão e inseri-la na 
estratégia de negócio, indo além das práticas já comuns em processos seletivos, 
é um grande desafio. Afinal, para fazer isso de forma ampla, passando por 
posicionamento de mercado e atividades internas e externas, é preciso que 
ocorra uma mudança de paradigma dentro da organização. 

Um estudo7 realizado pela McKinsey aponta que o esforço vale a pena: a gestão 
para a diversidade é um atributo cada vez mais estratégico para as empresas, 
contribuindo tanto para sua competitividade quanto para seus resultados e 
perenidade do negócio. A AT&T, por exemplo, uma das maiores companhias 
americanas de telecomunicações, afirma em seu relatório anual de diversidade, 
equidade e inclusão8 que, antes de agir, procura entender as necessidades e 
experiências de seus diversos públicos - funcionários, comunidades, clientes e 
fornecedores. O retorno dessa escuta é decisivo na condução das ações.

Uma MPME que deseja considerar gênero e inclusão em sua estratégia deve 
partir de um olhar crítico sobre seus atuais processos internos e externos e 
sobre as relações que os permeiam. Para orientar esse percurso, este capítulo 
fornece insumos que ampliam a compreensão sobre a temática e apresenta 
ferramentas práticas para o desenvolvimento de estratégias que incluem essas 
perspectivas. 

7 Is there a payoff from top-team diversity? McKinsey & Company, 2012. Disponível em: https://www.mckinsey.com/

business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/is-there-a-payoff-from-top-team-diversity

8 Loud & Clear: AT&T Diversity, Equity & Inclusion Annual Report 2020. AT&T, 2021. Disponível em:  

https://about.att.com/ecms/dam/pages/Diversity/Annual_Report/ATT-2020-DEI-Annual-Report.pdf
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Traremos a seguir algumas etapas e processos importantes para desenhar, 
implementar e acompanhar sua estratégia de gênero e inclusão. Espera-se que, 
com o apoio das ferramentas desenvolvidas dentro do escopo do Trilhas para 
Exportação, seja possível refletir sobre os processos a serem implantados para 
que a MPME se torne mais inclusiva e diversa. 

Vale destacar que a diversidade dentro das empresas é um fator estratégico. 
Quando uma equipe conta com profissionais com diferentes experiências e 
conhecimentos, que somam suas vivências e as transformam em diferenciais de 
mercado para o negócio, a empresa não só se posiciona melhor como encontra 
soluções assertivas para decisões rápidas, com mais chances de resultados 
positivos. 

Como toda estratégia, sua implementação demanda um planejamento de curto, 
médio e longo prazo. Esse planejamento vai além de uma política restrita a 
Recursos Humanos, visto que congrega diversas áreas trabalhando juntas pela 
construção de um time plural.

O primeiro passo para desenvolver uma estratégia de gênero e inclusão na 
gestão de uma MPME é fazer um autodiagnóstico. Assim, é possível entender 
o estágio atual do negócio em relação a essa perspectiva e identificar o que 
deve ser feito para avançar. Para fazer essa autoavaliação de tempos em 
tempos, recomenda-se o uso do Canvas de Gênero e Inclusão. 

A partir do diagnóstico, faça escutas estruturadas com diferentes atores 
estratégicos da empresa sobre essa temática, acolhendo o retorno e a 
percepção de quais seriam os principais fatores a serem melhorados e 
priorizados.

Com base nessas informações, que consolidam os olhares internos e externos 
sobre os desafios da empresa em gênero e inclusão, a equipe pode construir 
um plano de trabalho que organize as atividades prioritárias e ações que, 

COMO COMEÇAR2.1

1.

2.

3.

Em momentos de avaliação ou reavaliação das estratégias de gênero e inclusão 
de MPMEs. Se possível, esse trabalho deve ser refeito periodicamente para a 
sua atualização.

Apoiar a criação de estratégias de gênero e inclusão alinhadas com a 
estratégia geral das MPMEs.

Provocar reflexões sobre a organização, as políticas internas, os processos e 
os impactos que levam em consideração as lentes de gênero e inclusão e em 
qual profundidade elas se aplicam.

Apontar caminhos para desenvolver essas estratégias e aplicá-las no dia a 
dia da organização.

Aportar ferramentas que otimizem essas atividades na prática e nos 
processos da empresa. 

OBJETIVOS DESTE CAPÍTULO

EM QUE MOMENTO USAR
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ao serem implementadas, vão concretizar a estratégia em práticas dentro da 
empresa. Um bom plano de ação deve sinalizar questões como:

4.

5.

6.

Este planejamento deve prever metas que sejam mensuráveis, 
específicas, atingíveis, relevantes e temporais, e que sejam comunicadas 
e compreendidas por todos. Ao estabelecer indicadores-chave para 
acompanhar a implementação da estratégia, a empresa passa a tomar 
decisões com base em dados, sem vieses e achismos.

Esse processo vai facilitar também o reporte de dados por meio de 
números consolidados e desagregados por raça e gênero, por exemplo, 
demonstrando sua estratégia de forma consistente e apresentando ao 
mercado impactos positivos rastreáveis, transparentes e mensuráveis.

Para gerenciar os indicadores iniciais e adicionar outros indicadores-chave 
para a empresa, utilize a Planilha de Dados Desagregados.

A partir dessas definições, sugere-se formar um comitê de diversidade9, 
composto por pessoas de diferentes áreas e perfis, que será responsável por 
acompanhar, gerenciar, ajustar, comunicar, tirar dúvidas e apoiar a empresa 
na implementação do planejamento e desenvolvimento de suas políticas 
internas, tanto para o público interno quanto para os fornecedores. 

A Matriz de Gênero e Inclusão pode auxiliar na sistematização de dados e 
na compreensão do alinhamento de fornecedores às políticas estabelecidas 
pela empresa. Também é possível aplicar essa matriz para fazer uma 
autoavaliação.  

De tempos em tempos, reveja a estratégia e avalie quais fatores podem ser 
aprimorados e quais novas ações devem ser implementadas para que o 
negócio seja cada vez mais diverso e inclusivo. Manter espaços de escuta e 
retorno de atores-chave internos e externos pode ajudar a empresa a estar 
em constante desenvolvimento.

9 O comitê de diversidade é um grupo formado por pessoas diversas com o objetivo de pensar e 

implementar medidas e mudanças na empresa em relação à diversidade e inclusão. Saiba mais:  

https://vaipe.com.br/blog/comite-de-diversidade

O QUE

Qual a frente de atuação e as 
etapas a serem desenvolvidas? 

Exemplo: Ter ao menos 50% 
de mulheres em cargos de 
liderança.

COMO

Como vamos fazer isso?

Exemplos de etapas: 

Criação de comitê de 
diversidade.

Desenvolvimento de políticas 
internas para equipes, 
contratação, remuneração e 
públicos prioritários.

Implantar processos seletivos 
com políticas afirmativas para 
os públicos prioritários.

QUANDO

Qual o prazo para esta entrega?

Exemplo: 15/06/2022

POR QUE

Por qual razão devemos fazer isso?

Exemplo: O perfil de liderança 
atual é de 20% mulheres e 80% 
homens.

QUEM

Quem será o responsável por esta 
entrega?

Exemplo: Grupo de trabalho 
formado pelas pessoas x, y, z e 
liderado por w.

QUANTO

Qual o investimento necessário 
para esta implementação?

Exemplo: R$ 15.000,00
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Não há uma ordem certa para o uso das três ferramentas criadas para apoiar o 
desenvolvimento e implementação da estratégia de gênero e inclusão. Portanto, 
cada empresa deve analisar a melhor ferramenta para suas necessidades. 

Ao aplicar o Canvas de Gênero e Inclusão, por exemplo, pode-se diagnosticar 
a ausência de dados para a compreensão da real situação da diversidade no 
negócio. Nesse momento, a equipe pode se deparar com perguntas como: 

Quantos pretos e pardos compõem nosso quadro de colaboradores? 

E indígenas, pessoas com deficiência e LGBTQIA+?

Quantas mulheres ocupam posições de liderança? 

Existe alguma diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam cargos 
semelhantes?

Nossos fornecedores são empresas lideradas por mulheres ou por pretos e 
pardos?

Ao perceber que não possui insumos suficientes para a análise, a equipe pode 
desenvolver um plano de trabalho, criar metas, objetivos e definir atividades 
dentro do que considera ser prioritário. Para compreender se a empresa já 
tem um quadro diverso de funcionários ou se é necessário implementar ações 
afirmativas para que isso aconteça, uma sugestão é usar a Planilha de Dados 
Desagregados, formatada especialmente para o mapeamento da demografia 
interna.

Já a Matriz de Gênero e Inclusão é uma ferramenta mais voltada para a coleta 
de dados entre fornecedores, mas que também pode ser autoaplicada pela 
MPME. Ela pode ser usada para mapear o alinhamento de parceiros com essa 
temática, para apoiar o processo decisório no fechamento de parcerias ou como 
uma ferramenta de avaliação da própria empresa.

Organizado a partir da experiência prática vivenciada durante o programa 
Trilhas para Exportação, o Canvas de Gênero e Inclusão é uma ferramenta visual 
que ajuda as empresas e suas equipes a estruturarem ideias e ações de forma 
eficiente, simples e inovadora. Seu objetivo é apoiar o processo de diagnóstico 
e orientar o desenvolvimento ou o aprimoramento da estratégia geral da 
organização com relação à perspectiva de gênero e inclusão.

FERRAMENTAS DE APOIO2.2
CANVAS DE GÊNERO E INCLUSÃO

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O 
DOCUMENTO COMPLETO 
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O Canvas de Gênero e Inclusão pode ser utilizado para:

Diagnóstico do empreendimento – Ao preencher o documento, as empresas 
e suas equipes visualizam sua foto do momento, entendendo o status das 
ações que já estão sendo desenvolvidas e quais são as oportunidades de 
implantação ou aprimoramento, tanto na perspectiva interna da organização 
quanto na externa.

Priorização de atividades para desenho de plano de ação – A partir do 
entendimento das lacunas não preenchidas ou pouco exploradas, é possível 
compreender de forma imediata quais são as áreas que necessitam de 
maior atenção quanto às políticas de gênero e inclusão e quais podem 
ser fortalecidas. Com esse entendimento, os gestores poderão priorizar as 
atividades de forma estratégica e/ou organizá-las em um plano de ação.

Apoio na estruturação do reporte de impactos positivos e diversidade – Os 
campos relacionados à coleta e ao reporte de dados sobre os impactos 
positivos gerados pela organização também servem como insumo para o 
fortalecimento da narrativa comercial e institucional.

Não há ordem estabelecida para o preenchimento do Canvas de Gênero e 
Inclusão. Porém listamos algumas melhores práticas:

Em todos os campos da ferramenta, existem perguntas norteadoras, que 
apoiam o processo de preenchimento. Recomenda-se ler cada pergunta, 
refletir sobre como cada variável se manifesta dentro da organização e 
responder na caixa correspondente. Uma sugestão é usar a própria planilha 
para fazer as anotações ou consolidar as ideias da equipe em pequenos 
papéis colantes.

Recomenda-se iniciar o preenchimento pelo lado esquerdo, explorando os 
campos Organização e Políticas Internas. Após o preenchimento desses 
itens, seguir para Projetos, Processos Produtivos e finalizar com Impacto. 
Essa sequência permite, primeiro, entender se a organização já desenvolveu 
um olhar interno sob as perspectivas de gênero e inclusão e, depois, avaliar 
se elas estão refletidas nos demais quadrantes dos processos estabelecidos 
e quais os impactos externos.

A partir desse exercício, é válido refletir sobre quais pontos a organização 
deseja focar e estabelecer um plano de trabalho para a sua implementação. 
Para isso, uma boa prática é listar as atividades por prioridade, atribuir 
prazos e eleger um responsável para sua implementação. Assim, é possível 
acompanhar o avanço do processo e comemorar cada evolução.

Para isso, essa ferramenta sistematiza os principais eixos de fortalecimento de 
uma estratégia de diversidade dentro de uma MPME:

A organização

Suas políticas internas

Seus projetos e/ou processos

Seus impactos

FINALIDADE

COMO USAR

1.

2.

3.
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para a empresa, os gestores podem determinar novas balizas para agregar 
novos fornecedores e avaliá-los a partir das informações coletadas com essa 
ferramenta. 

Ela também pode ser autoaplicada pelas MPMEs por uma questão de coerência. 
A partir de uma avaliação interna, a empresa pode entender se está praticando 
internamente o mesmo posicionamento que está exigindo de seus fornecedores, 
ou se ainda deve avançar e ajustar seu caminho nessa direção.

Nesta matriz você encontra um mapeamento da organização dentro das 
seguintes variáveis:

CONTEXTO INTERNO DA ORGANIZAÇÃO - verificação de dados e 
práticas internas

Perfil das lideranças

Perfil dos membros e colaboradores

Políticas internas

CONTEXTO DE MERCADO - entendimento sobre produtos e serviços 
alinhados às temáticas de Gênero, Inclusão e Fair Trade;

 Portfólio de produtos

Clientes

FORNECEDORES - pesquisa de fornecedores especializados nas temáticas 
de Gênero, Inclusão e Fair Trade;

Cadeia de fornecedores

PESQUISA DE MERCADO - prospecção de referências para banco de 
dados de especialistas, parceiros e serviços especializados em Gênero, 
Inclusão e Fair Trade

Banco de dados

MATRIZ DE GÊNERO E INCLUSÃO

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O 
FORMULÁRIO MODELO

A Matriz de Gênero e Inclusão serve para coletar informações estratégicas sobre 
perspectivas e práticas de gênero e inclusão dentro da empresa ou junto a 
parceiros e fornecedores. Aqui, disponibilizamos duas opções para o processo de 
coleta: uma planilha, que pode ser encaminhada por e-mail para preenchimento, 
e um formulário, que automatiza e simplifica esse processo e pode ser facilmente 
criado utilizando ferramentas como Formulários Google ou JotForm.

Essa matriz busca sensibilizar, engajar e trazer o olhar dos fornecedores sobre 
novas exigências de mercado. Em princípio, seu objetivo não é impedir que um ou 
outro parceiro seja escolhido, mas, no caso de uma concorrência e de um empate 
de preço e qualidade, essas informações podem ser utilizadas como critério 
de desempate. A partir do reconhecimento de quais valores são importantes 
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Antes de solicitar o preenchimento da Matriz de Gênero e Inclusão aos 
fornecedores e parceiros, é importante que a empresa defina políticas 
internas que estabeleçam e formalizem seu compromisso com a ampliação 
da diversidade e a redução de desigualdades. Essas diretrizes podem ser 
genéricas ou integradas a uma política específica para fornecedores - essa 
decisão varia de acordo com o formato, o porte e a estratégia da organização.

Estabelecida a política interna, a empresa deve definir seus temas prioritários, 
objetivos e prazos - por exemplo, agregar fornecedores e parceiros engajados 
na promoção de remunerações igualitárias e aumento da diversidade de 
suas equipes. A Matriz de Gênero e Inclusão pode ser utilizada na coleta de 
informações junto a fornecedores estratégicos ou empresas participantes 
de concorrências. A sugestão é que as respostas enviadas sejam usadas no 
entendimento do alinhamento desses parceiros com as políticas internas, 
contribuindo para o processo decisório. Posteriormente, a matriz também pode 
ser anexada ao contrato de parceria.

COMO USAR

PLANILHA DE DADOS DESAGREGADOS 

Organização: XYZ 

Governança Equipe

Informações Quantidade % Informações Quantidade %

Total de pessoas 
responsaveis pela 

gestão
12 100% Total de pessoas na 

Equipe 34 100%

Dados desagregados por gênero Dados desagregados por gênero

Mulheres 6 50.00% Mulheres 10 29.41%

Homens 4 33.33% Homens 18 52.94%

Outros 2 16.67% Outros 6 17.65%

Dados desagregados por raça/cor Dados desagregados por raça/cor

Preta 2 17% Preta 5 15%

Branca 7 58% Branca 15 44%

Parda 1 8% Parda 4 12%

Indígena 1 8% Indígena 8 24%

Amarela 1 8% Amarela 2 6%

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A 
PLANILHA MODELO

A Planilha de Dados Desagregados condensa informações sobre a demografia 
interna que, quando integradas à estratégia geral da organização, viabilizam a 
definição de ações mais assertivas para a promoção da inclusão e diversidade 
em suas equipes. Ao notar, por exemplo, que há um percentual baixo de mulheres 
ou pessoas negras em cargos de gestão, a empresa pode estabelecer metas, 
criar programas de capacitação para lideranças ou políticas de contratação 
específicas para impulsionar a chegada de mais mulheres e de pretos e pardos a 
cargos de gestão.

A Matriz de Gênero e Inclusão pode ser utilizada como um processo de due 
diligence10 para:

Posicionar o tomador de serviço como uma organização que valoriza a 
diversidade e, mais do que isso, que deseja implementar ações práticas para 
eliminar discriminações de gênero e raça, inclusive em sua cadeia de valor.

Sensibilizar e criar políticas afirmativas.

Provocar o olhar da cadeia de valor para a temática de gênero e inclusão nos 
negócios.

Entender como a cadeia de valor trata questões relacionadas ao tema.

FINALIDADE

10Busca e análise prévia de informações sobre uma empresa. Esse processo é utilizado para 
concretizar novas parcerias visando avaliar e mitigar riscos de envolvimento com parceiros. 

Saiba mais em: https://fia.com.br/blog/due-diligence/ 
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Além disso, conhecer esses dados pode fortalecer e dar consistência à narrativa 
comercial e institucional e gerar indicadores que apoiem o posicionamento da 
empresa em relação à perspectiva de gênero e inclusão. Uma empresa cujas 
lideranças são majoritariamente mulheres ou pessoas negras, por exemplo, pode 
usar esse ativo a seu favor, se posicionando como uma organização mais diversa 
e alinhada com o momento histórico que vivemos.

Apoiar as MPMEs na consolidação e análise de dados relacionados à demografia 
interna, lançando um olhar crítico aos perfis de liderança e diversidade da 
equipe. A partir da organização dos indicadores, a empresa contará com 
insumos para tomar decisões de forma assertiva, visando:

Fornecer apoio adequado às diferentes necessidades de uma equipe diversa.

Desenvolver políticas afirmativas para a promoção da diversidade dentro das 
equipes, como políticas de contratação, remuneração e combate ao assédio, 
definição de públicos prioritários, programas de desenvolvimento de carreira, 
engajamento de fornecedores, etc.

Atribuir indicadores e metas para as mudanças desejadas.

Identificar outras oportunidades.

Construir narrativas comerciais, institucionais e reportes aos públicos interno 
e externo com base em dados.

A coleta e a consolidação de dados desagregados podem ser feitas de diversas 
formas pela empresa e suas equipes. O importante é que esses processos sejam 
definidos, o método padronizado e seu uso tenha caráter estratégico na gestão 
da empresa. 

Algumas boas práticas para coleta de dados desagregados:

Realizar censo interno e da cadeia de valor. 

Inserir em formulários de admissão/contratação/parcerias o pedido de 
autodeclaração dos dados.

Alterar processos internos para que isso seja uma prática recorrente. 

Uma vez de posse dos dados, realizar o preenchimento da planilha, organizar 
e visualizar os dados percentuais e quantitativos de cada eixo e analisar 
os resultados. Com essas informações, a MPME possui o ferramental para 
desenvolver a estratégia de Gênero e Inclusão com base em dados e aliá-los 
com demais percepções. 

FINALIDADE

COMO USAR
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Incluir a temática de gênero e inclusão na estratégia de gestão 
de MPMEs é um processo contínuo de mudanças de paradigmas 
dentro e fora das organizações. Com a aplicação das ferramentas 
fornecidas neste capítulo, as empresas devem ser capazes de:

Coletar dados desagregados referentes a gênero e inclusão na 
demografia interna. 

Usar essas informações para tomada de decisões assertivas 
dentro de suas estratégias. 

Entender o cenário atual da empresa em relação a gênero e 
inclusão.

Visualizar o cenário desejado.

Identificar as oportunidades de implantação ou 
aprimoramento.

Priorizar atividades. 

Desenhar um plano de trabalho.

Provocar sua cadeia de valor para que também integre essa 
temática em sua estratégia de gestão.

Fortalecer narrativas institucionais e comerciais. 

Acabar com qualquer tipo de discriminação (gênero, cor, 
orientação sexual, religião, posicionamento político, etc.).

EM RESUMO
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GÊNERO E INCLUSÃO NA 
EXPORTAÇÃO EM MPMEs 

Apoiar MPMEs em suas primeiras exportações ou projetos relacionados, 
agregando a lente da inclusão ao processo.

Fornecer orientações para as ações a serem desenvolvidas.

Agregar valor aos produtos e serviços exportados ao reportar impactos 
positivos e criar narrativas comerciais que insiram gênero e inclusão no 
posicionamento do negócio.

OBJETIVOS DESTE CAPÍTULO

Existe um enorme potencial de sinergia entre exportação e diversidade para 
quem deseja investir no fortalecimento da sua estratégia de comércio exterior. 
Neste capítulo, estão elencados os pontos-chave para a implementação de 
práticas alinhadas a esse desafio. 
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As mulheres são metade da população mundial, mas ainda estão longe de 
alcançar a igualdade de salários e participação em processos decisórios. 
Para mudar esse cenário, o ODS 5 da Agenda 2030 da ONU estabelece que a 
igualdade de gênero é não só um direito humano básico mas crucial para o 
desenvolvimento sustentável dos países. 

Além de contribuir para a redução da pobreza, a promoção da saúde e o bem-
estar das famílias, o empoderamento econômico feminino é determinante 
para o desenvolvimento econômico de uma nação. Afinal, elas têm um papel 
relevante nas economias, enquanto consumidoras, administradoras de lares, 
profissionais e empreendedoras.

Os dados abaixo, retirados de dois estudos do Banco Mundial11,12, demonstram 
que ainda há um longo caminho a ser percorrido para o alcance da igualdade 
de gênero no comércio internacional:

 Empresas exportadoras empregam mais mulheres. Nos países em 
desenvolvimento, elas representam 33% da força de trabalho das empresas 
exportadoras, contra 24% das não exportadoras.

No Brasil, apesar de as mulheres serem mais qualificadas – na faixa etária 
entre 25 e 44 anos, o índice de formação em nível superior completo 
feminino é 37,9% maior que o masculino –, elas são minoria na liderança de 
empresas com atuação no comércio internacional: apenas 36%.

Quanto maior a abertura do país para o comércio internacional, maior é o 
nível de igualdade de gênero. 

Quando alcançam cargos de liderança, no entanto, elas contribuem mais 
para a redução das desigualdades: empresas exportadoras que são geridas 
ou pertencem a mulheres contratam 8% mais mulheres do que empresas 
dirigidas por homens.

Suas empresas, no entanto, tendem a pagar salários mais baixos, têm menos 
experiência e são significativamente menores e menos produtivas, além de 
serem menos digitais: usam menos a internet e o e-mail ou não têm seu 
próprio site. 

Apesar de participarem menos do comércio internacional, as empresas 
de propriedade de mulheres lideram o comércio de serviços de turismo, 
como agências de viagens, operadores turísticos, hotéis e restaurantes. Na 
manufatura, elas estão à frente principalmente de empresas dos setores 
têxtil/vestuário, alimentos e bebidas e construção, que são setores com 
baixo nível de tecnologia. Essas atividades foram bastante impactadas pela 
pandemia.  

RELEVÂNCIA DA IGUALDADE DE GÊNERO 
NO COMÉRCIO INTERNACIONAL3.1

11Las mujeres y el comercio: el papel del comercio en la promoción de la igualdad de género. Banco Mundial, 2020. 

Disponível em: https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/women_trade_pub2807_s.htm 

12Desafios da Facilitação do Comércio para Mulheres Comerciantes e Despachantes Aduaneiras no Brasil. Banco 
Mundial, 2022. Disponível em: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/482f4f0b9112f018362ac7a44b2cff64-0430012022/

related/WB-Brazil-Gender-Survey-ExecSumm-PORTUGUESE-WEB.pdf 

Versão completa em inglês disponível em: https://thedocs.worldbank.org/en/

doc/482f4f0b9112f018362ac7a44b2cff64-0430012022/original/WB-Brazil-Gender-Survey-Full-report-ENGLISH-WEB.pdf 
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PARA ABRIR NOVOS MERCADOS 

Buscar a diversificação de receitas por canal de vendas, ampliando a carteira 
de clientes, é uma estratégia para reduzir os riscos e desconcentrar as fontes 
de renda. Nesse sentido, há mercados internacionais específicos que valorizam 
produtos de impacto positivo. Investir em gênero e inclusão e agregar esse 
diferencial ao produto, portanto, é uma forma de fortalecer essa estratégia 
comercial. 

PARA BUSCAR MAIOR PROFISSIONALIZAÇÃO 

Para exportar, a empresa precisa se preparar, profissionalizar seus processos, 
aumentar seus padrões de gerenciamento, contratar mão de obra qualificada 
e agregar valor à sua marca. Rastrear os impactos positivos da cadeia e 
comprová-los por meio de dados desagregados contribui para o fortalecimento 
da estratégia de profissionalização e para a elevação da confiança junto aos 
compradores.

PARA SE BENEFICIAR DE INCENTIVOS FISCAIS 

Empresas exportadoras recebem incentivos fiscais13 que reduzem os custos com 
as operações (IPI, ICMS, COFINS, PIS e IOF).

PARA ADAPTAR O NEGÓCIO ÀS EXIGÊNCIAS DO MERCADO 
INTERNACIONAL 

Padrões de qualidade elevados e diferenciais que agreguem valor ao produto 
ou à marca são atrativos para o mercado internacional. Uma estratégia de 
gênero e inclusão bem implementada pode ser um diferencial competitivo 
relevante para o seu negócio.

1. PLANEJAMENTO

A partir do momento em que a empresa decide que a exportação é uma 
estratégia para o seu negócio, é necessário definir qual é a forma de entrada 
no mercado internacional: exportação direta ou indireta (via tradings).

Nesse momento, é importante analisar não só os potenciais benefícios do 
novo processo para o negócio mas também os riscos que precisam ser 
mitigados, como erros em documentações ou informações inexatas. Além 
disso, é necessário entender se a empresa tem resiliência, disponibilidade, 
tempo e recursos financeiros e humanos para essa empreitada. 

Ao considerar a perspectiva de gênero e inclusão, deve-se entender quais 
são os impactos positivos gerados pela empresa dentro dessa temática e 
como eles podem contribuir para a diferenciação do negócio no mercado. 
Quando valorizado pelo público comprador, esse valor agregado pode ser 
refletido no preço final.

Esse diferencial também pode ser reforçado ou estabelecido pela cadeia de 
valor, passando a considerar a perspectiva de gênero e inclusão no processo 
de contratação de fornecedores/prestadores de serviços. 

2. ESTUDO DE MERCADO

Estudar o mercado é o pontapé inicial do processo de exportação. Afinal de 
contas, é fundamental saber quais localidades e quais públicos são mais 
interessantes ou têm maior potencial para um determinado produto ou 
serviço. Para essa pesquisa, é indicado levantar:

POR QUE EXPORTAR DE FORMA 
INCLUSIVA

COMO SE PREPARAR PARA EXPORTAR 
CONSIDERANDO A PERSPECTIVA DE 
GÊNERO E INCLUSÃO

3.2 3.3

13Saiba mais em: http://siscomex.gov.br/aprendendo-a-exportar/conhecendo-temas-importantes/

outros-temas/desoneracao-tributaria-das-exportacoes/ 
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Mercados mais atrativos.

Requisitos legais da operação de exportação.

Barreiras e oportunidades, como acordos comerciais internacionais que 
influenciam o processo, dependendo do produto.

O Código de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto.

Público-alvo, segmento e características dos potenciais clientes (varejo  
ou atacado, consumidor final, segmento da indústria, grandes  
mercados, etc.).

Também é importante estudar o tipo de entrada no mercado internacional. 
Por exemplo: se a exportação for direta, a empresa é responsável por realizar 
todo o processo de exportação, desde o contato com o comprador até 
a conclusão da venda. Se for indireta, uma empresa intermediária fará o 
serviço de encontrar compradores em outros mercados. Quando se opera 
por meio de comerciais exportadoras, elas executam o processo todo para 
a empresa e já possuem clientes no exterior. Entretanto, a empresa deve 
arcar com os custos da operação e, em alguns casos, não sabe quem é o 
comprador final. Em ambos os processos, existem vantagens e desvantagens 
que devem ser avaliadas pela empresa.

Ao mapear mercados, verifique os possíveis compradores e acordos 
comerciais mais sensíveis a impactos positivos. Há, por exemplo, grandes 
empresas que priorizam pequenos negócios liderados por mulheres e 
acordos comerciais, como o firmado entre o Brasil e o Chile, que contemplam 
o fomento à igualdade de gênero e às MPMEs.

Ao relatar impactos positivos, é importante utilizar dados específicos e 
desagregados (gênero, raça/etnia) para atrair compradores sensíveis às 
diferentes causas.

3. PREPARAÇÃO

Neste momento, é essencial capacitar as pessoas sobre o novo processo de 
exportação, que difere bastante da comercialização no mercado interno. Para 
isso, é recomendável:

 Sensibilizar as equipes sobre a importância da entrada no mercado 
internacional e o esforço necessário para a implementação de mudanças 
internas e externas. 

Nas áreas mais envolvidas no processo, implementar um cronograma para 
a adequação aos critérios exigidos pelo mercado internacional. Deve-
se identificar e definir uma pessoa da equipe que será o ponto focal da 
exportação e ficará responsável pelo alinhamento interno, acompanhamento 
do processo e preparação da documentação necessária, além de ser o 
ponto de contato para os prestadores de serviços envolvidos na operação.

Na elaboração da cadeia de apoio à exportação, uma boa prática é 
priorizar fornecedores igualmente comprometidos com a geração de 
impactos positivos. Uma forma de fazer isso é buscando iniciativas que 
agregam empresas diversas e inclusivas, como as redes de mulheres ou 
organizações com políticas inclusivas. Alguns exemplos são o Mulheres no 
Comex e a Rede Mulher Empreendedora.

Criar uma narrativa de impacto positivo (storytelling) que encante os 
compradores, trazendo visibilidade a eles e tornando o produto mais 
atraente e diferenciado. É fundamental refletir essa narrativa nos meios de 
comunicação da empresa (site, redes sociais, etc.).

Outra alternativa é participar de feiras e rodadas de negócios voltadas ao 
segmento ou produto que a empresa pretende oferecer ao mercado externo. 
Instituições como Apex, Sebrae e entidades setoriais apoiam esse tipo de 
iniciativa. Além de um cartaz ou catálogo em inglês, é importante preparar 
um discurso rápido de venda que apresente a empresa e, principalmente, 
seus diferenciais.
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Verificar se sua operação pode obter certificações com alta aderência no 
mercado internacional e que são consideradas diferenciais, entre elas:

FLO: Organizações de Certificação de Comércio Justo

WFTO: Organização Mundial de Comércio Justo

SPP: Sistema de Certificação de Pequenos Produtores

Certificações para produtos orgânicos, como a ECOCERT14

UEBT: União de Comércio Bioético

14Saiba mais em: http://siscomex.gov.br/aprendendo-a-exportar/conhecendo-temas-importantes/certificacoes/
conheca-algumas-certificacoes/certificacao-de-organicos/ 

Habilitar a empresa no Radar Siscomex, sistema que operacionaliza as 
exportações e importações brasileiras e que reúne todas as informações 
sobre o processo, bem como as pessoas e entidades competentes. 

Verificar as exigências aplicadas ao seu produto, de acordo com o Código 
de NCM e o país para onde ele será exportado (como licenças e certificados).

Precificar os produtos para o mercado internacional, considerando 
Incoterms (International Commercial Terms - Termos Internacionais de 
Comércio) e os demais custos relativos à exportação (como embalagem, 
tarifas bancárias, despachantes, terminais alfandegários, transporte, etc.). 
Caso a empresa tenha a geração de impactos positivos como diferencial 
(como a promoção da diversidade e inclusão social) ou possua certificações 
reconhecidas que valorizam o produto, é hora de considerá-los na 
precificação.

Preparar as documentações relacionadas a processos como Fatura 
Comercial, Packing List, Conhecimento de Transporte, Certificado de Origem 
(se houver) e Certificado Fitossanitário (se necessário).

Realizar o registro da Declaração Única de Exportação (DU-E) por meio do 
Siscomex, com o apoio de um(a) despachante aduaneiro(a) profissional. A 
DU-E reunirá todas as informações pertinentes ao processo nos âmbitos 
comerciais, financeiros, cambiais e fiscais da operação.

Acompanhar o processo até que o produto chegue às mãos do comprador.

COMO COMEÇAR A EXPORTAR3.4
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CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O CANVAS 
DE EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO

Esta ferramenta foi desenvolvida para apoiar MPMEs iniciantes no universo do 
comércio internacional. Trata-se de um material de fácil preenchimento, que 
deixará a empresa mais segura quanto ao que precisa ser feito para concretizar 
sua primeira venda no mercado internacional.

 Baseada em metodologias ágeis, a ferramenta auxilia na compreensão do 
processo, fornecendo direcionamento e orientação, além de ser um mapa visual e 
vivo de cada etapa a ser cumprida.

A ferramenta serve como um guia orientativo dos principais pontos a serem 
cumpridos para uma empresa realizar suas exportações ou importações. 

A ferramenta pode ter seus campos preenchidos de forma simultânea ou ao 
longo do desenvolvimento da operação. Os campos são autoexplicativos e 
refletem o processo descrito neste capítulo para a implementação de uma 
estratégia de comércio internacional.

FINALIDADE

COMO USAR

FERRAMENTA DE APOIO: CANVAS 
DE EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO

3.5
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Exportar de forma inclusiva é uma forma de garantir maior 
inserção das MPMEs no comércio internacional, ampliando seus 
mercados e ganhos financeiros. Elevar a participação global das 
empresas brasileiras, especialmente as lideradas por mulheres, 
é também uma forma de diminuir desigualdades, de estar em 
conformidade com os padrões internacionais e de impulsionar a 
visibilidade dos produtos brasileiros em outros países.

Inserir a perspectiva de gênero e inclusão nos processos de 
exportação é consequência do desenvolvimento dessas lentes 
na estratégia de gestão e nas operações de MPMEs. Com esses 
avanços, é possível se valer dos diferenciais competitivos que eles 
proporcionam. 

Com a aplicação das orientações e ferramentas fornecidas neste 
capítulo, as empresas devem ser capazes de:

Mapear mercados compradores sensíveis à temática de gênero 
e inclusão.

Criar e comunicar narrativas que valorizem os impactos 
positivos gerados pela atividade da empresa.

Reportar dados que validem esses impactos. 

Desenvolver fornecedores alinhados e sensíveis à temática e 
que agreguem valor à marca, à empresa e ao produto.

EM RESUMO
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GÊNERO E INCLUSÃO 
NA PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDO

Este capítulo tem como objetivo apoiar MPMEs em suas iniciativas de produção 
de conteúdos que levem em consideração as perspectivas de gênero, 
diversidade e inclusão. Podem ser cartilhas impressas ou virtuais, mensagens 
de áudio, posts para redes sociais, vídeos longos ou curtos, aulas on-line, 
webinars, enfim, qualquer tipo de material que transmita uma mensagem da 
sua empresa. 

Na prática, este é um guia para o processo de produção desses materiais. 
Afinal, as perspectivas de gênero, diversidade e inclusão devem ser levadas em 
conta em todo o processo de desenvolvimento de conteúdo. 

Este guia busca apoiar as equipes tanto na produção como na revisão de 
materiais já desenvolvidos, trazendo uma lente transversal inclusiva para todos 
os pontos de interação com seus diferentes públicos de relacionamento.
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Perguntas norteadoras podem contribuir no planejamento de conteúdos que 
levem em consideração as perspectivas de gênero e inclusão. São perguntas 
que buscam provocar o olhar crítico das equipes envolvidas, trazendo à tona 
aspectos que muitas vezes passam despercebidos. A sugestão é que elas 
sejam autoaplicadas antes de se iniciar a produção de qualquer material ou 
conteúdo.

PLANEJAMENTO DO CONTEÚDO4.1

Neste primeiro momento, o objetivo é ampliar o olhar para os ambientes onde 
são concebidos os materiais e seus conteúdos. Qual a diversidade da equipe 
envolvida? Existem homens e mulheres e, caso haja, ambos são ouvidos de forma 
equânime? Qual o perfil dos integrantes que realizam esses trabalhos? Qual 
classe social está mais presente nas etapas de criação? Há pessoas negras, 
indígenas, de diferentes origens, regiões, formações e realidades? 

A forma mais potente e fácil de inserir a perspectiva de gênero, 
diversidade e inclusão é formando equipes diversas.

Isso ajuda a aumentar a diversidade de ideias, a aderência com diferentes 
realidades e a avaliação de pontos que, de outra forma, seriam deixados de lado.

Como parte das estratégias de gestão de empresas e de suas iniciativas, é 
importante compreender quem são os diferentes públicos-alvo do conteúdo 
que está sendo produzido e como atender às suas diferentes expectativas. Uma 
empresa pode, por exemplo, desenvolver conteúdos diversos, desde materiais 
voltados à formação de suas equipes até uma atividade de engajamento de 
fornecedores, passando por posts para redes sociais, textos para imprensa, 
apresentações para clientes, etc. Quais adaptações devem ser feitas para 
que um material atenda às expectativas das diferentes partes interessadas? 
O público que vai receber o material está de alguma forma representado na 
empresa? 

Muitas vezes, o trabalho da equipe é atuar como intérprete, ou até 
mesmo ponte, entre mundos e realidades diferentes. Esse contexto traz a 
oportunidade de implementar, na prática, a diversidade de interesses e 
expectativas.

Da mesma forma que uma equipe diversa potencializa o olhar para a diversidade 
e a inclusão, a participação dos diferentes atores envolvidos na iniciativa ou na 
empresa também garante o desenvolvimento de um material mais adequado a 
seu público e que reflita uma realidade diversa!

DE ONDE VEIO A IDEIA DE PRODUZIR 
O CONTEÚDO?

PARA QUEM O CONTEÚDO SERÁ PRODUZIDO? 
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Antes de desenvolver uma nova iniciativa, é preciso identificar as diversas 
diferenças no próprio contexto em que ela se insere – sejam elas baseadas 
em papéis de raça e cor, gênero, faixa etária ou classe social, entre outras. Um 
exemplo torna mais clara a razão desse cuidado:

A empresa XYZ está apoiando uma comunidade quilombola na estruturação 
de uma associação e no desenvolvimento de atividades culturais. No contexto 
dessa iniciativa, mulheres e homens executam tarefas diferentes? E pessoas 
de diferentes idades? Quais raças e cores estão presentes nesse território e 
como essas pessoas lidam com as questões raciais e/ou de ancestralidade? 
Essas questões são importantes porque ser descendente de uma comunidade 
quilombola, nesse exemplo, não faz com que uma pessoa se enxergue como 
quilombola. Isso quer dizer que, mesmo que tenhamos a intenção de valorizar 
e promover uma visão positiva dessa ancestralidade, não vamos nos dirigir a 
essa(s) pessoa(s) como quilombola(s). Afinal, o que vale é como as pessoas se 
entendem, pois isso é o que elas são! 

Atentar para essa questão desde a concepção de uma iniciativa fornece 
ferramentas importantes para o desenho das atividades e alinhamento 
do discurso com todos os parceiros. Além disso, ajuda a equipe a pensar 
como o conteúdo a ser desenvolvido pode promover maior diversidade 
e representatividade entre o seu público, diminuindo desigualdades e 
discriminações ou, ao menos, não as reforçando.

PARA QUEM O CONTEÚDO SERÁ PRODUZIDO? 

Depois de fazer uma reflexão sobre essas três questões, é hora de começar a 
pensar no escopo do material que será desenvolvido.

CONCEPÇÃO DO CONTEÚDO 4.2

Ele atende a todas e todos os envolvidos pela empresa/iniciativa? Ou está 
focado em uma atividade realizada, por exemplo, principalmente por homens? 
A iniciativa/empresa inclui ou ignora as mulheres da comunidade? Veja alguns 
exemplos:

Se a iniciativa tem como objetivo apoiar o desenvolvimento produtivo para 
geração de renda, vale dar atenção às diferentes formas como homens e 
mulheres geram renda em um determinado contexto e procurar desenvolver 
um material que seja útil para ambos. 

Se a iniciativa trabalha com inserção ou formação profissional, vale atentar 
para as barreiras do mercado de trabalho que pessoas negras, indígenas e 
todas as pessoas não brancas sofrem de forma mais ou menos intensa. Para 
ser inclusivo, não se deve tratar esse tipo de racismo e seus impactos como 
um “desafio” a ser superado.

Quando o material é de fato focado em alguma atividade ou interesse de um 
grupo específico, é importante que isso esteja explícito entre as partes envolvidas 
na iniciativa/empresa, ao mesmo tempo que se considere a possibilidade de 
desenvolvimento de outros materiais que atendam aos demais grupos. 

Não caia na armadilha de achar que seu conteúdo é neutro. Se a iniciativa pode 
ser avaliada como “neutra”, é porque talvez esteja reproduzindo ou até mesmo 
intensificando desigualdades e violências atuais.

SOBRE O QUE O SEU CONTEÚDO VAI FALAR? 
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Com a definição do escopo mais adequado para que a perspectiva de gênero 
e diversidade esteja incluída, a etapa seguinte é definir a linguagem que será 
utilizada no material. 

LINGUAGEM 4.3

Para transmitir adequadamente uma mensagem, é fundamental que ela 
seja facilmente compreendida pelo interlocutor. Para isso, deve-se adaptar a 
linguagem ao público-alvo do material. Isso também é uma forma de tornar o seu 
conteúdo mais inclusivo.

No Brasil, a língua oficial é o português – é bom lembrar que o português é 
uma língua fruto da colonização, que, mesmo que tenha incorporado diversas 
influências e palavras de origem indígena e africana, exclui centenas de outras 
línguas que nossos povos originários falavam e ainda falam! Além disso, 
precisamos nos lembrar de que, apesar de falarmos oficialmente a mesma língua, 
ela não é exatamente a mesma em todo o país. Há, pelo menos, dois pontos 
relevantes a serem observados:

REGIONALISMOS

Mosquito também pode ser pernilongo ou carapanã. Geladinho é também 
din-din, gelinho, sacolé ou juju. Além de expressões diferentes, há também 
uma diferença entre a língua formal e a língua falada nas ruas, nos campos 
ou nas beiras de rio.

Isso não significa que você deve, por exemplo, produzir uma cartilha que 
tenha erros de português. Mas é possível adequar a linguagem para que a 
leitura seja mais fluida e compreensível para as diferentes realidades.

COMO FALAR A LÍNGUA DO SEU INTERLOCUTOR?

Caso este seja um ponto relevante para o material, pode-se optar pelo 
formato de áudio ou vídeo, por exemplo, em que há mais liberdade para 
garantir a naturalidade da comunicação e facilitar a conexão do público com 
o seu conteúdo.  

ANGLICISMOS

Palavras da língua inglesa podem ser muito comuns, compreensíveis e 
apropriadas em alguns contextos, mas podem tornar o conteúdo menos 
inclusivo para aqueles que não tiveram acesso ao aprendizado de outra 
língua. Na maior parte dos casos, essas pessoas fazem parte justamente dos 
grupos marginalizados que a empresa/iniciativa pretende incluir.

Termos como budget, brainstorming, feedback não são necessariamente 
compreensíveis por todos. E há palavras em português que podem ser usadas 
nessas situações, como orçamento, troca de ideias, comentários/respostas.

As palavras que serão utilizadas e as que serão evitadas, assim como a forma de 
se expressar e o nível de formalidade ou coloquialismo, dependem de diversos 
fatores relacionados ao público a quem o material se destina. Por exemplo:

Região onde mora.

Localização (rural, urbana, central, periférica).

Idade.

Nível de escolaridade.

Principais ocupações.

Classe social.

Aqui, mais uma vez, ter uma equipe diversa e que conte com a participação das 
pessoas que tenham o perfil do público a quem o material se destina é uma 
ferramenta valiosa!
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A norma culta da língua portuguesa determina a flexão de gênero de algumas 
palavras, ou seja, na nossa língua, os substantivos, adjetivos e pronomes podem 
ser masculinos ou femininos. Em um grupo formado exclusivamente por mulheres, 
podemos falar, por exemplo: 

“Bem-vindas”

“Vocês todas estão atentas”

“Elas são associadas” 

Pela regra gramatical, basta que um homem entre nesse grupo para que todas 
as frases anteriores sejam alteradas para o gênero masculino. Porém, refletindo a 
partir de uma perspectiva de inclusão, pode-se questionar: por que as mulheres 
se sentem representadas com o termo “bem-vindos” e um homem não se sente 
representado com um “bem-vindas”? Por que não optar por uma expressão 
equivalente, como “boas-vindas a todas as pessoas”? Há, ainda, pessoas que não 
se identificam com nenhum dos dois gêneros. 

Contemplar todas essas diferenças vai depender da linguagem que será 
adotada e, também, do meio de comunicação a ser utilizado. No geral, pode-se 
dizer que, quanto menos formal for a comunicação, menos precisamos nos ater 
às normas cultas da língua.

TERMOS GENÉRICOS

O uso de palavras e termos genéricos, que não variam de acordo com o gênero 
dos indivíduos a que se referem, é a principal orientação para a elaboração 
de textos mais inclusivos. “Pessoas”, por exemplo, são sempre pessoas, 
independentemente do gênero. O mesmo vale para palavras como “grupo” e 
“diretoria”. Veja alguns exemplos:

COM GÊNERO

“os participantes” / “as participantes”

“associados/cooperados” / 
“associadas/cooperadas”

“todos” / “todas”

“os meninos” / “as meninas”

“o coordenador” / “a coordenadora” 

“os presentes na formação”

SEM GÊNERO

“o grupo” / “as pessoas no evento”

“as pessoas associadas” / “os 
membros da cooperativa/associação”

“pessoal” / “todo mundo”

“as crianças”

“a coordenação da equipe”

“quem está presente na formação” / 
“as pessoas presentes”

COMO INCLUIR PESSOAS DE DIFERENTES GÊNEROS?

TRANSFORMAÇÃO DO GÊNERO DE PALAVRAS 

Essa alternativa não é consensual, mas tem sido cada vez mais utilizada e pode 
ser útil na comunicação com alguns grupos e em alguns tipos de conteúdos. A 
transformação consiste em alterar o gênero da palavra com o emprego da letra 
“e” ou “x” (sobretudo a letra “e”). Veja alguns exemplos:

Todes ou todxs (em vez de todas ou todos).

Associades e cooperades.

Elu (em vez de ele ou ela). É utilizado principalmente quando a pessoa é não 
binária, ou seja, não se identifica com os gêneros masculino ou feminino.

Assim como os anglicismos, esse recurso pode ser usado em contextos 
específicos, pois não é comum em todo o território nacional e pode gerar 
estranhamento e distanciamento.
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USO DO FEMININO E DO MASCULINO AO MESMO TEMPO

Outra opção é repetir as palavras em ambos os gêneros para que todo mundo se 
sinta representado. Essa estratégia funciona bem quando o texto é verbalizado 
(vídeo, áudio ou aula, por exemplo).

Ao ordenar as palavras, vale dar preferência ao gênero feminino, como nos 
exemplos:

Bem-vindas e bem-vindos.

As associadas e os associados / as empreendedoras e os empreendedores 
estiveram…

Desejamos a todas e a todos…

As adolescentes e os adolescentes.

As mães e os pais.

PRECISÃO DOS DOIS GÊNEROS NA MESMA PALAVRA

Em textos que serão comunicados na forma escrita (cartilhas, e-mails, 
mensagens, materiais para aulas, etc.), é possível precisar na mesma palavra 
os dois gêneros. A regra de dar preferência para o gênero feminino vale aqui 
também. Por exemplo:

Associadas(os)

Agricultoras(es)

Tomadoras(es) de crédito

Funcionária(o)

Tudo o que é comunicado, tanto o conteúdo em si quanto a forma, é resultado 
de uma construção impregnada por aspectos culturais, históricos, sociais, enfim, 
tudo aquilo que caracteriza uma sociedade. 

A violência e a segregação de alguns grupos são parte dessa construção, por 
isso é tão importante evitar certas expressões na produção de conteúdos. 
Há, por exemplo, expressões originárias do período da escravidão, machistas, 
capacitistas e LGBTfóbicas que, durante muito tempo, foram comuns, mas que, 
com as transformações sociais, estão caindo em desuso. 

Veja, a seguir, uma lista de sites onde algumas dessas palavras são explicadas. 
Neles, você entende suas origens e as razões pelas quais devemos abandoná-las 
e confere expressões equivalentes sem conotação negativa.

COMO EVITAR EXPRESSÕES RACISTAS, 
CAPACITISTAS E LGBTFÓBICAS, ENTRE OUTRAS?

RACISTASRACISTAS

Geledes: 18 expressões racistas que você usa sem saber

Carta Capital: Dez expressões racistas que você precisa parar 
de falar imediatamente

12 expressões racistas e homofóbicas para evitar no trabalho
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https://www.geledes.org.br/18-expressoes-racistas-que-voce-usa-sem-saber/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/dez-expressoes-racistas-que-voce-precisa-parar-de-falar-imediatamente/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/dez-expressoes-racistas-que-voce-precisa-parar-de-falar-imediatamente/
https://invest.exame.com/invest/12-expressoes-racistas-e-homofobicas-para-evitar-no-trabalho


CAPACITISTASCAPACITISTAS

Revista Trip: Oito expressões capacitistas

Terra: Oito expressões capacitistas para tirar do vocabulário seu e 
das crianças

MACHISTASMACHISTAS

BBC: Onze coisas que as mulheres não aguentam mais ouvir no Brasil 
(e por quê)

Hypeness: Um glossário educativo contra o machismo em expressões 
populares

LGBTFÓBICASLGBTFÓBICAS

Marie Claire: Não parece, mas é homofobia - 20 frases que ofendem e 
devem ser abolidas

Portal Ciee: Palavras que ofendem - Termos homofóbicos para 
pararmos de usar já

Exame: 12 expressões racistas e homofóbicas para evitar no trabalho

Hypeness: Frases homofóbicas que você precisa tirar agora do seu 
vocabulário

GORDOFÓBICASGORDOFÓBICAS

Geledes: 18 expressões gordofóbicas para desconstruir agora, 
imediatamente, já

Revista Glamour: 12 expressões gordofóbicas para tirar do vocabulário

A exclusão e a violência contra grupos marginalizados podem ser gritantes, 
mas, na maioria das vezes, são sutis. Por isso, também é importante estarmos 
atentos aos exemplos e imagens que utilizamos e, também, às pessoas que 
aparecem nos conteúdos produzidos. Garantir maior representatividade e fugir 
dos estereótipos pode facilitar a comunicação e a identificação do público-alvo 
com a sua mensagem. Veja algumas dicas!

EXEMPLOS, ILUSTRAÇÕES, 
IMAGENS E PESSOAS

4.4

O conteúdo e o texto são muito importantes na produção de materiais inclusivos 
e diversos, mas é preciso, também, pensar na representatividade das ilustrações 
e das pessoas que emprestam sua voz, sua imagem e sua credibilidade para o 
conteúdo que será passado, como facilitadoras(es), professoras(es), especialistas, 
locutoras(es) e atrizes/atores.

O conteúdo representa a diversidade da população a quem eu me direciono? 
As ilustrações ou as pessoas que vão aparecer nas fotos ou vídeos, por 
exemplo, representam a diversidade do país, que inclui mulheres, jovens, 
idosos, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência e 
pessoas gordas?

Se não prestarmos atenção nisso, os materiais continuarão a reproduzir 
majoritariamente imagens do que a sociedade entende como “padrão”.

Falando especificamente das pessoas que vão comunicar ou facilitar o 
conteúdo, é preciso lembrar: mulheres e pessoas negras, por exemplo, devem 
ocupar espaços que representam assuntos que não costumam ser liderados 
por elas. Chamando-as nesse contexto, vamos quebrando uma lógica de papéis 
e temáticas por gênero e raça e construindo a realidade de que os diferentes 
podem estar e representar onde e o que eles quiserem!

REPRESENTATIVIDADE
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https://revistatrip.uol.com.br/trip/webstories/8-expressoes-capacitistas
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/8-expressoes-capacitistas-para-tirar-do-vocabulario-seu-e-das-criancas,5037ed603e4e5b34973b8b3d8e679ceagee479d9.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/8-expressoes-capacitistas-para-tirar-do-vocabulario-seu-e-das-criancas,5037ed603e4e5b34973b8b3d8e679ceagee479d9.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36522791
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36522791
https://www.hypeness.com.br/2020/07/um-glossario-educativo-contra-o-machismo-em-expressoes-populares/
https://www.hypeness.com.br/2020/07/um-glossario-educativo-contra-o-machismo-em-expressoes-populares/
https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2019/06/nao-parece-mas-e-homofobia-20-frases-que-ofendem-e-devem-ser-abolidas.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2019/06/nao-parece-mas-e-homofobia-20-frases-que-ofendem-e-devem-ser-abolidas.html
https://portal.ciee.org.br/diversos/palavras-que-ofendem-termos-homofobicos-para-pararmos-de-usar-ja/
https://portal.ciee.org.br/diversos/palavras-que-ofendem-termos-homofobicos-para-pararmos-de-usar-ja/
https://invest.exame.com/invest/12-expressoes-racistas-e-homofobicas-para-evitar-no-trabalho
https://www.hypeness.com.br/2021/06/11-frases-homofobicas-que-voce-precisa-tirar-agora-do-seu-vocabulario/
https://www.hypeness.com.br/2021/06/11-frases-homofobicas-que-voce-precisa-tirar-agora-do-seu-vocabulario/
https://www.geledes.org.br/18-expressoes-gordofobicas-para-desconstruir-agora-imediatamente-ja/
https://www.geledes.org.br/18-expressoes-gordofobicas-para-desconstruir-agora-imediatamente-ja/
https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/noticia/2020/09/12-expressoes-gordofobicas-para-tirar-do-vocabulario.html


Nesta última etapa da produção do conteúdo, a proposta é olhar como fazer 
uma divulgação/distribuição inclusiva.

DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO4.5

Desde o início, deve ser levantada a escolaridade do público-alvo. Caso haja 
um nível de analfabetismo considerável, é necessário planejar a adaptação do 
conteúdo e seu formato para que todos consigam compreender a mensagem.

Mesmo que a maior parte da audiência principal não seja analfabeta, talvez os 
analfabetos componham um público indireto. Veja algumas formas de garantir a 
inclusão dessas pessoas:

Quando o material é composto essencialmente por textos, como um guia ou 
uma cartilha, a utilização de fotos, ilustrações, infográficos e palavras-chave 
em destaque pode ser uma forma de tornar as informações mais visuais e de 
chamar atenção de pessoas com diferentes níveis de educação formal. 

Quando o conteúdo é transmitido por meio de oficinas ou aulas presenciais/
virtuais, é preciso refletir: pessoas não alfabetizadas ou com um nível de 
leitura elementar conseguem acompanhar a atividade? A apresentação ou 
qualquer outro suporte utilizado tem imagens relacionadas com o tema ou 
apenas textos? As atividades propostas na oficina são adaptadas para as 
pessoas que não sabem ou não se sentem confortáveis para escrever?

ANALFABETISMO

Estereótipo pode ser definido como uma crença generalizada sobre um tipo de 
pessoa. Os estereótipos podem ser muito sutis e nocivos a uma comunicação 
inclusiva. Veja alguns pontos de atenção:

Mulheres são citadas ou retratadas (em ilustrações, imagens ou atrizes) 
em situações relacionadas a assuntos domésticos, familiares, estéticos, 
emocionais ou ligados à sensibilidade. Já os homens são citados ou 
retratados a partir de referências relacionadas a negócios, dinheiro, esportes 
e racionalidade. Isso reforça o estereótipo de gênero de que homens e 
mulheres têm lugares e atividades definidos de acordo com seu gênero.

Assim como o estereótipo de homens e mulheres, pessoas negras e indígenas 
devem estar presentes e serem representadas na sua estratégia em diversas 
posições e papéis, trazendo a representatividade de lideranças e posições de 
poder ocupadas por esses grupos.

ESTEREÓTIPOS 
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Monte uma equipe diversa.

Promova a diversidade em cada etapa da produção dos 
conteúdos: da ponta até o público final, passando pelas áreas-
meio, como a produção gráfica.

Produza conteúdos que sejam úteis e acessíveis também para 
as populações mais vulnerabilizadas. Lembre-se de que não 
existe conteúdo neutro.

Traga mais diversidade para sua linguagem! Atenção aos 
regionalismos: evite palavras em inglês, repense as regras 
de concordância de gênero e elimine expressões violentas e 
preconceituosas.

Diversidade e inclusão devem estar presentes também na 
equipe de comunicação ou facilitação do conteúdo, bem como 
em ilustrações e exemplos. Não reforce estereótipos.

Os espaços, sejam eles físicos ou virtuais, são frequentados 
de forma diferente pelos diferentes grupos. Para garantir que 
o seu conteúdo esteja acessível para um público diverso, crie 
uma estratégia de divulgação também diversa. 

EM RESUMO
Quando a estratégia de divulgação do conteúdo envolve comunicações em 
pontos físicos ou virtuais, é importante lembrar que variáveis sociodemográficas, 
como gênero, etnia, idade, estado civil, renda e ocupação, impactam os locais 
que as pessoas frequentam. 

Pessoas de gerações, gêneros e faixas de renda diferentes utilizam tecnologias 
e redes sociais de formas e com frequências diferentes, com maior ou menor 
facilidade; frequentam locais diferentes em horários distintos. Identificar a 
audiência de cada local e criar uma estratégia de divulgação diversa é, portanto, 
uma forma de ampliar o público que vai entrar em contato com o seu conteúdo.

LOCAIS E ESPAÇOS
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CAIXA DE FERRAMENTAS

TEM QUE TER

O primeiro banco de imagens brasileiro focado na representatividade LGBTI+
http://www.temqueter.org/

YOUNG GIFTED AND BLACK

Banco de imagens de mulheres negras

https://ygb.black/?fbclid=IwAR04neLvyBTOPulDo-QxzIdodwBfDa8NZxhM8bS6tkxW
PWyI4sapFBfgC7o

BEAUTIFUL PHOTOS OF BLACK AND BROWN PEOPLE, FOR FREE

https://nappy.co/

THE GENDER SPECTRUM COLLECTION

Stock Photos Beyond the Binary

https://genderphotos.vice.com/

YOUTUBE

NATH FINANÇAS

Este canal foi criado para oferecer educação financeira de uma maneira fácil e 
prática para quem nunca estudou ou não entende do assunto.

https://www.youtube.com/channel/UCmhzmQBdXP9TeRtpQ-iWSPg

CRISTIAN WARIU TSEREMEY’WA

Em seus vídeos no YouTube, Cristian compartilha conhecimentos sobre a cultura 
indígena contemporânea.

https://www.youtube.com/c/Wariu

KAÊ GUAJAJARA

Cantora e compositora Guajajara, Kaê compartilha suas músicas no YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCPDzROKhAef64slf-vptTrA

TIKTOK

@CUNHAPORANGA_OFICIAL

Canal no TikTok no qual Maira Gomez, indígena, compartilha sua rotina e 
informações sobre sua cultura.
https://www.tiktok.com/@cunhaporanga_oficial

BANCOS DE IMAGENS SUGESTÃO DE CONTEÚDOS
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http://www.temqueter.org/
https://ygb.black/?fbclid=IwAR04neLvyBTOPulDo-QxzIdodwBfDa8NZxhM8bS6tkxWPWyI4sapFBfgC7o
https://ygb.black/?fbclid=IwAR04neLvyBTOPulDo-QxzIdodwBfDa8NZxhM8bS6tkxWPWyI4sapFBfgC7o
https://nappy.co/
https://genderphotos.vice.com/ 
https://www.youtube.com/channel/UCmhzmQBdXP9TeRtpQ-iWSPg
https://www.youtube.com/c/Wariu
https://www.youtube.com/channel/UCPDzROKhAef64slf-vptTrA
https://www.tiktok.com/@cunhaporanga_oficial?is_from_webapp=1&sender_device=pc


INSTAGRAM

@VANDAWITOTO

Presente principalmente no Instagram, a acadêmica, ativista e indígena Vanda 
divulga sua cultura.

https://www.instagram.com/vandawitoto/

@KAMIKIAKISEDJE

Perfil no Instagram do fotógrafo e cineasta focado em questões ambientais e 
indígenas.

https://www.instagram.com/kamikiakisedje/

PAPO AFRO

Literatura. Protagonismo negro. Escrevivências. Produzindo diálogos sobre 
vivências pretas.

https://www.instagram.com/papo.afro

AFRICANIZE OFICIAL

Criador de conteúdo sobre negritude.

https://www.instagram.com/africanizeoficial/

FACEBOOK

ENTREVISTE UM NEGRO

Banco de dados que conecta profissionais negros a comunicadores.
https://www.facebook.com/entrevisteumnegro/

LEVANTE NEGRO

Coletivo de caráter informativo. Sua principal forma de comunicação é via 
conteúdos temáticos, como a divulgação do trabalho de profissionais negros de 
diversas áreas do conhecimento.

https://www.facebook.com/LevanteNegro/

PÁGINA DA WEB:

MUNDO NEGRO

Conteúdo sobre negros no Brasil.

https://mundonegro.inf.br/
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https://www.instagram.com/vandawitoto/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/kamikiakisedje/
https://www.instagram.com/papo.afro
https://www.instagram.com/africanizeoficial/
https://www.facebook.com/entrevisteumnegro/
https://www.facebook.com/LevanteNegro/
https://mundonegro.inf.br/


Este material foi desenvolvido para apoiar MPMEs na reflexão e 
desenvolvimento de suas estratégias de gênero e inclusão, por meio de 
ferramentas práticas que compõem uma caixa de ferramentas diversas e que 
podem ser utilizadas tanto conjuntamente como em diferentes momentos e 
processos da organização.

As diferentes lentes de gênero e inclusão relatadas nesta publicação refletem 
a pluralidade de contextos nos quais ter uma abordagem inclusiva pode ser 
relevante para sua empresa e organização, tornando seus processos, políticas 
e rotinas mais alinhados com as tendências globais de diversidade e gerando 
mais eficiência e competitividade para o seu negócio. 

As lentes de gênero e inclusão são transversais na estratégia de um negócio e 
estão em constante desenvolvimento, acompanhando as mudanças sociais e as 
agendas relevantes na sociedade. Elas são desenvolvidas em camadas e em um 
processo contínuo.

Sendo assim, é de extrema importância que sua empresa e seu time estejam 
atentos a essas mudanças para sempre reavaliarem o que precisa ser 
aprimorado. Ao longo da implementação dessa estratégia, nota-se que 
diferentes áreas do negócio começam a ser influenciadas por essas lentes, 
e a transversalidade do tema faz com que novas demandas surjam e novos 
projetos dentro da temática possam ser implementados, tornando essa agenda 
sempre viva e atualizada.

Por fim, é relevante pontuar que a estratégia da sua empresa também influencia 
sua cadeia de fornecedores, seus clientes e o mercado. Dessa forma, ser 
uma empresa inclusiva inspira, dá exemplo e desmistifica essa mudança de 
paradigma para além de sua própria operação. Entendemos que, assim, MPMEs 
que aplicam lentes de gênero e inclusão na sua estratégia também colaboram 
para o desenvolvimento de um mundo mais justo, ético e equânime. 

CONCLUSÃO
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