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Para saber mais sobre o GDEIB. Visite: www.centreforglobalinclusion.org e faça o download do
GDEIB, das ferramentas gratuitas do usuário, outras informações e para saber mais sobre o Centro
Global de Inclusão (The Centre for Global Inclusion), que é a “casa” do GDEIB, assim como para
doar e apoiar a pesquisa da DEI.
Acessibilidade e Formato Alternativo. Os autores do GDEIB se esforçam para tornar o
GDEIB e suas ferramentas acessíveis. Geralmente, seguimos as diretrizes fornecidas pela the
W3C Web Accessibility Initiative (WAI), uma iniciativa mundial para tornar a Web mais acessível
a pessoas com deficiências, que é uma meta fundamental da DEI global.
Como este GDEIB 2021 será impresso, e como projetamos esta edição do GDEIB, tendo em
mente a acessibilidade, ainda temos muito trabalho para fazer. Por essa razão e para uma melhor
compreensão, estamos fornecendo também uma versão de formato alternativo. Por favor, solicite
uma edição desse formato pelo e-mail thecentre@centreforglobalinclusion.org.
Simbologia do logotipo GDEIB. O logotipo é uma versão estilizada do Modelo GDEIB. É
definido em um círculo para transmitir a importância contínua e interminável da diversidade,
da equidade e da inclusão. O triângulo equilátero estilizado simboliza equidade, a solidariedade
ou a força, e representa o Grupo Ponte.
As cores têm uma ampla gama de significados entre as culturas. O que é interpretado
por uma cor em uma cultura, pode ter um significado quase oposto em outra cultura. Nós
fomos minuciosos em nossa seleção de cores e ao oferecer nossa interpretação, que é uma
combinação de vários simbolismos culturais. O amarelo foi selecionado como Ponte, porque
significa otimismo e imaginação. O verde, para o Grupo de Fundação, simboliza natureza
e renovação, o azul para o Grupo Interno, representa harmonia e ordem, e o vermelho
para o Grupo Externo, significa paixão e força. Todas têm em uma tonalidade vibrante, que
simboliza a vitalidade para ter sucesso. Os espirais em azul escuro representam o poder, a
energia e a tração necessários para sustentar este trabalho. E a abertura dos espirais mostra
as cores sobrepostas, simbolizando a integração e abrangência necessária para que a DEI
tenha sucesso. O roxo foi adicionado para simbolizar poder e força.
A Língua inglesa. Tentamos usar uma linguagem clara e traduzível que não inclua palavras
e frases culturalmente específicas (como expressões locais ou idiomáticas). Para sermos os
mais neutros e globais possíveis, seguimos as diretrizes ortográficas das Nações Unidas. Ver:
United Nations Editorial Manual online (dgacm.org) http://dd.dgacm.org/editorialmanual/
ed-guidelines/style/spelling.htm)
Melhoria Contínua e Versões Futuras. Seu feedback, sugestões e histórias de uso do
GDEIB são sempre bem-vindos.
Acordo de Usuário. O GDEIB é gratuito para uso. No entanto, preencha e envie o Acordo de
Usuário do GDEIB disponível no site, caso queira usá-lo.
Certificação Voluntária. Oferecemos um processo de certificação que ajudará a construir
suas habilidades e conhecimentos sobre o GDEIB, a um custo adicional. O processo mescla
autoestudo e webinars (seminários via web). Mais informações disponíveis em nosso site.
Traduções e edições especiais disponíveis: em francês, espanhol, português e ensino
superior. Vá ao nosso site para acessar estas edições e saber se outras ficaram disponíveis.
Edição Atual. Caso esteja usando uma edição anterior, intitulada GDIB for Global Diversity
& Inclusion Benchmarks (2006, 2011, 2014, 2016/2017), por favor, note que elas foram
substituídas por esta edição.
Design Gráfico. Shawndra Cox of Out Of Proportion Studios http://1bigoops.com
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Mensagem
O apelo por mudanças sistêmicas na sociedade
e organizações nunca foi tão forte.
As pessoas não estão mais satisfeitas com
intenções de mudanças superficiais ou não
autênticas de seus líderes.
Ações ousadas são necessárias para que haja uma
comunicação clara com todos os stakeholders,
sobre como as organizações inflexíveis se
comportam no enfrentamento da discriminação,
da iniquidade e da exclusão.
Usar o GDEIB capacita você para a tomada de
ações corajosas que façam diferença expressiva!
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Caro leitor,
Oferecemos a você a versão atualizada em português do GDEIB – Global Diversity,
Equity and Inclusion Benchmarks - Padrões para Organizações ao Redor do
Mundo, edição 2021. A primeira tradução para o português desse importante material
foi realizada em 2016 e foi resultado de uma parceria da InterElo Consultoria com
os primeiros autores do trabalho, Julie O’Mara e Alan Richter Ph.D.
Esse material reúne as melhores práticas, modelos e discussões para ajudar as
organizações de todos os portes e segmentos a definir estratégias e mensurar os
progressos na gestão da diversidade e na promoção da inclusão. Pode ser usado
gratuitamente, sendo necessário apenas solicitar permissão.
O GDEIB surgiu nos Estados Unidos, agregando contribuições de especialistas em
diversidade e inclusão ao redor do mundo (chamados de Experts Panellists). Atua,
assim, como catalisador de uma positiva mudança em diversidade, equidade e
inclusão, apoiando as organizações para que atinjam sua missão e melhorem sua
performance e seus resultados. Somos hoje 112 Experts Panellists.
A Inter∞Elo decidiu patrocinar a versão em português da edição 2016 do GDIB (Global
Diversity and Inclusion Benchmarks - nome da versão anterior) porque esse é um trabalho
que se alinha aos nossos propósitos e às nossas crenças: nos propomos a ser ponte e
apoiar o despertar da consciência nas organizações sobre a importância de promover e
acolher a diversidade em nossas equipes de trabalho. Acreditamos na capacitação e no
desenvolvimento contínuo do indivíduo e de grupos e, por isso, oferecemos consultoria
para definição de estratégias na gestão da diversidade e assessoria para empresas na
implementação de projetos e na mensuração de progressos.
Nesse processo, o material reunido no GDEIB nos ajuda – e a todas as organizações
– a encontrar os melhores caminhos em busca dos resultados mais efetivos. Para
utilizá-lo, basta preencher o acordo de permissão, assiná-lo e encaminhá-lo para os
autores. Você encontra o acordo de permissão no site www.centreforglobalinclusion.
org, na seção Global DE&I Benchmarks – Portuguese Version, ou no site da InterElo
(https://www.intereloconsultoria.com.br/gdeib.html).
Se você precisar de outras informações sobre o tema, entre em contato conosco.
Boa Leitura!
Atenciosamente,

Maria Cristina (Cris) C.R. Carvalho,
Expert Panellist do GDEIB e sócia da InterElo Consultoria
INTER∞ELO Consultoria
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Missão:
Existimos para promover o desenvolvimento de indivíduos, grupos e organizações,
através das dimensões do pensar, sentir e querer. Nosso propósito é garantir resultados
sustentáveis e fazer a diferença, contribuindo para um ambiente cooperativo, inclusivo
e de contínuo aprendizado.
Visão:
Indivíduos conscientes e realizados, organizações interdependentes e resultados
sustentáveis.
Valores Corporativos:
Integridade
Coerência entre o pensar, o sentir e o agir com toda a nossa rede de relacionamentos.
Orientação para o cliente
Atitude empreendedora e comprometida com o propósito do cliente, ofertando as
melhores práticas e soluções disponíveis.
Sinceridade com o bem querer
Expressão da verdade com transparência e respeito a diferentes ideias e culturas.
Resultados sustentáveis e lucrativos
Contribuição para uma relação ganha-ganha-ganha para indivíduos, organizações e
sociedade.
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UMA MENSAGEM DOS AUTORES

O

ano de 2020 entrará para a história como um ano de mudanças dramáticas. Ainda não
sabemos quais mudanças surgirão após a pandemia do COVID-19. O que sabemos é que
tudo foi profundamente impactado.

A COMPLEXIDADE QUE ENFRENTAMOS
Ao contrário das afirmações prévias, o COVID-19 não foi o grande equalizador;
em vez disso, ele desnudou abismos profundos de inequidades sociais, políticas,
econômicas e organizacionais que arruínam a vida de tantos.
O mundo enfrentou camadas de mudanças complexas — a ruptura na economia
global, o crescimento da inequidade, os perigos do autoritarismo e a fragmentação
geopolítica. Nós também testemunhamos uma efusão, sem precedentes, de apoio
à justiça social em todo o mundo.
Nós atualizamos esses Benchmarks em um momento que muitas pessoas estão
lutando com as consequências de traumas físicos, sociais e psicológicos que decorrem
de várias formas de injustiça. Nós, como autores do GDEIB, apoiamos todos aqueles
ao redor do mundo que experimentaram racismo, sexismo, homofobia, transfobia e
todas as outras formas de discriminação e exclusão.
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A NECESSIDADE DE MUDANÇAS SISTÊMICAS E ESTRUTURAIS
Sistemas contínuos de opressão e inequidade devem ser desconstruídos.
Muitas organizações e comunidades não estão mais satisfeitas com chavões ou
comprometimentos superficiais. Elas anseiam por ações corajosas e transformações
sistêmicas, encabeçadas por líderes comprometidos, onde atos de discriminação e
exclusão são chamados pelo que realmente são.
O assassinato de George Floyd (e muitos outros antes e depois dele) e a remoção
de estátuas e símbolos de opressão tornaram-se catalisadores para a justiça social
em todo o mundo. Nós reconhecemos aqueles que continuam se levantando e
falando contra leis e práticas opressivas, apesar do risco pessoal. A intensificação do
#BLM (Vidas Negras Importam), #MeToo (movimento contra o assédio e agressão
sexual), #GBV (Violência Baseada em Gênero) e outros movimentos de protestos
globais, aceleraram a necessidade de uma ação firme de aliados em apoio às vozes
marginalizadas. Nós honramos a todos aqueles que perderam suas vidas enquanto
lutavam contra a discriminação e a injustiça.
Nós nos encontramos em um momento crucial, onde podemos continuar pelo caminho
destrutivo no qual estamos – de inequidade, injustiça e exploração – ou, podemos
escolher um diferente caminho sustentável de justiça, equidade e coesão social.
É HORA DE AGIR
Através do trabalho do GDEIB, convocamos todos a trabalharem em direção a um
ambiente de trabalho justo, inclusivo e igualitário e uma sociedade onde privilégios e o
patriarcado não controlem acessos e oportunidades — onde a diversidade, a equidade
e a inclusão não sejam apenas um sonho, mas uma realidade possível para todos.
Agora, mais do que nunca, precisamos tocar nossos corações e criar uma narrativa
mais sólida em torno da DEI, uma que reconheça nossa humanidade no nível de
cada indivíduo. O conceito de "Ubuntu", que literalmente significa "Eu sou porque
nós somos", combina os valores de respeito, dignidade, integridade e comunidade
que nos permite lutar pela sustentabilidade.
O GDEIB atende às necessidades de diversos stakeholders. Ele busca nos conectar
com base em valores universais através de todas as diferenças.
Devemos angariar apoio de todos os líderes e praticantes (especialistas) da DEI
para terem voz e desconstruir a inequidade e a exclusão. É hora de uma ação
decisiva e corajosa.

Nene Molefi, Julie O’Mara, Alan Richter
março de 2021
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CITAÇÕES DE USUÁRIOS E DO PAINEL DE EXPERTS
Você notará que as seguintes citações se referem ao GDIB, porque o GDIB precedeu esta nova edição.
À medida que o conceito de impacto na fase inicial se expande de 3P’s (People-pessoas,
Planet-planeta, Profit-lucro) para 5P’s (Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria), as
organizações percebem que a inclusão é o caminho para o crescimento sustentável e para
o bem maior da sociedade. A proposta de valor incomparável do GDIB é que ele fornece
checklists abrangentes, que promovem uma linha de visão entre procedimentos operacionais
e sustentabilidade das organizações.
ZAHID MUBARIK, SHRM-SCP, GPHR, SPHRI
CEO, HR Metrics, President SHRM Forum Pakistan, Member ISO TC 260 HR Standard
Islamabad, Pakistan
O GDIB fornece uma abordagem
sistêmica e estrutural para a D&I, abrindo
caminho para uma verdadeira jornada
transformadora. A autorreflexão como
líder é fundamental para o crescimento
contínuo e o aprendizado, à medida que
você navega nas categorias e benchmarks,
você tem que se perguntar - 'Estou
fazendo de acordo com o que digo? Estou
vivendo isso como um líder agora?
KAYLASH NAIDOO, Vice-President,
Human Resources, Diversity & Inclusion
AngloGold Ashauti
Johannesburg, South Africa
O processo de pesquisa trouxe
especialistas e vozes da DEI de todo o
mundo. Nós participamos do processo
de desenvolvimento e criação para que
tivéssemos um documento global e
verdadeiramente inclusivo, o GDEIB.
MARY WACEKE MUIA,
DEI Expert, Race and Racism Dialogue
Facilitator & Executive Coach
Nairobi, Kenya
Eu acredito que uma das grandes forças do
GDEIB é que ele é verdadeiramente 'Global'
no escopo e na aplicação — concebido para
ser relevante em todos os setores ao redor
do mundo, também pode ser adaptado
para se adequar ao nosso contexto local e
necessidades específicas. Um verdadeiro
exemplo de reconciliação em ação!
GRANT DOUGLAS,
Senior Professor of Practice
IESEG School of Management
Lille, France

É desafiador desenvolver uma ferramenta
de DEI que possa ser usada em todo o
mundo, onde as definições de diversidade e
equidade são diferentes. O GDEIB realiza isso
e supre muitas deficiências de outros índices
nacionais e regionais.
EDDY NG, PhD, James and Elizabeth
Freeman Professor of Management
Bucknell University
Lewisburg, Pennsylvania, USA

Descobri pela primeira vez o GDIB
quando era gerente sênior da EDI
em uma organização multinacional.
Lembrei-me de uma palestra de
um famoso embaixador de Direitos
Humanos e Humanitários; e
influenciador, que me fez refletir sobre
o alcance e impacto do meu trabalho
dentro de um contexto mais global. Ele
nos disse que todos nós temos nossos
espaços para causar impacto - o que
quer que você esteja fazendo, isso é
importante. O GDIB nos permite levar
o trabalho adiante nos espaços que
ocupamos — mesmo que pareçam
insignificantes.
DR. LORI CAMPBELL,
Principal, Colbourne Institute for
Inclusive Leadership
NorQuest College
Edmonton, Alberta, Canada

Construir Inclusão e Diversidade (I&D) é uma jornada de mudança cultural, para a qual o
GDEIB proporciona as melhores diretrizes de classes, através de dois ângulos principais: o
escopo que você abraça,desde sua primeira visão até um foco sistêmico e a maturidade do
seu plano de ação, desde a inatividade até o momento de melhores práticas. Portanto o
GDEIB é uma ferramenta essencial para qualquer organização global, em cada etapa de sua
estratégia de Inclusão e de Diversidade.
PASCALE THORRE, Inclusion and Diversity Head, Heineken
The Netherlands
A pergunta mais comum que me fazem sobre igualdade, diversidade e inclusão é ‘o que
as organizações líderes do mercado fazem?’. Por trás dessa questão está o desejo de
descobrir como sua organização está indo e o mais importante, como melhorar. O GDEIB
satisfaz essa necessidade como nenhum outro recurso o faz.
ELISABETH KELAN, PhD, Professor of Leadership and Organisation,
Essex Business School, University of Essex
UK
Ainda temos um longo caminho a percorrer, antes de alcançarmos a inclusão autêntica,
em seu verdadeiro sentido, em organizações e no mundo em geral. O 1º degrau da
escada, que leva ao destino de inclusão autêntica, é saber onde você está hoje e na
minha experiência o GDIB é uma das ferramentas mais conhecidas para medir isso, para
que sejamos capazes de elaborar, com sucesso, uma estratégia para o futuro. Eu usei a
ferramenta de maneira bem-sucedida e conheço muitas organizações líderes em todo o
mundo que também a usam. O GDIB prova-se ser um farol mostrando a direção certa.
DR. AKSHAY KUMAR, Faculty, IIIT Delhi University, Clinical Psychologist & Head of
Department, Artemis Health Sciences, (JCI Accredited Hospital)
Director, Ask Insights
New Delhi, India
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Diversidade e inclusão são valores fundamentais da NBA (National Basketball
Association). O GDIB tem sido uma inestimável contribuição para nossa cartilha
regimental, pois trabalhamos para integrar ainda mais a D&I em nossos esforços
referentes as nossas ligas e em cada uma das nossas equipes. O GDIB fornece uma visão
clara à empresa, para que ela possa ver a que ponto está seu desenvolvimento e o que
precisa fazer para melhorar e alcançar o próximo nível.
ORIS STUART, EVP, Chief Diversity & Inclusion Officer, NBA
New York, NY, USA
O que diferencia o GDIB de outros quadros de maturidade em D&I é: 1) É
verdadeiramente global, porque é revisado regularmente por especialistas em DEI de
todo o mundo, reflete uma verdadeira visão global, ao invés de apenas uma inclinação
ocidental, 2) É holístico. A estrutura inclui elementos de mudança organizacional
e não apenas gestão de talentos e outras atividades de Recursos Humanos. Criar
uma verdadeira inclusão requer uma mudança cultural, envolvendo organização e
elementos humanos.
NANCY L. NGOU, People Advisory Services, Ernst & Young Advisory Co., Ltd.
Tokyo, Japan
O GDIB é um guia prático para líderes, em
uma variedade de funções de negócios,
em busca de respostas comportamentais
explícitas para a pergunta: "o que você
quer que eu faça?". É um excelente
recurso para líderes, que vão além de
serem praticantes da DEI.
NADIA YOUNES, Global Head,
Employee Experience, D&I, and
Wellbeing, Zurich Insurance
Zurich, Switzerland
Ainda há muito a ser feito... Estamos
convencidos de que essa iniciativa
traz benefícios para as organizações e
para as pessoas. Ela se une a uma série
de outras iniciativas em D&I, bemsucedidas em nosso país. Certamente
não vai resolver questões históricas
da noite para o dia, mas o GDIB pode
apoiar organizações e ampliar visões,
pontos de atenção na jornada e
desenvolver estratégias para acelerar
esse movimento em nossa sociedade.
MARIA CRISTINA C.R. CARVALHO,
Coach, Consultora e Sócia, InterElo
Consultoria
São Paulo, Brazil

O GDIB fornece aos profissionais e
líderes em DEI uma estrutura valiosa
para criar organizações diversas e
inclusivas. Na MassMutual, temos usado
o GDIB como um guia por mais de uma
década, o que tem contribuído para
aprimorar nosso jogo e evoluir nossa
estratégia de D&I.
LORIE VALLE-YAÑEZ, Head, of Diversity
& Inclusion, MassMutual
Springfield, Massachusetts, USA

O que distingue o GDEIB de outras
ferramentas globais de benchmarking
é que ele tem tanto seriedade quanto
peso. Ele também tem longevidade
e maturidade, devido ao seu
desenvolvimento ao longo de muitos
anos, em colaboração com algumas
das organizações mais progressistas
e especialistas em diversidade do
mundo. Em conclusão, o resultado é
uma ferramenta que tem credibilidade,
sustentabilidade e capacidade de trazer
uma mudança real.
PAUL DEEMER, Head of Diversity and
Inclusion, NHS Employers
Essex, UK

The Global Diversity & Inclusion Benchmarks
continuam sendo um tremendo trunfo para
guiar nosso trabalho em DEI. Os padrões
fornecem uma estrutura abrangente para
avaliar nosso progresso em DEI, identificar
lacunas e orientar nosso planejamento de ação
estratégica. O processo de benchmarking une
lideranças sênior, equipes e stakeholders de
toda a nossa organização, fornecendo ainda
outra oportunidade para demonstrar que a
DEI é responsabilidade de todos, e cada um
tem um papel a desempenhar na definição e
determinação de nossa jornada progressiva rumo
a resultados positivos.
KAREN FRANCIS, PhD, Director,
Diversity and Inclusion
American Institutes for Research
Washington DC, USA
Quando eu radicalizo, eu sigo o Audre Lorde:
‘não podemos desmontar os sistemas com as
ferramentas que nós criamos’. O novo GDEIB
nos dá as ferramentas para o futuro. Nós
não estamos somente tomando um assento a
mesa, mas estamos literalmente construindo
a mesa para abordar o mundo VUCA (volátil,
incerto, complexo e ambíguo), mundo das
quatro pandemias atuais (COVID-19, Raça,
Economia, e Mudanças Climáticas).
MERCEDES E. MARTÍN, President / CEO,
Mercedes Martín & Company
Miami, Florida, USA

O GDEIB é uma “ferramenta” essencial e excelente para ajudar as organizações a
começarem ou acelerarem seu progresso em diversidade, igualdade e inclusão. É
globalmente aplicável e oferece amplitude e profundidade em uma gama de categorias
fundamentais — cobrindo toda a experiência do funcionário e ainda mais. O GDEIB fornece
indicadores fundamentais de sucesso necessários para avaliar e desenvolver uma estratégia
abrangente de D&I e quando usada corretamente, ela efetivamente engaja as pessoas em
D&I ao longo do percurso.
NATALIE SIGONA, Head of D&I, BAE Systems
London, UK
Nos últimos seis anos, eu usei o GDIB para estabelecer um patamar organizacional de
desempenho no recrutamento de diversidade, contratação e retenção no Ensino
Superior e não para lucros. Usei uma variedade de avaliações, mas acho o GDIB, o mais
confiável.
DR. CYNTHIA H. LOVE, EdD, Executive Director, Out for Undergrad (O4U)
New York, NY, USA
O GDIB é uma ferramenta fundamental para qualquer organização que seja séria,
em relação a criação de um ambiente de trabalho diverso, igualitário e inclusivo. Ele
estabelece claramente o escopo do trabalho e o que é sucesso, exemplificado por
categorias e por benchmarks relevantes. Desenvolvido por especialistas de todo o
mundo através de um processo rigoroso, fornece uma estrutura abrangente para uma
mudança sistêmica.
JUDITH H. KATZ, EdD, Executive Vice President Emeritus
The Kaleel Jamison Consulting Group Inc.
Washington DC, USA
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RECONHECIMENTOS E PATROCINADORES
Obrigado a todo o nosso Painel de Experts por seu tempo, apoio e sabedoria.
Alguns do nosso Painel de Experts foram além do tempo de revisão solicitado e
forneceram insights muito especializados. Este projeto não poderia ter sido
bem-sucedido, sem nosso incrível Painel de Experts.
Um agradecimento especial a Jeanne Spahr, que atua como Gerente de Operações
do Centro e a Vuyelwa Motlali e Ama Magnin, que nos ajudaram imensamente na
organização dos feedbacks, dos 112 especialistas do Painel de Experts ao longo de
três rodadas de revisão. Elas ajudaram a agilizar todo os feedbacks tornando o
trabalho dos autores muito mais fácil. Outro membro inestimável da nossa equipe
é a talentosa Shawndra Cox-Diaz, nossa artista gráfica e especialista em branding.
Obrigado aos nossos patrocinadores incríveis por acreditarem no GDEIB e nos
apoiarem e obrigado ao nosso Conselho de Administração, nossas Alianças,
ao nosso Conselho Global de Inclusão e aos nossos muitos usuários que
contribuem continuamente com seu tempo, feedbacks e insights para nos
manter seguindo em frente.

NÍVEL DIAMANTE

A AmerisourceBergen promove um impacto positivo na saúde das pessoas e comunidades em todo o
mundo, com o avanço do desenvolvimento e da entrega de produtos farmacêuticos e de saúde. Como uma
empresa líder global em saúde, com uma fundação de distribuição farmacêutica e soluções para fabricantes,
farmácias e provedores, criamos acesso, eficiência e confiabilidade incomparáveis para a saúde humana
e animal. Nosso time global de 22.000 membros empodera nosso propósito: estamos unidos em nossa
responsabilidade de criar um futuro mais saudável. Acelerar nossa jornada de diversidade e inclusão é
importante para nossa força de trabalho global e nosso desempenho empresarial. Acreditamos na criação
de um ambiente inclusivo onde as pessoas, em todas as dimensões de diversidade, possam trazer todo
o seu “eu”, para trabalhar na promoção da equidade em saúde para todos. Possibilitamos às nossas
equipes, oportunidades de carreira que desafiem e inspirem o melhor, para resolver problemas de negócios
complexos que impactem diversas populações de pacientes em comunidades ao redor do mundo. Como
parte de nosso compromisso em promover uma cultura diversificada e inclusiva, a AmerisourceBergen
recentemente conduziu uma avaliação abrangente da situação, criou uma estratégia de longo prazo e
implantou o cargo de Chefe de Diversidade. Nossa estratégia está focada em três dimensões vitais pessoas, cultura e comunidade - e está baseada em insights organizacionais profundos, dados de nosso
pessoal, pesquisas e benchmarks do setor..
www.amerisourcebergen.com
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A Brown-Forman Corporation enriquece a experiência da vida, construindo marcas de bebidas alcoólicas
de qualidade, incluindo: Jack Daniel's, Finlandia, Korbel, el Jimador, Woodford Reserve, Herradura,
Sonoma-Cutrer, Benriach, GlenDronach, Slane, entre outros. Fundada em Louisville, Kentucky, em 1870
por George Garvin Brown, por mais de 150 anos, a empresa tem trabalhado para manter a promessa
de sua marca fundadora, Old Forester, de que não há "Nada Melhor no Mercado". As marcas da BrownForman são administradas por aproximadamente 4.800 colaboradores e vendidas em mais de 170 países
em todo o mundo. A empresa está comprometida em criar uma organização diversa, equitativa e inclusiva,
apoiada por seus numerosos Conselhos de Diversidade & Inclusão, dez (10) ERG (Grupos de Recursos de
Funcionários) e seus “Muitos Espíritos (ou destilados-jogo de palavras), Um Brown-Forman”: estratégia
de “Diversidade e Inclusão” 2030, que, pela primeira vez, estabelecem ambições quantificáveis para
a representação de mulheres e “people of color”. Em junho de 2020, a Brown-Forman emitiu novos
compromissos "Seja Melhor, Faça Melhor" como parte de sua jornada contínua, para promover mudanças
significativas dentro de sua organização e de sua comunidade local, Louisville, Kentucky.
www.brown-forman.com

A Macy's, Inc. está comprometida em ser uma referência de diversidade, equidade e inclusão para seus
colegas, clientes e comunidades. Nossa abordagem diária incorpora diversidade e inclusão na forma
como pensamos, agimos e operamos. Continuaremos a alavancar o Global Diversity, Equity & Inclusion
Benchmarks (GDEIB), como uma ferramenta para orientar a estratégia holística da Macy's Inc. e criar
mudanças sustentáveis em nossas cinco áreas de foco.
Nossas cinco áreas de foco são:
Colega:
Comunidade:
Cliente:
Marketing:
Fornecedor:

Refletir o espectro completo de nossos colegas
Impulsionar o impacto, através de parcerias que reflitam nossos objetivos e valores
Acolher, aceitar e respeitar cada um de nossos clientes
Refletir de forma consistente e genuína todos os nossos clientes
Impulsionar o crescimento com fornecedores com menor representação

Estamos acelerando nossos esforços em diversidade e inclusão, guiados pela ação, transparência e
responsabilização, com a intenção de criar uma cultura enraizada na igualdade para nossos colegas e
clientes. O Global Diversity, Equity & Inclusion Benchmarks (GDEIB) fornece o padrão global para que
melhoremos dia-a-dia.
www.macys.com
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A MassMutual é uma empresa líder em seguros de vida mútuos, que é administrada em benefício de seus
membros e proprietários de apólices vigentes. Fundada em 1851, a empresa tem sido continuamente
guiada por um propósito consistente: ajudamos as pessoas a garantir seu futuro e a proteger quem
amam. Com foco em fornecer um valor a longo prazo, a MassMutual oferece uma ampla gama de
produtos e serviços de proteção, acumulação, gestão de patrimônio e aposentadoria. Acreditamos
que somos mais fortes quando todas as vozes são ouvidas, e perspectivas; e experiências únicas e
variadas são valorizadas. Vemos a diversidade e a inclusão como catalisadoras que continuarão a
impulsionar o crescimento e a inovação na MassMutual, criando uma empresa melhor para nossos
clientes, colaboradores e consultores financeiros. Nossa jornada de diversidade e inclusão começou
há mais de uma década, à medida que buscamos alcançar clientes mais diversos e fornecer-lhes
soluções financeiras, para proteger seus entes queridos. Desde então, a diversidade e a inclusão
foram incorporadas em todos os aspectos do nosso negócio. Preparamos nossos líderes para promover
mudanças culturais através da educação transformadora, transparência em torno de nossas métricas
e um modelo de prestação de contas compartilhado para alcançar resultados. Estamos comprometidos
em promover um ambiente inclusivo e dinâmico onde nossos funcionários são valorizados por quem eles
são, sentem que pertencem e podem construir carreiras de sucesso. Defendemos a justiça, equidade
e inclusão em nossa empresa e dentro de nossas comunidades. Defendemos publicamente os direitos
dos outros, e muitas vezes, mostramos o caminho. Estamos unidos a esforços regionais e nacionais
para promover a diversidade e a inclusão nos locais de trabalho em toda a América, colocando nossa
expertise e talento ao CEO Action for Diversity & Inclusion, Boston Women's Workforce Council Talent
Compact e Paradigm for Parity”.
www.massmutual.com

NÍVEL PLATINA
A BCT Partners é uma consultoria internacional multidisciplinar
que fornece uma gama completa de serviços de pesquisa,
consultoria, treinamento, tecnologia e análise. A missão da BCT
é fornecer insights sobre pessoas diversas, que levem à equidade. Somos um líder global em ajudar as
organizações a tomar melhores decisões, melhorar os resultados e ampliar seu impacto em direção a uma
sociedade mais equitativa. A BCT ajuda as organizações a competir em um mundo diverso, desbloqueando
o poder da cultura, diversidade, equidade e inclusão (DEI) na força laboral, no local de trabalho, no mercado
e na comunidade. Oferecemos uma gama completa de produtos e serviços de DEI, incluindo: DEI Workforce
and Workplace Assessment, Through My Eyes Virtual Reality (VR) for Human Understanding, plataforma de
experiência de aprendizagem Rali e da Precision Analytics ,para determinar “o que funciona e para quem”
e medição de impacto. A BCT foi reconhecida pela Forbes como uma das melhores empresas de consultoria
de gestão da América, pela Manage HR Magazine como uma Top 10 Firm for Diversity & inclusion, pela “CIO
Techie como uma das Most Trusted Government Technology Firms e pela lista Black Enterprise BE 100 como
uma das maiores empresas de propriedade negra da América.
www.bctpartners.com
2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos os direitos reservados. Necessária permissão para uso.

xii

Benchmarks Globais de Diversidade, Equidade e Inclusão

Padrões para organizações ao redor do mundo

A CGL Consulting ajuda as organizações a desenvolverem um foco estratégico
em diversidade, equidade, inclusão, acessibilidade e antirracismo. A fundadora
e presidente, Cathy Gallagher-Louisy, faz parte do Painel de Experts da GDEIB,
com mais de 16 anos de experiência, especializada em diversidade, equidade,
inclusão, acessibilidade e sustentabilidade/responsabilidade social corporativa.
A CGL Consulting trabalha extensivamente com equipes de liderança, equipes de Recursos Humanos e conselhos/
comitês de diversidade organizacional para fornecer soluções personalizadas que ajudam as organizações a
progredir em sua jornada de diversidade, equidade e inclusão. A CGL Consulting oferece uma gama de serviços
de aprendizagem e coaching, incluindo viés inconsciente, antirracismo, liderança inclusiva e desenvolvimento de
competência cultural, entre outros temas. Além disso, a CGL Consulting é uma parceira confiável na prestação
de serviços de avaliação, medição e planejamento estratégico, bem como serviços de assessoria ad hoc. A CGL
Consulting comprometeu-se a doar 10% das receitas geradas, a partir de trabalhos de consultoria utilizando o
GDEIB para o The Centre for Global Inclusion
www.cglconsulting.ca
O Citi, o banco com liderança global, tem aproximadamente 200 milhões de contas
de clientes e realiza negócios em mais de 160 países e jurisdições. O Citi fornece aos
consumidores, corporações, governos e instituições uma ampla gama de produtos e
serviços financeiros, incluindo: bancos de varejo e crédito; bancos corporativos e de
investimento; corretagem de títulos, serviços de transações e gestão de patrimônio
Informações adicionais podem ser encontradas em: www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi
Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi
Montreal é a maior cidade de língua francesa da América e se distingue
por sua excepcional vitalidade cultural e forças criativas reconhecidas
internacionalmente. Com o objetivo de proporcionar aos moradores de
Montreal um lugar agradável e próspero para se viver, nossa cidade
permanece atenta às necessidades de mudança de sua população e se adapta continuamente. Para isso,
conta com a habilidade e a experiência de seus 28 mil funcionários que atendem 1,8 milhão de cidadãos.
Como o maior empregador da região metropolitana, o objetivo da nossa cidade é refletir a diversidade do
povo de Montréal em sua força de trabalho. Montreal se baseia nos talentos de colaboradores de diferentes
gêneros, idades, origens, culturas e experiência. Nosso Programa de Acesso Igualitário ao Emprego visa
garantir um processo de contratação justo e equitativo a todos os candidatos e candidatas. Em 2020, Montreal
recebeu a Certificação Platinum Equality 2020 pela organização Women in Governance. Esta certificação visa
reconhecer os esforços das organizações em torno da igualdade de gênero e da diversidade no local de
trabalho em todos os níveis e categorias de emprego. Em 2021, Montreal implementará uma nova estratégia
de DEI inspirada no GDEIB.
montreal.ca
A ERM é uma fornecedora líder global de serviços ambientais, de saúde, segurança,
riscos, consultoria social e serviços relacionados à sustentabilidade. Trabalhamos com
as principais organizações do mundo fornecendo soluções inovadoras e ajudando-as a
entender e gerenciar seus desafios de sustentabilidade. Para isso, temos mais de 5.500
pessoas em mais de 40 países e territórios trabalhando em mais de 160 escritórios. Há
50 anos trabalhamos com clientes do mundo todo, em diversos setores da indústria para
ajudá-los a entender e gerenciar seus impactos ambientais, na saúde, na segurança,
nos riscos e sociais. Os principais setores que atendemos incluem petróleo & gás;
mineração & metais; energia; manufatura & farmacêutica; química e tecnologia e
mídia & telecomunicações. Todos enfrentam desafios importantes de sustentabilidade e nossos clientes,
nessas e em muitas outras áreas, dependem de nossa capacidade de ajudá-los a operar de forma mais
sustentável, o que traz um impacto positivo em nosso planeta. Contribuímos para o diálogo global
sobre sustentabilidade e esperamos que nosso trabalho com desafios e oportunidades de sustentabilidade
proporcione crescimento.
www.erm.com
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Na Evolution, acreditamos que as empresas e os líderes que as
comandam, têm o poder de mudar nosso mundo. Acreditamos que
os negócios são o ponto de alavancagem para a mudança global e
é o lugar onde já está sendo escrito o próximo capítulo da história
humana. Acreditamos que com um crescimento criterioso e intencional
no coração e na mente do líder, na equipe e na cultura, na empresa e no próprio produto, um impacto maior e mais
sustentável pode ser alcançado. Acreditamos em Negócios Evolutivos. A Evolution é uma comunidade de pessoas que
compartilham valores semelhantes. O principal entre esses valores é o Antirracismo e a vontade de fazer nosso próprio
trabalho no âmbito da Diversidade, Equidade, Inclusão & Sustentabilidade (DEIS), individualmente, como empresa
e como comunidade. Isso nos permite trazer aos nossos clientes, um trabalho livre de opressão. Vindo de um lugar
autêntico. Enquanto vemos mudanças acontecerem nos Estados Unidos, no combate aos nossos sistemas de opressão
existentes, entendemos que esta é uma luta contínua que requer a participação de todos e todas.
www.evolution.team
The Forum on Workplace Inclusion® – ou Fórum para abreviar – amplia
mentalidades, conjuntos de habilidades e de ferramentas necessários para a
verdadeira inclusão no local de trabalho. Fazemos isso através de nossos eventos
e programas, como nossas Diversity Insights Presentations e nossos monthly
professional Webinars, bem como nosso website e Forum Podcast. Todos os
anos, realizamos nosso principal evento – o The Forum on Workplace Inclusion annual conference: a maior
conferência anual de diversidade, equidade e inclusão no local de trabalho nos EUA e uma das maiores do mundo.
www.forumworkplaceinclusion.org
A Iceberg Cultures of Inclusion é uma empresa de consultoria e treinamento
sobre Diversidade, Equidade e Inclusão com sede na América Latina. Desde
2009, atua na formação de expatriados, equipes globais e líderes regionais
com exposição internacional, sobre estratégias de trabalho e adaptação
interculturais e trabalhando também em conjunto com equipes de
Diversidade e Inclusão, Departamentos de Desenvolvimento Organizacional
e Recursos Humanos em organizações internacionais, com o objetivo de desenvolver estratégias de inclusão,
equidade e diversidade; case de negócios; e programas de aprendizagem e educação. Somos uma equipe
experiente, diversa e multicultural capaz de entender as semelhanças e diferenças culturais, quando se trata
de trabalhar em programas regionais de Diversidade, Equidade e Inclusão na América Latina. Os países que
mais temos trabalhado são Colômbia, Argentina, Brasil, México e Chile. Isso com corporações internacionais de
várias indústrias como Finanças e Seguros; Petróleo e Gás; Construção; Farmacêutica; Agricultura; Química;
Manufatura; Bens de Consumo e muito mais. Nossa equipe é altamente qualificada para trabalhar em todos
os níveis dentro das organizações: desde os níveis iniciais, profissionais jovens, até diretores e CEO's. Shirley
Saenz – Director da Iceberg Cultures of Inclusion. Intercultural, Diversity, Equity and Inclusion Expert
www.icebergci.com
A InterElo é uma consultoria de desenvolvimento organizacional com sede em
São Paulo - Brasil. Nossa equipe é composta por coaches experientes certificados
pela International Coach Federation, mediadores talentosos e consultores de
alta qualificação, com expertise em áreas, como: desenvolvimento de talentos
e liderança; gestão de carreira; mediação e diversidade (DEI). Nossa proposta
de valor é compartilhar nosso conhecimento, para construir um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo para
apoiar o aprendizado contínuo de indivíduos, equipes e organizações. A abordagem única da InterElo para fornecer
processos de consultoria eficientes e insights estratégicos ajuda as empresas a alcançarem seus objetivos. A InterElo
oferece serviços de consultoria e orienta empresas a definirem estratégias para gerenciar a diversidade, equidade e
inclusão, além de implementar projetos e gerenciar seus progressos. Também analisa e mapeia a diversidade instalada
para identificar pontos fortes, necessidades de desenvolvimento e ameaças potenciais em relação a esse campo. A
InterElo também ajuda as organizações a revisarem seus processos de Recrutamento, Gestão de Desempenho
e Treinamento & Desenvolvimento. Oferecemos workshops para capacitar multiplicadores, parceiros, gestores e
colaboradores, a promover uma discussão estratégica sobre a importância da diversidade, equidade e inclusão,
tendo a base conceitual do GDEIB. Um dos focos da InterElo em diversidade, equidade e inclusão é incentivar as
organizações brasileiras a adotarem o GDEIB.
www.intereloconsultoria.com.br
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A McLeod White & Associates é uma empresa canadense de consultoria de gestão
global que fornece serviços de Desenvolvimento da Organização e Serviços de
Mudança em Gestão, nas áreas de pensamento de sistemas, facilitação e treinamento;
equidade, diversidade e inclusão; liderança e planejamento estratégico, para apoiar
ambientes de trabalho, equitativos e inclusivos sustentáveis para todos. Trabalhamos
com uma talentosa rede de parcerias de campo, dependendo das necessidades do cliente. Com experiência organizacional
interna em melhores práticas e trabalhos de equidade e diversidade avaliados e ampla experiência em consultoria setorial, a
McLeod White presta serviços de consultoria para clientes corporativos, governamentais e comunitários/sem fins lucrativos para
apoiá-los a liderar o processo de mudança organizacional, identificando e criando iniciativas que irão melhorar suas habilidades
para sustentar mudanças em seus próprios contextos. O trabalho do cliente inclui: diagnóstico organizacional; criação e apoio de
Comitês para avançar em agendas minoritárias e organizacionais; apoio à auditoria de direitos humanos; suporte e ferramentas
de comunicação; projeto de treinamento, desenvolvimento e entrega e uma ampla gama de projetos de mudança, diversidade
e inclusão para apoiar os clientes a alcançarem seus objetivos de equidade e inclusão.
lynmcwhite@aol.com
A Ontário Power Generation (OPG) é a líder em mudanças climáticas, com um dos
mais diversos portfólios de geração da América do Norte. Investimos milhões em
economias locais e empregamos milhares de pessoas para manter uma frota de
energia moderna e sofisticada. Também fazemos parcerias com grupos locais,
ambientais e indígenas para melhorar o bem-estar das comunidades nativas. Ao
longo dos 20 anos de história da OPG nossa eletricidade limpa, confiável e de baixo custo, impulsionou a vida de milhões
de pessoas. Continuamos fornecendo mais da metade da energia que os habitantes de Ontário dependem todos os dias,
a um preço cerca de 40% menor do que a média de outros geradores. Tendo entregado uma das maiores ações mundiais
de mudança climática, fechando nossas estações de carvão a OPG agora olha para o futuro. Estamos investindo em novas
tecnologias que impulsionarão a economia limpa, desde a eletrificação de transporte, pequenos reatores modulares até
armazenamento de energia, micro redes e isótopos médicos. Na OPG, acreditamos que o futuro energético de Ontário é
brilhante. Saiba mais sobre o OPG e nosso compromisso de ser uma empresa de carbono “net-zero” até 2040.
www.opg.com
O Partners in Diversity (PiD) trabalha com empregadores para atender
às necessidades fundamentais, para alcançar e capacitar uma força de
trabalho que reflete a rápida mudança demográfica do Noroeste do
Pacífico. Alcançamos essas metas por meio de programas educacionais,
um centro de carreira e recursos para CEOs, profissionais de Recursos
Humanos e influenciadores de diversidade. O PiD também ajuda
profissionais negros, recém-realocados a se conectarem com a comunidade multicultural, através de grandes eventos
de networking, como nossa assinatura; o evento Say Hey!, oportunidades de engajamento cívico, mídias sociais e
relacionamentos pessoais. O PiD realiza pesquisas científicas regulares que informam como os empregadores do Oregon
e do sudoeste de Washington podem diversificar e reter talentos multiculturais com sucesso. O Projeto de Diversidade da
Força de Trabalho, concluído em 2017 e o Projeto de Retenção de Diversidade, concluído em 2020, revelam descobertas
fundamentais com relação ao motivo pelo qual os empregadores lutam com recrutamento e retenção e fornecem soluções
para melhores estratégias neste tema. Partners in Diversity é uma organização estruturada em adesões, que opera como
uma afiliada do Portland Business Alliance Charitable Institute, uma organização sem fins lucrativos 501 (c)(3).
www.partnersindiversity.org
A Payroc é uma intermediadora de pagamentos internacional de alto crescimento, que
opera em 46 países e processa mais de US$ 29 bilhões para mais de 66.000 empresas.
Nossa missão é capacitar nossos clientes com tecnologia financeira de classificação mundial,
preservando uma cultura única guiada por nossos valores fundamentais. Em uma indústria
inerentemente complexa, temos o poder e a responsabilidade de agilizar e fornecer clareza.
É nossa missão descascar as camadas para chegar ao cerne das necessidades dos nossos
clientes e parceiros, garantindo que eles obtenham tudo o que precisam e não obtenham
nada que não precisem. A Payroc oferece a melhor tecnologia de habilitação de vendas e processamento de cartão
de crédito, com um toque pessoal. Fazemos parcerias com instituições financeiras inovadoras, agentes de vendas
independentes e empresas de software, para criar uma plataforma que cumpra nossa missão. Internamente, somos
guiados por valores fundamentais e colocamos nossas pessoas no centro de tudo o que fazemos. A Payroc acredita
no apoio e na prática da diversidade, inclusão, caridade e integridade em todas as coisas #PeopleAreTheRoc.
www.payroc.com
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A Westfield foi fundada em 1848 por um pequeno grupo de
agricultores trabalhadores, que acreditavam na promessa
do futuro e no poder do indivíduo. Hoje, essa promessa é
presente, na missão da empresa, em permitir aos clientes a
paz de espírito e estabilidade financeira. Hoje, como uma das
principais empresas de P&C do país, a Westfield continua fiel à sua visão e dedicação para fazer uma diferença
positiva na vida de seus clientes, oferecendo seguros pessoais em 10 estados, seguros comerciais em 21 estados
e serviços de fiança em 50 estados através de uma rede de mais de mil agências independentes. A Westfield
acredita no poder da comunidade – onde cuidamos uns dos outros e valorizamos a todos igualmente. No ano
passado, na esteira do COVID-19 e da agitação social, a empresa sabia que eles tinham a responsabilidade de
fazer mais. Estando atentos às barreiras adicionais que as pessoas e comunidades negras enfrentam, a empresa
pretende fazer mais em seus esforços pela D&I e mais pela comunidade. A fundação corporativa de Westfield
continua ajudando famílias e empresas a se estabilizarem e se recuperarem.
www.westfieldinsurance.com

NÍVEL OURO
Fundada em 1946, com sede em Arlington, Virgínia, a American Institutes for Research (AIR) é
uma organização apartidária, sem fins lucrativos, que realiza pesquisas comportamentais e de
ciências sociais e presta assistência técnica interna e internacional nas áreas de recursos humanos,
saúde e desenvolvimento internacional. A missão da AIR é gerar e usar evidências rigorosas que contribuam
para um mundo melhor e mais equitativo. O compromisso da AIR com a diversidade, equidade, inclusão (DEI),
competência cultural e linguística (CLC) é essencial para nossa missão e fundamental para nossos objetivos
estratégicos. Para apoiar a diversidade, a equidade e a inclusão na força de trabalho e aumentar a capacidade
de trabalhar, efetivamente, em diversas comunidades, somos guiados por princípios de competência cultural e
linguística (CLC- abreviação em inglês) para aprimorar conhecimentos, habilidades e disposição dos colaboradores
para conduzirem, efetivamente, projetos, pesquisas e operações necessárias para atender às amplas necessidades
dos clientes e das comunidades que atendemos. Colaboradores de todos os níveis da AIR estão envolvidos em
nossa abordagem intencional e abrangente dos esforços de integração da DEI e da CLC. Avaliamos constantemente
onde estamos como organização, estabelecemos metas e benchmarks e criamos oportunidades para compartilhar
e corrigir o curso, conforme necessário, para impulsionar nossa melhoria e progresso. www.air.org.
O Archbright é um recurso eficaz para os empregadores do Noroeste do Pacífico dos
EUA. Em nossa essência, oferecemos fácil acesso a Recursos Humanos especializado,
Segurança e Assessoria Jurídica por meio de uma adesão anual acessível. Nosso foco é ajudar as empresas a elevar
o desempenho no local de trabalho — ajudando-as a estar em conformidade com centenas de leis trabalhistas
e a construir uma mão-de-obra mais engajada. Com três opções de níveis de adesão, os empregadores podem
alinhar nossos serviços com suas necessidades e orçamento. Os benefícios podem incluir: acesso às nossas linhas
diretas de Recursos Humanos e Segurança; assessoria as leis empregatícias e trabalhistas; dados de pesquisa de
compensação e mozzo, nossa nova plataforma online projetada para conectar os membros aos nossos recursos
especializados de RH e segurança. Os membros também podem adquirir serviços adicionais que abrangem todas
as etapas do relacionamento empregador-empregado, incluindo Consultoria de RH, Treinamento de Funcionários
e Liderança; Programas de Aposentadoria, Consultoria de Segurança; Programas de Classificação Retrospectiva;
Gerenciamento de Reclamações e Relações Trabalhistas. E tudo a um preço e qualidade inigualáveis no mercado.
Tratamos todo engajamento do empregador como se fosse a questão mais importante que temos, porque
realmente é. É seu e isso faz com que seja nosso. www.archbright.com
Na BAE Systems, fornecemos algumas das soluções de defesa aeroespacial e de segurança
mais avançadas do mundo. Empregamos uma mão-de-obra qualificada de 85.800 pessoas
em mais de 40 países. Trabalhando com clientes e parceiros locais, desenvolvemos, projetamos, fabricamos e
apoiamos produtos e sistemas para fornecer potencialidade militar, proteger a segurança nacional e as pessoas,
manter informações cruciais e ter uma infraestrutura segura. A BAE Systems está comprometida em ser uma
organização inclusiva, com uma força de trabalho diversa, que reflete as comunidades globais em que trabalhamos.
Acreditamos que desenvolver um local de trabalho inclusivo e diverso no qual todos os colaboradores possam
dar o melhor de si e contribuir com suas experiências, crenças e insights únicos, o que nos ajuda a impulsionar a
inovação, melhorar o engajamento dos colaboradores e acelerar nosso desempenho. Não é apenas a coisa certa
a ser feita, ela vai diferenciar e fortalecer nossa vantagem competitiva no futuro. www.baesystems.com
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A Blue Cross Blue Shield de Massachusetts é um plano de saúde, com sede em Boston,
focado na comunidade e sem fins lucrativos. Somos líderes de mercado há mais de 80 anos
e estamos, consistentemente, sendo classificados entre os melhores planos de saúde do
país. Nossos esforços diários são dedicados a servirem nossos 2,8 milhões de membros e
a oferecer consistentemente: segurança, estabilidade e paz de espírito para nossos membros e associados.
Estamos dedicados a criar um local de trabalho inclusivo e gratificante, que promova a excelência e ofereça
oportunidades para os colaboradores galgarem um plano de carreira que seja único. www.bluecrossma.org
O Canadian Centre for Diversity and Inclusion é uma organização voltada
para a educação, consultoria e com um mandato de impulsionar a
inclusão, a diversidade, a equidade e a acessibilidade (IDEA); como um
imperativo empresarial e um veículo de equidade social, em todos os locais de trabalho norte-americanos. O CCDI usa
sua plataforma para ajudar a desmantelar agentes e sistemas de preconceito e discriminação e gerar a conscientização,
o diálogo e a ação, para que as pessoas reconheçam a diversidade, não apenas como a coisa certa a se fazer, mas
também, como a coisa mais inteligente a ser feita. O maior eleitorado do CCDI são os empregadores. Atualmente,
possui mais de 350 Parceiros Empregadores e ajuda a cumprir este mandato, hospedando eventos da Comunidade de
Práticas, Webinars mensais e a Conferência Anual das Nações Unidas. O CCDI se engaja em pesquisa e utiliza liderança
de pensamento e kits de ferramentas para ajudar a impulsionar a mudança; realizando workshops presenciais e
fornecendo soluções de e-Learning para ajudar a educar as pessoas sobre o amplo tema da IDEA. www.ccdi.ca
Criada em 2012, a Charlotte Sweeney Associates (CSA) é uma das consultorias
mais procuradas por sua expertise, liderança de pensamento e histórico de
proporcionar mudanças eficazes de Inclusão e Diversidade para empresas
em todo o mundo. Liderada por Charlotte Sweeney OBE, uma líder na área de Inclusão, Diversidade e Gestão
de Mudanças. Charlotte ganhou inúmeros prêmios por seu trabalho e foi premiada com o OBE na Lista de
Honras do Ano Novo em 2017, por serviços a Mulheres e Igualdades. Seu livro sobre estratégias eficazes
de I&D foi publicado pelo The Financial Times e foi selecionado para o Management Book of the Year pelo
Chartered Management Institute (CMI). A Charlotte Sweeney Associates é especializada em apoiar e permitir
que as empresas criem e ofereçam estratégias de mudança de I&D, garantindo que essas estratégias sejam
incorporadas em toda a organização, para formar uma plataforma de mudanças sustentáveis e pragmáticas.
Nossa qualidade é adequar nossos serviços às necessidades de cada cliente, criando um local de trabalho
mais inclusivo e diverso. Reconhecendo onde cada organização está em sua jornada de I&D, trabalhamos em
parceria, atuando como parte da mais ampla equipe de entrega para criar e entregar as soluções certas no
momento certo. www.charlottesweeney.com
A Equal Justice Works é uma organização sem fins lucrativos com a visão de construir uma
comunidade de advogados comprometidos com o serviço público, para cumprir a promessa de
justiça igualitária para todos da nossa nação. Somos o maior facilitador de oportunidades no
direito de interesse público do país e oferecemos programas para estudantes de Direito, bem como programas de
bolsa de pós-graduação para advogados. A organização reúne uma extensa rede de estudantes de Direito, advogados,
organizações de serviços jurídicos e apoiadores para promover um compromisso de vida com o serviço público e a
igualdade de justiça. Após suas bolsas, mais de 85% dos “Bolsistas de Justiça Igualitária” permanecem em cargos
do Serviço Público, continuando a buscar justiça igualitária para comunidades carentes. www.equaljusticeworks.org
A Mandate Molefi é uma empresa de consultoria global com sede em Joanesburgo, África do
Sul, com um histórico que se estende por mais de 20 anos. Fazemos parcerias com clientes
para cocriar soluções inovadoras para desafios no local de trabalho, fornecendo serviços
personalizados de facilitação de Diversidade, Equidade e Inclusão. Somos uma empresa
Negra, de propriedade feminina, especializada em Mudança de Cultura de Sistemas Inteiros, Alinhamento de Valores
e Desenvolvimento de Liderança. Oferecemos suporte de Coaching e Mentoria a DEI aos Líderes, para ajudá-los a criar
uma cultura inclusiva e de alto desempenho, onde todos possam prosperar. A Mandate Molefi projetou e implementou
um modelo de dez etapas para a mudança da cultura interativa. Esse modelo adota uma abordagem sistêmica da
DEI e busca alcançar uma solução duradoura em oposição a soluções baseadas em conformidades de curto prazo.
Nossa equipe multidisciplinar, diversificada e multilíngue de consultores é uma experiente campeã e defensora de
mudanças, que prestou serviços em diferentes regiões e indústrias ao redor do mundo. Somos especializados em
facilitar conversas corajosas e sessões de diálogo com uma variedade de conselhos, curadores, comitês executivos
e sindicatos. Nossos clientes variam desde grandes empresas públicas, empresas privadas, organizações sem fins
lucrativos, do judiciário, escritórios de advocacia e órgãos e professores escolares. Nossa equipe já deu palestras em
inúmeras conferências internacionais sobre o tema da DEI e sobre Mudança de Cultura. www.mandatemolefi.co.za
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Na Merck, aspiramos a ser a principal empresa biofarmacêutica de pesquisa intensiva
no mundo. Por 130 anos, a Merck (conhecida como MSD fora dos EUA e Canadá) vem
inventando pela vida, trazendo medicamentos e vacinas para muitas das doenças
mais desafiadoras do mundo, na busca de nossa missão em salvar e melhorar vidas. Demonstramos nosso
compromisso com os pacientes e com a saúde da população, aumentando o acesso à atenção à saúde por
meio de políticas, programas e parcerias de longo alcance. Hoje, continuamos na vanguarda das pesquisas para
prevenir e tratar doenças que ameaçam pessoas e animais – incluindo câncer, doenças infecciosas, como HIV,
Ebola e doenças animais emergentes. Para saber mais sobre nosso trabalho em diversidade, equidade e inclusão;
por favor, acesse o nosso site: www.msdresponsibility.com/employees/global-diversity-inclusion
Acreditamos que se as pessoas entendem melhor, como os aspectos psicossociais do trabalho
e do local de trabalho os afetam, eles seriam melhores gestores, líderes e executores. Além
disso, se eles estivessem mais bem equipados para empoderarem a si e suas equipes a trazer
o melhor de si para o trabalho, mais organizações prosperariam. Nosso propósito é desenvolver futuros líderes,
mais compassivos e esclarecidos e promover o cultivo de locais de trabalho onde as pessoas tenham um sentimento
de pertencimento e prosperem. Price Global é uma consultoria premiada, que catalisa mudanças transformadoras
no local de trabalho. Fazemos parcerias com nossos clientes como assessoria em estratégia e avaliação de DEI.
Somos especializados em desenvolver gestores de pessoas por meio de programas de treinamento e coaching
profundamente imersivos. Equipamos os gestores com conhecimentos, habilidades e ferramentas necessários
para cultivarem espaços de trabalho diversos, inclusivos e equitativos, onde as pessoas possam trazer o seu
melhor para o trabalho e estar totalmente engajadas. O resultado do nosso trabalho é a criação de futuros líderes
inclusivos, equipes mais bem sucedidas e mão-de-obra próspera e produtiva. www.price-global.com
A QED Consulting é uma empresa de consultoria em gestão, com 32 anos, ampla experiência
global e uma larga base de talentos de consultores e organizações parceiras. Nossa especialidade
é consultoria, treinamento e desenvolvimento de programas nas áreas de Liderança; Valores &
Ética; Cultura; Diversidade & Inclusão e Mudança, e o alinhamento de Estratégia de Pessoas e
de Processos. O Secretariado das Nações Unidas e suas Agências, Fundos e Programas estão
entre nossos principais clientes. A QED tem trabalhado com o Secretariado das Nações Unidas, assim como
para a FAO, OACI, OIT, FMI, UNAIDS, PNUD, UNFCCC, UNICEF, UNSSC, PMA, OMS, OMPIA, OMM e OMC. Temos,
também, trabalhado com organizações líderes como a NASA, o CERN, o Judiciário da África do Sul e organizações
educacionais sem fins lucrativos, como: a Universidade de Columbia, Harvard, o CGIAR, o IRC e a OXFAM. Clientes
do setor privado incluem empresas da Fortune 500 Global, como: AXA, BP, Centrica, Deloitte, Delphi, EY, GE,
GSK, Home Depot KPMG, Nokia, Pfizer, RBS, Sony e UBS. Fornecemos consultoria estratégica e treinamento para
desenvolvimento de liderança, diversidade e inclusão, ética e integridade, negociação e influência, gestão de
conflitos, formação de equipes, desenvolvimento organizacional e gestão de mudanças para múltiplos clientes em
todos os setores. Trabalhamos em mais de 70 países usando uma talentosa equipe global de consultores. A QED
Consulting é uma fornecedora registrada das Nações Unidas. www.qedconsulting.com
R.A.C.E. for Equity, LLC é uma empresa de consultoria de
gestão global, afro-americana e de propriedade feminina.
Nossa missão é construir capacidade organizacional e
líderes comunitários, com o intuito de avançar na equidade por meio de decisões baseadas em dados, que
tenham resultados mensuráveis. A abordagem a R.A.C.E. for Equity, inclui um programa personalizável,
"Construindo uma Organização Equitativa, Baseada em Resultados™". Por meio da aplicação da
Responsabilidade Baseada em Resultados™ e de uma abordagem culturalmente responsiva. O programa
enfatiza o uso da tomada de decisão orientada por dados, que se centram em experiências vividas por pessoas
diretamente impactadas pelas decisões. A fundadora, Deitre Epps, é uma campeã em conquista de equidade
e do bem-estar de comunidades, através do desenvolvimento organizacional e comunitário. Ela projetou e
foi pioneira em uma prática antirracista usando a tomada de decisões baseada em evidências e a inclusão
de vozes de membros da comunidade. Ela é comprometida com um engajamento significativo, parcerias
sustentáveis e soluções culturalmente relevantes. A Deitre facilitou inúmeras conversas interculturais para
o desenvolvimento de planos comunitários e organizacionais multisetoriais; para agências governamentais,
universidades, organizações filantrópicas e sem fins lucrativos. Seu trabalho tem se estendido pelo mundo,
em numerosos países dos cinco continentes. Ela é uma força de mudança, trabalhando habilidosamente em
situações complexas, com energia dinâmica e uma elegante orientação. www.raceforequity.net
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A SDS Global Enterprises, Inc. (SDS) é uma C- Corporation, de propriedade
feminina e representantes de minorias, que fornece soluções estratégicas de
desenvolvimento, que permitem aos líderes organizacionais, construir culturas
de alto desempenho, equitativas e inclusivas que prosperem em um ambiente
competitivo e variável. Somos especializados em áreas como desenvolvimento
de estratégia de RH, gestão de talentos, diversidade & inclusão, eficácia de liderança; reinvenção pessoal e
profissional e transformação organizacional/cultural. Com mais de trinta anos de experiência e resultados
comprovados, continuamos a ser um recurso muito procurado por muitas organizações. Estamos sediados
em Tampa Bay, Flórida e nos últimos anos expandimos nossas ofertas e nosso alcance para vários setores da
indústria e localizações geográficas, incluindo fora dos EUA: Canadá, África do Sul, Europa, América Latina,
Ásia, Emirados Árabes Unidos e Caribe. www.drshirleydavis.com
No local de trabalho de hoje, é essencial que todos possam contribuir para uma
cultura que honre a diversidade e incentive a inclusão. O Colbourne Institute for
Inclusive Leadership (CIIL) fornece uma gama de serviços que incentivam e apoiam
organizações no desenvolvimento e manutenção de culturas inclusivas. Oferecemos
soluções personalizadas e focadas, trabalhando de perto com os clientes para desenvolver uma cultura
inclusiva por meio de workshops, treinamento, avaliação e consultoria; e cultivamos a capacidade de
inclusão nas organizações há mais de uma década. A equipe está comprometida com a prática informada
de pesquisa, levando em conta a contínua mudança do cenário econômico, político, cultural e a necessidade
de renovação contínua de nossa prática, que garantem que nossas abordagens sejam ressonantes às
necessidades e contextos de nossos stakeholders e comunidades. Também estamos comprometidos com
a comunidade, em relação a prática da DEI e Antirracismo por nossos colegas e co-alunos e entendemos
que nossa resposta coletiva é fundamental para a transformação organizacional, que todos buscamos. O
CIIL está localizado na divisão de Educação Continuada e Soluções de Parceiros da NorQuest College em
Edmonton, Alberta.. www.linkedin.com/school/norquest-college/

NÍVEL PRATA

NIVEL BRONZE
Amorell Saunders | Expedia Group | G2nd Systems | Global Organization for Leadership and Diversity
Greater Cleveland Partnership | HoopGains Training | INclusion INcorporated
Innovative Communities at the Workplace | INTERGLOBE Cross-Cultural Bsn. Scvs., Inc | Jacqueline Jenkins
Julie Winkle Guilioni | K. Iwata Associates, Inc | Long Live the Kings | MEECO Institute | Melanie Harrington
Nancy Ngou | ON Semiconductor | Organizational Concepts | Rosalind Spigel | Shelly Roth
The People Company | Vital Shift Consulting

2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos os direitos reservados. Necessária permissão para uso.

xix

Benchmarks Globais de Diversidade, Equidade e Inclusão

Padrões para organizações ao redor do mundo

EM UM SÓ OLHAR E EM NÚMEROS
Para todos os setores, tamanhos e tipos de organizações ao redor do mundo
5
DEFINIÇÕES

3
5
METAS FINAIS ABORDAGENS
DA DEI
Competência,

Diversidade
Interseccionalidade
Equidade
Inclusão
Global

Um Mundo mais
Equitativo
Promover uma
Cultura Inclusiva

20+
CITAÇÕES

1
MENSAGEM

Dos EPs
e Usuários

Dos
Autores

Compliance,
Dignidade,
Desenvolvimento
da Organização,
Justiça Social

∞

13
TERMINOLOGIAS COMO USAR
Termos Definidos
O GDEIB

Melhorar a eficácia
organizacional

4 GRUPOS
FUNDAÇÃO

INTERNAS

PONTE

EXTERNAS

Conduzir a
Estratégia

Atrair & Reter
Talentos

Alinhar &
Conectar

Ouvir & Servir
a Sociedade

15 CATEGORIAS E AÇÕES CONCRETAS
1. Visão
2. Liderança
3. Estrutura

4. Recrutamento
& Seleção

8. Avaliação

5. Crescimento/
Promoção

9. Comunicações

6. Remuneração
7. Benefícios
& Flexibilidade

(Assessment)

10. Aprendizagem
11. Sustentabilidade

12. Comunidade
13. Produtos
& Serviços
14. Marketing
15. Fornecedores
Responsáveis

275 BENCHMARKS COMPLETOS EM 5 NÍVEIS

Melhores Práticas • Progressivo • Proativo • Reativo • Inativo

O PROCESSO
DE PESQUISA

PAINEL DE
EXPERTS
COM 112
ESPECIALISTAS

CENTRO DE
INCLUSÃO
GLOBAL

NOSSO
BIOGRAFIA
ENCORAJAMENTO DOS AUTORES

E PARA
O FUTURO
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META FINAL DA DEI
• Criar um mundo melhor e equitativo para todos
• Promover uma cultura inclusiva
• Melhorar a eficácia organizacional
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CRIAR UM MUNDO MELHOR E EQUITATIVO PARA TODOS
Profissionais da área, pessoas engajadas na DEI e colegas de organizações progressistas
concordam que a meta final é ajudar a criar um mundo que seja melhor para todos. O
objetivo pode ser declarado em palavras diferentes e com diferentes pontos de ênfase;
no entanto, existe um consenso sobre um propósito a longo prazo:
• Contribuir para o bem maior da sociedade;
• Criar um mundo mais imparcial, justo, respeitoso e equitativo;
• Eliminar a injustiça e a opressão para criar um mundo onde todos possam desfrutar
da paz e da prosperidade
A justiça social sustenta grande parte do trabalho da DEI, que está sendo feito
especialmente em políticas públicas, trabalho comunitário e iniciativas de desenvolvimento.
Existem muitas organizações, firmemente comprometidas em fazer o que é certo e
ético para todos os stakeholders.

DESENVOLVENDO UMA CULTURA INCLUSIVA
Não pode haver dúvidas sobre os enormes benefícios que a diversidade pode
trazer a uma organização. Muitas pesquisas demonstraram que organizações com
uma liderança diversa e equipes diversas, podem superar aquelas com liderança
homogênea e equipes homogêneas. No entanto, uma parte fundamental das equipes
bem-sucedidas e diversas está possibilitando uma cultura inclusiva no mercado de
trabalho.
Uma cultura inclusiva resulta em uma organização onde o respeito, a equidade e o
reconhecimento positivo das diferenças são cultivados, vozes diversas são ouvidas,
e todos se sentem valorizados.

MELHORANDO A EFICÁCIA ORGANIZACIONAL
Cada organização deve desenvolver sua própria lógica ou business case em DEI. Uma
estratégia de DEI bem projetada e bem executada, com relevante engajamento dos
stakeholders, pode ajudar uma organização a:
• Alcançar sua visão organizacional, missão e estratégia;
• Viver seus valores;
• Atrair e reter talentos diversos;
• Construir equipes fortes e de alto desempenho;
• Cultivar líderes engajados, que inspiram inclusão e que defendam a diversidade;
• Aproveitar uma gama de experiências e habilidades para melhorar a criatividade,
a inovação e a resolução de problemas;
• Aumentar o engajamento, a motivação e a produtividade;
• Melhorar a qualidade da integração entre o trabalho e a vida pessoal;
• Melhorar a reputação/marca da organização, como empregadora ou provedora
de escolhas;
• Minimizar riscos e exposição para garantir o cumprimento dos requisitos legais;
• Sustentar um ambiente que trate as pessoas de forma justa e equitativa.
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INTRODUÇÃO
A Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) surgiram como práticas mundiais que são
fundamentais para o sucesso e sustentabilidade de uma organização. Assim como em
outras disciplinas, como qualidade e segurança, padrões são necessários para estabelecer
critérios para medir e monitorar o progresso. Nós continuamos a aprender com o que
está funcionando ao redor o mundo.
O GDEIB é um Guia, com um Conjunto de Ferramentas de suporte, muitos dos quais
são encontrados em nosso site: www.centreforglobalinclusion.org:
• Plataforma com Slide Deck—com cerca de 100 slides que os usuários podem
selecionar, usar para apresentações, treinamentos e outros fins.
• Checklist para Avaliação e Guia de Líderes. Trata-se de um processo colaborativo
de 7 etapas, visando acessar o status atual da organização ou departamento em
cada uma das 15 categorias.
• Diversas atividades de treinamento. Por exemplo, há uma atividade curta em The
Approaches que muitos consideram uma atividade experiencial que traz muitos insights.
• Várias apostilas, incluindo uma panorâmica, intitulada Overview e uma seleção
de dois benchmarks por categoria, intitulada Benchmarks Sampler. Há também
uma apostila sobre as 15 Ações que podem ser dadas àqueles que querem um
“one-pager” (todas as informações em uma única página)
• E mais ferramentas estão chegando.

DEFINIÇÕES DE TERMOS-CHAVE NO GDEIB

Acreditamos que é importante definir o que queremos dizer com "diversidade",
"equidade", "inclusão", "interseccionalidade" e "global". Os usuários também podem
querer pesquisar a bibliografia para descobrir outras definições e selecionar o que funciona
melhor para sua organização e seus stakeholders.
Diversidade refere-se à variedade de semelhanças e diferenças entre as pessoas, muitas
vezes chamadas de dimensões da diversidade, incluindo, mas não se limitando a:
gênero, sexo, identidade e expressão de gênero, etnia, raça, origem/identidade indígena
ou nativa, idade, geração, deficiência, orientação sexual, cultura, religião, sistema de
crença, estado civil, estado parental, gravidez, estado socioeconômico/casta, aparência,
língua e sotaque; saúde mental, educação, geografia, nacionalidade, estilo de trabalho,
experiência de trabalho, papel e função; estilo de pensamento e tipo de personalidade.
A representação de várias dimensões da diversidade dentro das empresas pode
variar de acordo com a geografia, o tempo ou a organização.
Interseccionalidade se refere a formas complexas em que indivíduos mantêm
muitas afiliações em grupos minorizados ao mesmo tempo. Essas identidades
podem combinar, se sobrepor ou se cruzar em uma mesma pessoa ou grupo,
resultando em múltiplos sistemas interdependentes de discriminação ou opressão
(por exemplo, uma mulher negra, um indígena pobre ou um gay com deficiência).
Assim, a experiência interseccional de uma pessoa ou grupo é maior do que a soma
das formas individuais de discriminação ou desvantagem.
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Ao mesmo tempo que vamos lançar a versão 2021 do GDEIB, há muitas discussões
ao redor do mundo sobre a definição, ainda em evolução, da interseccionalidade.
Recomendamos que antes de usar o termo em seu contexto, você contate
especialistas locais e leia os últimos artigos e matérias sobre o tema.
Equidade é sobre fazer o certo e sobre justiça. Trata-se de, deliberadamente, agir
para remover sistêmicas barreiras de grupos e indivíduos; e obstáculos que dificultam
oportunidades e interrompem o bem-estar. A equidade é alcançada através da
identificação e eliminação de políticas, práticas, atitudes e mensagens culturais que
criam e reforçam resultados injustos.
A diferença entre igualdade e equidade deve ser enfatizada. Embora ambas promovam
um tratamento justo e imparcial, a igualdade consegue isso ao tratar todos da mesma
forma, independentemente da necessidade e das circunstâncias. A equidade consegue
isso através do tratamento de pessoas de forma diferente, dependendo da necessidade,
da circunstância e da consideração de iniquidades históricas e sistêmicas.
A inclusão é um estado dinâmico de sentimento, de pertencimento e de funcionamento;
no qual a diversidade é alavancada e valorizada para criar uma organização ou
comunidade justa, saudável e de alto desempenho. Uma cultura e contexto inclusivos
garantem acesso equitativo aos recursos e oportunidades para todos. Também permite
que indivíduos e grupos se sintam seguros, respeitados, ouvidos, engajados, motivados
e valorizados por quem eles são.
Global significa simplesmente que o GDEIB foi projetado para se aplicar
a organizações em qualquer lugar do mundo. Esses Benchmarks não se limitam a
organizações multinacionais ou a organizações que trabalham internacionalmente. Os
Benchmarks não são específicos para nenhuma indústria, país ou cultura.
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COMO USAR O GDEIB

Se você quer um conserto rápido,
o GDEIB não é para você!

Existem vários elementos que distinguem o GDEIB
de outros modelos ou padrões de maturidade. De
forma mais clara, o GDEIB ajuda as organizações a
se concentrarem nos resultados.
O GDEIB oferece às organizações uma oportunidade
de abordar, de forma progressiva e abrangente, o
crescimento e o desenvolvimento sustentável da DEI.
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FAZER UM TRABALHO ABRANGENTE DA DEI EM ORGANIZAÇÕES
O GDEIB foi projetado para orientar as organizações a alcançarem as melhores práticas.
O modelo com suas 15 categorias ajuda líderes e profissionais da DEI a implementar
estratégias que funcionam como um sistema integrado. Alcançar muitos dos benchmarks
em qualquer categoria dada depende da conquista de benchmarks em outras categorias.
Um sistema é composto por partes interativas, conectadas através de relacionamentos,
práticas e processos. Decisões e ações em uma parte do sistema criam consequências
– intencionais e não intencionais – às partes vizinhas do mesmo sistema. Por exemplo:
a decisão de estender o horário para fornecer serviços de saúde para trabalhadores por
turnos pode resultar em dificuldades para colaboradores existentes e criar desafios de
retenção e recrutamento.

EXEMPLOS QUE IMPORTAM DE CONEXÕES DE SISTEMA
• Se uma organização quiser atrair, reter ou promover mulheres, ela precisará ter
uma estratégia (Categoria 1), responsabilizar líderes pelas metas para alcançar
a estratégia (Categoria 2), promover o desenvolvimento de mulheres na organização
e de líderes para apoiar tanto a elas, quanto ao seu crescimento (Categorias 5 e
10), garantir que a remuneração seja competitiva (Categoria 6) e que os benefícios
sejam tais, a ponto que as mulheres se interessem em fazer parte e permanecer
na organização. (Categoria 7).
• É improvável que um bom atendimento ao cliente seja prestado (Categoria GDEIB
13), se os colaboradores não forem bem treinados (Categoria 10) ou se os líderes
não forem responsabilizados para garantir que um atendimento efetivo ao cliente
seja prestado (Categoria 2).
• Não importa o quão bem os líderes sejam informados sobre a necessidade de cumprir
determinadas metas, se não forem recompensados por cumprirem essas
metas (Categorias 2 e 6) ou lembrados (Categoria 9) ou instruídos sobre como
recompensar as pessoas (Categoria 10), caso isso não seja feito, é pouco
provável que as metas sejam cumpridas.

FOCO NÃO SÓ EM ATIVIDADES
Um trabalho eficaz em DEI não é, simplesmente, uma questão de se concentrar em
uma ou duas atividades. Muitas vezes, ouvimos líderes e alguns praticantes da DEI
dizerem: "Planejamos concentrar nossos recursos em três coisas este ano." Essas
três coisas podem ser coisas boas para serem feitas, mas muitas vezes não estão
estrategicamente conectadas ou podem exigir uma quantidade significativa de promoção
e comunicação e isso não está no orçamento. Um planejamento incompleto como
este pode, muitas vezes, falhar.
Para o trabalho mais eficaz da DEI, as organizações provavelmente precisarão pelo
menos estar em um Nível 3 nos Grupos de Fundação e Ponte, na maioria das categorias.
Geralmente não é eficaz focar em uma categoria ou grupo ou em um projeto pessoal
favorito de alguém que tenha uma voz forte. Também é desaconselhável desmontar o
modelo GDEIB ou ignorar partes dele.
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QUAIS SÃO ALGUMAS MANEIRAS EFICAZES DE USAR O GDEIB?
• Cocriar a posição desejada da DEI em sua organização. Usar o GDEIB para revisar,
atualizar e alinhar com a visão, a missão, a estratégia e as metas da DEI em sua organização.
• Avaliar o estágio atual da DEI em sua organização. Aqueles que assinaram o
Acordo de Usuário podem solicitar, gratuitamente, o Checklist de Avaliação GDEIB, Guia
de Líderes e Materiais de Participantes. Trata-se de um processo de implementação
do GDEIB em 7 etapas, usando a discussão em grupo para determinar como os
participantes percebem o estágio atual da organização em relação aos benchmarks.
• Engajar a gestão e a equipe na DEI. Uma forma de engajar a gestão e a equipe
nesse processo é fazer com que pequenos grupos discutam as categorias e se esforcem
para chegar a um consenso em qual nível, atualmente, estão seus departamentos ou
organizações. Repetir esse processo com diferentes grupos organizacionais e acompanhar
os resultados. Ao longo do tempo, pode se medir a percepção do progresso da organização
e mostrar à organização onde ainda existem lacunas, para se alcançar práticas melhores.
• Determinar metas de curto e longo prazo. Uma vez que você saiba quais
benchmarks você deseja alcançar, você pode usar os níveis como fases para criar
metas de curto e longo prazo, seja para toda a organização ou especificamente
para seus departamentos, funções e locais. Integre suas metas de DEI em qualquer
processo de definição de metas que sua organização tenha em vigor.
• Mensurar o progresso. Quando você está no processo de estabelecer metas, você
precisará determinar como medir o cumprimento dessas metas. Sugerimos que você
aplique um processo que sua organização já use, para medir outras metas organizacionais.
Por exemplo, se sua organização usa uma pesquisa de opinião de colaboradores, pesquisa
de satisfação do cliente ou pesquisa de engajamento de funcionários, você pode querer
usar o GDEIB para criar a redação de alguns dos itens da pesquisa.
Depois de mensurar seu estágio atual, sugerimos que você determine intervalos para
repetir o ciclo (12 meses, 18 meses e assim por diante) e avaliar o progresso. Nossa
experiência sugere que pode levar um ano ou mais para subir de nível. É melhor
prometer menos e fazer mais do que vice-versa.
• Dar suporte na contratação de funcionários e consultores de DEI e de
forma mais limitada ... Todos os colaboradores. Use os passos do GDEIB,
para elaborar perguntas no processo de entrevista. Faça perguntas dos Níveis 3,
4 ou 5 em cada uma das 15 categorias para avaliar a amplitude e profundidade
da experiência do seu candidato ou candidata. Isso ajudará você a determinar
se o membro da equipe ou consultor, que você está contratando tem o grau de
experiência necessária para ajudar a guiar um processo de DEI abrangente e
focado em sistemas. Com base nas categorias, peça para que descrevam sua
experiência e em seguida determinem se ela se alinha com o trabalho que
você espera que eles façam. Esse processo, também, pode fazer com que você
reexamine o trabalho pelo qual você está contratando-os para fazer. Você pode
usar o GDEIB como uma base de seleção, como um guia para entrevistar os
colaboradores e para determinar conhecimentos, habilidades e competências que
levariam a um local de trabalho diverso, equitativo e inclusivo.
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• Como um "presente" para organizações de sua comunidade. Algumas
organizações têm programas voluntários para ajudar organizações sem fins
lucrativos, organizações não governamentais (ONGs) ou outras organizações
em sua comunidade ou setor. Compartilhar o GDEIB com eles é uma maneira
de fazer isso.
Quais cuidados ou limitações no uso do GDEIB, devemos atentar? Reconhecemos
que as condições, necessidades e perspectivas variam muito ao redor do mundo.
Muitas diferenças precisam ser levadas em consideração sobre como o GDEIB
é usado, incluindo a cultura organizacional, a cultura do país, as abordagens à
DEI, setor e tipo de organização, tamanho da organização, requisitos legais e de
compliance e dimensões de diversidade, apenas para citar algumas.
Aqui estão alguns cuidados e limitações:
• Mesmo com todos os recursos que ajudam as organizações a melhorar as operações, ter
uma liderança que entenda as complexidades da gestão de mudanças e a necessidade
de um mindset apreciativo é crítico. É nossa recomendação que as organizações, se
não forem experientes em trabalhar com a DEI, contratem um membro da equipe e/
ou um consultor com experiência significativa para orientar com o trabalho da DEI.
• Ao usar o GDEIB para avaliar o progresso da sua organização, lembre-se que
quando você pede opiniões você está recebendo apenas essas opiniões. Opiniões
são percepções e refletem um ponto de vista em um período. Alguns indivíduos e
culturas podem tender a dar classificações, relativamente, mais altas e outros podem
ser mais críticos e dar uma nota inferior. Tenha em mente que a comunicação de
opiniões e feedback dos colaboradores será influenciada por fatores específicos da
cultura, como: experiência passada com outros empregadores ou atuais, hierarquia,
relacionamentos, opressão pessoal, história e localização.
• Sempre que possível, forneça informações objetivas e factuais. Sugerimos o uso de
dados quantitativos, como: representação, engajamento dos funcionários ou dados
de pesquisa cultural, juntamente com dados qualitativos, para determinar com mais
precisão o nível atual em qualquer categoria.
• Classificar a eficácia de uma organização é um desafio. Nós não aconselhamos fazer
uma declaração generalizada, tal como: "nossa organização está no Nível 3". Embora
isso possa ser uma verdade, é mais provável que departamentos e funções possam
estar em diferentes níveis de categorias do GDEIB.
O GDEIB é um documento aberto (Open Source)? Não. Open Source é um termo
de software que afirma que algo é aberto, podendo ser usado e alterado por outros, e
que derivativos podem ser criados sem permissão. Às vezes, o termo é usado para se
referir a trabalhos, que não sejam um software. O GDEIB é gratuito. No entanto, para
usá-la, deve-se preencher o Acordo de Usuário (Consulte o nosso site.).
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Se o GDEIB é gratuito, por que a permissão para a usar é necessária? Como
se obtém permissão?
O objetivo do GDEIB é melhorar a qualidade do trabalho de DEI em todo o mundo. Um
Acordo de Usuário deve ser assinado porque:
1 Queremos garantir que o GDEIB seja usado com integridade e de acordo com a
forma colaborativa que foi desenvolvido.
2) Queremos estar em contato com os usuários e incentivá-los a contribuir para a
qualidade do trabalho da DEI em todo o mundo. Nosso objetivo é manter o GDEIB
atualizado e o mais útil possível, com usuários compartilhando experiências,
estudos de casos, melhores práticas e ideias para aprimoramento.
3) Queremos manter contato com os usuários e informá-los quando novas ferramentas
de usuário ou edições especiais forem disponibilizadas.
Por favor, note que o Acordo de Usuário contém as respostas para muitas outras perguntas.
Acesse o site do Centre for Global Inclusion para o Contrato de Usuário e siga as instruções.
Até que ponto podemos personalizar o GDEIB?
A personalização é permitida com algumas restrições. A integridade das opiniões dos
autores e do Painel de Experts deve ser respeitada. Consulte o Contrato de Usuário
GDEIB (em nosso site) para obter informações mais específicas ou entre em contato
com os autores.
Vocês vão produzir outras versões para saúde, ensino superior ou outros
setores ou indústrias?
Não. Mas se outros estiverem interessados em fazê-lo, apoiamos e trabalharemos com
eles para garantir que a integridade do GDEIB seja mantida e ele permaneça gratuito.
Entre em contato com um dos autores.
Vocês fornecem mais opções de "como fazer" ou materiais de referência?
Sim. 1) Em nossa newsletter mensal, fornecemos exemplos de melhores práticas e
"como fazer" dos próprios usuários do GDEIB. As edições anteriores da newsletter são
arquivadas em nosso site sob o tópico NEWS. 2) Adicionamos recursos organizados por
categoria em nosso site. 3) Além disso, várias Ferramentas de Usuário são fornecidas
em www.centreforglobalinclusion.org.
Edições traduzidas ou especiais estão disponíveis?
Sim. Temos traduções em francês e português, que serão atualizadas em 2021. O
espanhol estará disponível até junho de 2021. Temos uma edição para o ensino superior
que também será atualizada em 2021. Estamos abertos a produzir outras traduções
ou edições especiais. Acesse o site www.centreforglobalinclusion.org ou pergunte aos
autores se você estiver interessado.
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Esses benchmarks são apenas para organizações que já trabalham com a
"DEI global"?
Não. Na área da DEI, alguns confundem achando que a DEI global só se aplica a
organizações multinacionais maiores que trabalham em mais de um país. O GDEIB
pode ser usado por qualquer organização em qualquer lugar do mundo.
Quem pode receber a newsletter mensal do GDEIB?
Qualquer pessoa. Acesse o site e se inscreva ou envie suas informações de contato
para thecentre@centreforglobalinclusion.org. A Newsletter e o site contêm histórias
e exemplos de práticas recomendadas da DEI; dicas para ajudar os leitores a
alcançar os benchmarks, informações sobre o Painel de Experts do GDEIB, pedidos
de propostas no campo da DEI, próximas conferências onde o GDEIB participará
e muito mais. Há também newsletters passadas arquivadas em nosso site. Nós
encorajamos você a passar a newsletter para outros e compartilhá-la amplamente.

2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos os direitos reservados. Necessária permissão para uso.

11

Benchmarks Globais de Diversidade, Equidade e Inclusão

Padrões para organizações ao redor do mundo

ABORDAGENS A DEI
Independentemente de como o trabalho é abordado ou chamado, o uso do GDEIB
pode ajudar todas as organizações e comunidades.
A linguagem da DEI evolui com o tempo;
• à medida que aprendemos mais sobre sua eficácia,
• quando o cenário político, social ou econômico muda,
• quando uma nova ideia ou frase aparece,
• quando a organização se cansa de um nome,
• quando a organização quer uma marca única,
• quando um programa precisa ser revigorante,
• quando uma organização quer distinguir-se com uma frase nova ou incomum
ao trabalho.
Embora pessoas e organizações tenham suas próprias preferências, em relação a certos
títulos ao trabalho que fazemos, não há um nome que pareça geralmente "melhor" do
que outro. Os autores e o Painel de Experts, usam o termo DEI — Diversidade, Equidade
e Inclusão, pois abrange a amplitude e profundidade do trabalho que fazemos e é usado
em todo o mundo.
Reconhecemos que outros nomes estão surgindo e ganhando força, mas eles ainda não
têm um amplo uso global. Alguns nomes são DEIA (Diversidade, Equidade, Inclusão e
Acessibilidade); IDEIA (Inclusão, Diversidade, Equidade e Acessibilidade); JEDI (Justiça,
Equidade, Diversidade e Inclusão). O termo Pertencimento está sendo usado com mais
frequência. Também reconhecemos que algumas organizações colocam palavras em
uma ordem diferente por diferentes razões.

CINCO FORMAS DE
ABORDAGEM AO TRABALHO
A intenção em dar nome a essas cinco abordagens, cada
uma das quais tem bolsa de estudos de suporte, teoria
e fruto de um trabalho estruturado, não quer dizer que
todos devem concordar e seguí-las, nem mesmo que
qualquer uma das cinco abordagens sozinha, resultará
em melhores práticas. Elas são abordagens simplesmente
distintas que podem ser aplicáveis em momentos e
contextos diferentes.
Uma organização pode usar várias abordagens. Embora
o compliance seja frequentemente considerado como o
ponto de partida da competência e do compromisso
com a DEI, o compliance também ancora a
responsabilização, dentro da legislação de direitos
humanos e portanto, para muitas organizações é
uma abordagem importante.
O gráfico das Abordagens é figurado como círculos entrelaçados das cinco abordagens.
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DEFENDER A
JUSTIÇA SOCIAL
Foca em alcançar a justiça e
equidade localmente e globalmente

Foca na adesão a regras,
códigos, legislação ou
requisitos regulatórios

DESENVOLVER A
ORGANIZAÇÃO

CONSTRUIR
COMPETÊNCIA
Foca em aumentar a
competência da DEI
nos indivíduos

HONRAR A
DIGNIDADE
Foca no
reconhecimento
secular, religioso
ou reconhecimento
espiritual do valor e
interdependência de
cada ser humano.

Foca sistematicamente
na melhoria do
desempenho
organizacional

ASPECTOS IMPORTANTES DE CADA ABORDAGEM
• Há uma relação de sobreposição entre as cinco abordagens. Os descritores
fornecidos não são feitos para serem exaustivos ou completos.
• Quando o trabalho está sendo feito sob o título de uma abordagem, ele
também pode capturar elementos de outra abordagem.
• Os descritores podem ter significados diferentes em outras culturas e as
traduções de idiomas podem alterar o significado de palavras específicas.
Encorajamos os usuários do GDEIB e seus stakeholders a refletir sobre as perspectivas
e valores inerentes a cada abordagem. Entender as metas finais que compartilhamos
para o trabalho da DEI (Ver página 2), especialmente quando a ênfase em uma ou mais
abordagens é diferente, isso aprimora nossa prática e diálogo e é importante para a
renovação contínua deste campo.
Acesse nosso site para ver uma lista de palavras usadas para descrever o trabalho
que foi feito, assim como abordagem específica e outras informações sobre
nomenclaturas usadas para descrever o trabalho da DEI.
www.centreforglobalinclusion.org/approaches
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O MODELO GDEIB
O triângulo equilátero simboliza igualdade,
solidariedade ou força. As categorias da Fundação
formam a base do triângulo. As categorias Ponte
são exibidas como um círculo no centro que conecta
as categorias de Fundação, Interna e Externa.
As linhas que separam os quatro grupos são traços
de tamanho diferente simbolizando permeabilidade
e interconectividade refletindo a natureza sistêmica
da DEI.
As cores têm grandes variações de simbolismo
entre as culturas. O que pode ser uma interpretação
de uma cor em uma cultura pode ter quase um
significado oposto em outra cultura. Temos sido
criteriosos em nossa seleção de cores e oferecemos
nossa interpretação, que é uma combinação de
vários símbolos culturais. Escolhemos o verde
para a Fundação representando a natureza e a
renovação, o azul para representação Interna de
harmonia e ordem, o vermelho para representação
Externa de paixão e força, e amarelo como Ponte,
representando otimismo e imaginação. Todos
estão em uma tonalidade vibrante representando
a vitalidade necessária para que o trabalho tenha
sucesso. O roxo simboliza poder e força.
2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos os direitos reservados. Necessária permissão para uso.
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O MODELO GDEIB

INTERNAS EXTERNAS
Ouvir & Servir
a Sociedade

Atrair & Reter
Talentos
		
		

• Recrutamento
& Seleção

• Comunidade

PONTE

• Produtos &
Alinhar & Conectar Serviços

• Crescimento/
Promoção
• Avaliação (Assessment)

• Marketing

• Comunicações

• Remuneração

Conduzir a Estratégia
• Visão

• Liderança
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• Sustentabilidade

©

• Aprendizagem

• Benefícios &
Flexibilidade

• Fornecedores
Responsáveis

• Estrutura

Acreditamos que as 15 categorias, organizadas em quatro grupos, abrangem os
elementos mais importantes que precisam ser abordados para criar uma iniciativa
de Diversidade, Equidade & Inclusão de qualidade e de classe mundial. Cada
categoria é dividida em cinco níveis, com os benchmarks (referências) no Nível 5,
consideradas as melhores práticas. A maioria das organizações precisará abordar
todas as categorias da Fundação e da Ponte. As organizações podem ser mais
seletivas sobre qual das Categorias Internas e Externas endereçar. Abordar todas
as 15 categorias é a abordagem mais abrangente e sistêmica.
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OS CINCO NÍVEIS
Para cada categoria, os benchmarks são divididos
em cinco níveis que indicam progresso em direção
as melhores práticas naquela categoria.
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OS CINCO NÍVEIS
Para cada categoria, os benchmarks são divididos em cinco níveis que indicam
progresso em direção as melhores práticas naquela categoria:
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS
Demonstrar as melhores práticas globais atuais em DEI de forma exemplar.

NÍVEL 4: PROGRESSIVO
Implementar a DEI sistemicamente e demonstrar resultados melhores, que vão além
do que é necessário ou esperado.

NÍVEL 3: PROATIVO
Uma clara consciência do valor da DEI; começando a implementar a DEI
sistemicamente. Isso é necessário e o esperado de todas as organizações.

NÍVEL 2: REATIVO
Uma mentalidade somente de conformidade; as ações são tomadas principalmente
para cumprir as leis e pressões sociais relevantes, fazendo apenas o mínimo.

NÍVEL 1: INATIVO
Nenhum trabalho de DEI foi iniciado; diversidade, equidade e inclusão não fazem
parte das metas organizacionais

2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos os direitos reservados. Necessária permissão para uso.

17

Benchmarks Globais de Diversidade, Equidade e Inclusão

Padrões para organizações ao redor do mundo

ESCOPO DO GDEIB
O que é um benchmark?
Benchmark é um padrão organizacional de desempenho. Os benchmarks são
geralmente descritos, na linguagem oficial, como resultado ou consequência final. São
níveis definidos de realização. Eles ajudam as pessoas em organizações a identificar e
descrever resultados ou aspirações de alta qualidade e a avaliar o progresso em alcançálos ao longo do tempo. Em uma área recente e multidisciplinar como a DEI é importante
desenvolver padrões, embora o que as pessoas consideram um excelente trabalho possa
variar significativamente devido a diferentes perspectivas e contextos culturais.
Como os benchmarks se relacionam com competências e comportamentos?
Benchmarks são padrões organizacionais indicados como resultados. Competências
e comportamentos descrevem as ações, as aptidões, o conhecimento, a faculdade e
a capacidade dos indivíduos. Claramente, atender aos benchmarks de nível superior
exigirá um alto nível de competência.
O que é benchmarking?
Benchmarking é o processo de comparar sua organização com outras
organizações, que são consideradas como tendo conseguido o que sua
organização quer alcançar. Às vezes, as organizações são referência dentro
de sua organização (por divisões e regiões, por exemplo), durante um
período para avaliar progressos e melhorias e em outras ocasiões, eles fazem
o benchmark por ou dentre setores, tamanhos ou indústrias ou com
organizações específicas. O Benchmarking Externo pode ser demorado
e caro. O que o GDEIB oferece é um método mais econômico para
descobrir o que outros consideram um excelente trabalho de DEI.
Os benchmarks do GDEIB são aspiracionais ou com
melhores práticas comprovadas?
A maioria das melhores práticas é
comprovada de acordo com a opinião
coletiva dos autores e do Painel de
Experts. Alguns dos benchmarks
adicionados a este GDEIB são o que
o Painel de Experts acredita que se
tornarão as melhores práticas.
No entanto, com tantas
mudanças provocadas por
causa do COVID-19, avanços
tecnológicos acelerados e a
maior ênfase no racismo,
no sexismo, nos apelos
intensificados para
enfrentar a equidade e
a justiça social e
outras formas
2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos os direitos reservados. Necessária permissão para uso.
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de opressão, acreditamos que as melhores práticas podem
mudar em um curto espaço de tempo. Para muitos, os
Benchmarks, especialmente aqueles nos níveis superiores
serão aspiracionais. Cabe a cada organização determinar como
alcançar os benchmarks que ela deseja estabelecer para si.
Quantos benchmarks existem no GDEIB?
São 275 benchmarks em 15 categorias e quatro grupos em
cinco níveis. Os benchmarks nos Níveis 4 e 5 são os mais
importantes. Os benchmarks no nível 3 são considerados o
mínimo para alcançar os resultados de DEI.
Como você pode ter certeza de que o GDEIB abrange multiculturas?
Cultura é um conceito fluido. Em cada região do mundo, diferentes dimensões de
diversidade podem ser o ponto de foco ou controverso; e pode haver diferentes
abordagens e níveis de maturidade dos conceitos e práticas da DEI. Cada organização,
nas diferentes regiões do mundo, pode querer adaptar e personalizar o GDEIB às
características específicas de seu país/cultura. Os conhecimentos e competências
específicos da cultura são extremamente importantes nesse processo. Este GDEIB foi
criado por um grande grupo multicultural de 112 especialistas do Painel de Experts de
todo o mundo, baseando-se na forma de condução de pensamento dos especialistas
anteriores. Portanto, estamos confiantes de que ele abranja multiculturas.
Por que não há uma categoria sobre cultura organizacional na GDEIB?
Definimos a cultura organizacional como um sistema de crenças, valores, normas, hábitos
e suposições compartilhadas que impactam o ambiente da organização e influenciam
a forma como as pessoas se comportam dentro dela. Os autores e o Painel de Experts
concluíram que seria difícil desenvolver uma categoria sobre cultura, com cinco níveis de
benchmarks, sem fazer suposições sobre o que deve ser a cultura de uma organização.
Isso parece muito prescritivo para o que estamos nos esforçando para fazer com o
GDEIB. Assim como dizemos que o GDEIB se aplica e é útil em organizações de uma
variedade de tamanhos, setores e abordagens, o GDEIB também é útil em uma variedade
de culturas organizacionais.
Devemos inferir que a numeração dos benchmarks em cada categoria é uma
declaração de importância? (Por exemplo, na Categoria 8: Avaliação, Medição
e Pesquisa, o 8.1 é considerado mais importante do que 8.2 ou 8.3 ou 8.4)?
Não. Nós numeramos os benchmarks puramente pela conveniência de falar a respeito
deles. Todos os benchmarks dentro de cada nível (Práticas Recomendadas, Progressivas,
Proativas, Reativas e Inativas) de cada categoria, são iguais em importância para nossos
propósitos. No entanto, em organizações específicas, você pode ter razões para considerar
um certo benchmark mais impactante em sua missão de organização do que em outra e
nesse caso, você pode querer ponderar sua importância como maior ou menor.
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Qual o tamanho da organização que pode se beneficiar mais ao trabalhar
com o GDEIB?
Grandes e médias organizações podem se beneficiar mais porque potencialmente têm
mais recursos para utilizar com a equipe, programas e atividades necessárias para alcançar
os benchmarks. Dito isto, acreditamos que pequenas organizações também acharão isso
útil, embora possa ser necessária uma customização. Deve-se notar que as pequenas
organizações podem ser tão capazes de atingir os benchmarks de nível mais alto, tanto
quanto as médias e grandes.
Como o GDEIB atende aos requisitos legais?
O GDEIB não foi escrito para servir como aconselhamento jurídico. Sugerimos que
os profissionais da DEI tenham políticas, práticas e procedimentos de revisão do
departamento jurídico de sua organização para garantir que estejam em conformidade
com os requisitos legais em andamento ou novos. Os requisitos legais (como a
legislação de Equidade no Emprego e a legislação de deficiências) são um aspecto
importante do trabalho da DEI. Algumas categorias, como Categoria 4: Recrutamento
& Seleção, podem ser impactadas pelos diversos requisitos legais em diferentes
países, mais do que outras categorias.
Como aplicar o GDEIB em diferentes sistemas jurídicos onde certas dimensões
de diversidade não são reconhecidas ou são proibidas?
Contamos com o julgamento e a discrição dos usuários do GDEIB para determinar quais
dimensões de diversidade nos Benchmarks são aplicáveis em seu país ou localidade.
As leis às vezes ficam atrás das normas relacionadas a DEI. Cabe a cada indivíduo — e
a cada organização — determinar como equilibrar as ideias descritas no GDEIB, com a
compreensão contextual de que vivemos em um mundo imperfeito.
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Existe uma base de valores para o GDEIB?
Sim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos publicada pelas Nações Unidas
em 1948 é uma plataforma mundial que apoia uma série de valores globais incluindo
diversidade, equidade e inclusão. Há também várias convenções relacionadas da
ONU que impactam diretamente a DEI como a Convenção para os Direitos das
Pessoas com Deficiência e o UNDRIP, a Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos
Povos Indígenas. Além disso, em 2015, as Nações Unidas publicaram Transforming
Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. A maioria dos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são sobre equidade e inclusão.
De acordo com essa agenda, uma categoria sobre Conexão D&I e Sustentabilidade
foi adicionada à edição 2016 do GDEIB e foi atualizada nesta edição de 2021.
Quais organizações são consideradas organizações com melhores práticas em DEI?
Histórias sobre organizações de melhores práticas em DEI aparecem frequentemente na
bibliografia profissional, mídias sociais, blogs e apresentações em muitas conferências.
Muitas vezes, essas são grandes organizações que vêm fazendo esse trabalho há algum
tempo, têm experimentado as funcionalidades da DEI e investido tempo e recursos
em seus esforços. É provável que muitas organizações possam reivindicar algumas
práticas recomendadas em algumas das
15 categorias, mas não todas. Estamos
confiantes de que existem
muitas organizações com
melhores práticas que
não são bem conhecidas.
Consulte as newsletters
mensais do The Centre for
Global Inclusion e o site,
para achar exemplos de
organizações que fazem o
trabalho de melhores práticas
em várias categorias do GDEIB.
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TERMINOLOGIA
Para ser claro sobre o significado e para evitar repetir longas terminologias ao longo
do documento, definimos abaixo o que queremos dizer com certos termos.
Boards ou Boards de Diretores: Isso abrange boards administrativos corporativos
ou estruturas de governança eleitas ou nomeadas, comissões em organizações
governamentais ou sem fins lucrativos, regentes, conselheiros, governadores, Diretores
Não Executivos (NEDs) e proprietários, como uma família que tem responsabilidade de
supervisão, mas pode não estar envolvida em operações diárias.
Business Case ou Impacto: Business Case/impacto refere-se à lógica ou benefícios
provenientes da DEI. Descobrimos que o "business case (case de negócios)" para a
diversidade é geralmente um termo aceitável, em caso de: fins lucrativos, governo,
educação, organizações sem fins lucrativos, sindicatos e outras organizações. Os termos
substitutos podem incluir "racionalidade", "imperativo" ou qualquer outro termo que seja
amplamente aceito e compreendido dentro da organização.
Campeão em Diversidade: Isso se refere a alguém que defende os interesses e causas
da DEI. Um campeão em diversidade é geralmente ativo em iniciativas de DEI e é visto
como um defensor experiente, tenaz e incansável da DEI. Embaixador é outro termo
usado para Campeão da Diversidade.
Cultura: A cultura é um conjunto complexo de valores compartilhados, crenças, linguagem,
comunicação e comportamentos que são ensinados, aprendidos e compartilhados por um
grupo de pessoas. A cultura também inclui objetos materiais e símbolos comuns a esse
grupo ou sociedade. A cultura pode se referir à cultura organizacional além da cultura
nacional, étnica ou regional.
Trabalho Decente: A OIT (Organização Internacional do Trabalho) diz: o trabalho
decente resume as aspirações das pessoas em suas vidas profissionais. Envolve
oportunidades de trabalho que sejam protetoras e proporcionem uma renda justa,
segurança no local de trabalho e proteção social das famílias, melhores perspectivas
de desenvolvimento pessoal e integração social, liberdade para que as pessoas
expressem suas preocupações, organizem e participem das decisões que afetam suas
vidas e igualdade de oportunidades e tratamento para todas as mulheres e homens.
DEI: Abreviação para Diversidade, Equidade e Inclusão.
Dimensões da Diversidade: Usamos dimensões da diversidade para nos referirmos
a todas as principais formas pelas quais as pessoas variam e formam a base para
identidades de grupo mencionadas na definição do GDEIB de diversidade na página 4.
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Redes de Diversidade: Um termo geral que também inclui redes de funcionários, grupos
de recursos de funcionários (ERGs – Employee Resource Groups), grupos de interesse,
grupos de afinidade, grupos de recursos empresariais e programas de embaixadores,
entre outros termos. Refere-se a grupos de colaboradores ou outros stakeholders, que
se unem para apoiar uma ou mais dimensões de diversidade, com o propósito claro de
fazer progressos em DEI, para o grupo e para a organização em geral.
Igualdade de oportunidades: A agregação de políticas e práticas no trabalho e
outras áreas que não discriminam pessoas com base em raça, cor, idade, gênero,
sexo, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião ou deficiência
mental ou física. Termos como igualdade de oportunidades e equidade de emprego
ou igualdade de emprego são usados para garantir que as barreiras à inclusão e as
fontes históricas de exclusão sejam eliminadas. O significado específico pode variar
de acordo com a cultura ou o país.
Líderes: Todos na organização que têm a responsabilidade de demonstrar liderança
para alcançar a visão e objetivos da organização. Os líderes são responsáveis por
motivar um grupo de pessoas a agir de forma a atingir um objetivo comum. Em
alguns casos, esses líderes serão gerentes sêniores e em outros casos, os líderes
incluirão todos os gerentes e supervisores e/ou colaboradores individuais.
Profissional Sênior de Diversidade: Uma pessoa que lidera a iniciativa, a função,
a equipe ou o programa de DEI ou que seja o diretor de diversidade (CDO – Chief
Diversity Officer) em uma organização. Essa pessoa tem experiência em DEI,
mas pode ou não ser um profissional de diversidade em tempo integral. Enquanto
acreditamos que o executivo sênior ou proprietário deve ter também responsabilidade
com relação a DEI, nós também acreditamos que é importante ter uma pessoa sênior
da organização com conhecimento específico em DEI. O título desta posição pode
divergir entre organizações e regiões.
Stakeholder: Qualquer indivíduo ou grupo que tenha algo a ganhar ou perder com o
processo ou atividades da organização. Isso inclui colaboradores, sindicatos, gerentes,
proprietários, acionistas, clientes, patrocinadores, associados, parceiros, aliados, a
comunidade, funcionários potenciais, fornecedores, governo, entre outros.
Sub-representados: Aqueles grupos historicamente sub-representados na
organização ou na base de clientes, ou que foram oprimidos, marginalizados ou
ignorados pela sociedade; quer existam ou não legislações para reconhecê-los e
protegê-los. Isso abrange grupos ou classes identificadas em alguns sistemas legais e
aqueles grupos às vezes chamados de desfavorecidos, vulneráveis ou desprivilegiados,
ou como minorias ou grupos que não pertençam a um grupo específico.
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O GRUPO
DE FUNDAÇÃO
Impulsionar A Estratégia
As três categorias fundamentais constroem uma
forte iniciativa de DEI. Elas são necessárias para o
funcionamento efetivo de todas as outras categorias.
Os autores e o Painel de Experts acreditam que é
difícil ter um programa impactante de DEI sem
estar, pelo menos, no Nível 3 em todas as categorias
no Grupo de Fundação.
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Impulsionar A Estratégia
• Desenvolver uma forte justificativa para a visão, missão e estratégia
de DEI e alinhá-la às metas organizacionais.
• Responsabilizar líderes pela implementação da visão de DEI da
organização, definindo metas, alcançando resultados e sendo exemplos.
• Fornecer suporte dedicado e visível e estrutura com autoridade e
orçamento para implementar efetivamente a DEI.
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Conduzir a Estratégia
• Visão
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CATEGORIA 1: VISÃO, ESTRATÉGIA
E IMPACTO NOS NEGÓCIOS
Ação: Desenvolver uma forte justificativa
para a visão, missão e estratégia da DEI e
alinhá-la aos objetivos organizacionais.
A DEI está incorporada aos valores, missão, cultura e processos da
organização e desempenha um papel fundamental para alcançar
crescimento organizacional e sucesso. Há uma visão e missão clara da
DEI e uma compreensão explícita do impacto nos negócios, que permite
o desenvolvimento de medições para acompanhar o progresso no
atingimento das metas da DEI. A estratégia da organização inclui metas
numéricas para uma representação equitativa. Também inclui metas que
criam inclusão e pertencimento. A organização é uma líder conhecida em
DEI e é frequentemente referenciada por outras organizações.
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CATEGORIA 1: VISÃO, ESTRATÉGIA E IMPACTO NOS NEGÓCIOS
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS
☐ 1.1 A estratégia da DEI é parte integrante
da estratégia organizacional geral e refletida na
visão, nos valores, nas políticas e nas práticas.

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO
☐ 1.13 A visão, a missão, a estratégia e a
declaração de impacto nos negócios da DEI têm
sido desenvolvidas e comunicadas a todos os
funcionários e funcionárias.

 1.2 A DEI está incorporada à cultura
organizacional, como um valor central, uma
fonte de inovação e um meio para alcançar o
pertencimento, sustentabilidade e sucesso.

 1.14 A DEI é definida em termos amplos, para
incluir dimensões visíveis, não visíveis, inerentes e
adquiridas.

 1.3 A organização é frequentemente
reconhecida, citada e referenciada por outros por
suas conquistas em DEI.

 1.15 Estão sendo desenvolvidas metas
qualitativas e quantitativas da DEI que inclui a
informação de vários stakeholders internos e
externos.

 1.4 A organização é proativa e responsiva
aos desafios da DEI, que são enfrentados pela
sociedade; incluindo, mas não se limitando às
tendências políticas e econômicas; e reconhece
que as organizações são os microcosmos das
sociedades nas quais elas operam.

 1.16 Cumprimento da legislação a qual protege
os direitos humanos e garante que locais de trabalho
seguros estejam incluídos na estratégia.
NÍVEL 2: REATIVO
☐ 1.17 Uma visão, missão e estratégia básicas de
DEI foram desenvolvidas e comunicadas a todos os
funcionários e funcionárias.

 1.5 A organização continua a lutar por
excelência e é conhecida por suas iniciativas
pioneiras em DEI, as quais ajudam a mudar os
padrões que perpetuam a opressão sistêmica.

 1.18 A DEI é definida de forma ampla para incluir
algumas dimensões além de gênero, raça e etnia.

 1.6 A estratégia da organização inclui metas
numéricas, que resultam em representação equitativa
de grupos sub-representados em funções e em níveis.

 1.19 Está e compliance com a legislação básica.
NÍVEL 1: INATIVO

NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 1.7 A visão e as metas da DEI da organização
para incorporar equidade, prevenir o assédio e
reduzir ou eliminar a discriminação e a opressão
fazem parte da estratégia organizacional.

☐ 1.20 Não há visão, missão, estratégia, metas,
políticas, princípios ou programas de DEI.

 1.8 A maioria dos stakeholders reconhece que a
DEI é importante para o sucesso da organização.
 1.9 As competências de DEI que ajudam a
alcançar a estratégia da DEI são demonstradas
pela maioria dos líderes e pela maioria dos
colaboradores.
 1.10 A organização analisou sua cultura
organizacional e criou estratégias para eliminar
as iniquidades e para reduzir barreiras à inclusão.
 1.11 As metas qualitativas e quantitativas
da DEI são desenvolvidas com a ajuda de novas
tecnologias e algoritmos que incluem informações
de vários stakeholders.
 1.12 A organização investe em inteligência
artificial ética para garantir que as barreiras à
inclusão e à equidade sejam minimizadas.
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CATEGORIA 2: LIDERANÇA E
RESPONSABILIDADE (ACCOUNTABILITY)
Ação: Responsabilizar os líderes pela implementação
da visão de DEI da organização, definindo metas,
alcançando resultados e sendo exemplos.
Líderes e membros do board veem o atingimento de metas e objetivos da
DEI, como uma parte importante de suas responsabilidades de gestão e
supervisão. Eles apoiam publicamente atividades internas e externas
relacionadas à diversidade e são vistos como agentes de mudança da
DEI. Os líderes são responsabilizados pela implementação da estratégia
da DEI. Eles posicionam a DEI, como um componente-chave da agenda
de sustentabilidade de sua organização e fornecem coaching em DEI para
aqueles que gerenciam, criando um local de trabalho psicologicamente e
fisicamente seguro. O desenvolvimento de liderança inclui a construção de
competências em DEI e isso é avaliado ao determinar grupos sucessórios
para liderança.
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CATEGORIA 2: LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE (ACCOUNTABILITY)
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 2.1 Líderes são agentes de mudança e
exemplos em DEI. Eles inspiram outros a assumir
a responsabilidade individual e a se tornarem “role
models” exemplos de lideranças.

☐ 2.10 A DEI é uma competência essencial de
liderança e os líderes são avaliados com base nela.

 2.2 Uma grande maioria dos funcionários e
funcionárias, em uma ampla gama de dimensões de
diversidade, classifica seus líderes como confiáveis,
citando o tratamento equitativo e inclusivo.
 2.3 Líderes e membros do board apoiam
publicamente iniciativas relacionadas a DEI, mesmo
que sejam percebidas como controversas ou que
tragam um risco pessoal.
 2.4 Líderes garantem que a DEI seja sistêmica,
sustentável e envolva colaboração interfuncional.
 2.5 Líderes assumem a responsabilidade pela DEI,
ajudam a criar um local de trabalho psicologicamente
e fisicamente seguro e aceitam consequências por
suas ações.
NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 2.6 Líderes promovem iniciativas em
DEI, comunicam a estratégia e fornecem
reconhecimento para os defensores da DEI.
 2.7 A liderança e o grupo de diretores são
diversos, engajados em questões da DEI e
responsáveis por alcançar a estratégia da DEI.
 2.8 Líderes são competentes na aplicação de
suas habilidades na resolução de conflitos para
resolver queixas e desafios relacionados a DEI.

 2.11 Líderes se engajam em questões
importantes de DEI para os funcionários,
funcionárias e prevalentes nas sociedades em
que atuam.
 2.12 Para aumentar seus conhecimentos e
competências, os líderes buscam coaching em
DEI e fornecem coaching, patrocínio e mentoria
para outros.
NÍVEL 2: REATIVO
☐ 2.13 Líderes geralmente não estão familiarizados
ou estão desconfortáveis com a DEI.
 2.14 Embora líderes aceitem alguma
responsabilidade pela DEI, o foco é
principalmente cumprir a legislação.
 2.15 Líderes adiam regularmente o contato
com o RH ou o Jurídico quando preocupações
com a DEI são observadas ou relatadas.
NÍVEL 1: INATIVO
☐ 2.16 Não há envolvimento da liderança ou
responsabilização pela DEI.
 2.17 Líderes não veem as diferenças como
oportunidades de aprimoramento, progresso e
sucesso.

 2.9 Líderes são recompensados por
demonstrar alta competência em DEI.

2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos os direitos reservados. Necessária permissão para uso.

29

Benchmarks Globais de Diversidade, Equidade e Inclusão

Padrões para organizações ao redor do mundo

CATEGORIA 3: ESTRUTURA
E IMPLEMENTAÇÃO DA DEI
Ação: Fornecer suporte e estrutura clara e
dedicada, com autoridade e orçamento para
implementar a DEI de forma efetiva.
Como reflexo da importância da DEI, há uma pessoa dedicada com expertise
em DEI na equipe de gestão executiva e no nível do Conselho. Esses líderes
interagem e têm acesso total a outros líderes e ao restante do board e se o
tamanho da organização comporta, ela tem uma equipe profissional dedicada
a DEI. Além disso, há equipes, comitês ou redes dentro da organização que
defendem iniciativas de DEI. Os profissionais em DEI têm um orçamento e
recursos adequados para implementar a estratégia.
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CATEGORIA 3: ESTRUTURA E IMPLEMENTAÇÃO DA DEI
Nota Especial para Categoria 3: Se sua organização optar por não ter redes de diversidade (ver Terminologia) ou conselhos/comitês de
diversidade, então basta pular esses benchmarks abaixo. Se você tem esses grupos, então todos os benchmarks se aplicam.

NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 3.1 A pessoa mais sênior responsável pela
DEI é um parceiro igual e influente na equipe de
liderança sênior.

☐ 3.13 A organização tem um campeão/
embaixador/líder de DEI responsável pela DEI.

 3.2 A DEI está integrada em estruturas, em
políticas, em sistemas e em práticas
organizacionais fundamentais.
 3.3 A diversidade é refletida de forma
equitativa em todos os níveis e funções.
 3.4 O design inclusivo/universal de edifícios,
produtos, serviços e tecnologias emergentes
ajuda a garantir acessibilidade para todos.
 3.5 A estrutura de governança da organização
é apoiada por práticas inclusivas para mitigar
concentrações de poder e dominância.
 3.6 A organização garante que as estruturas
para cargos eleitos (por exemplo, em sindicatos
e redes de diversidade e posições comunitárias/
políticas) sejam justas e equitativas.
NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 3.7 O Board de diretores tem um comitê
dedicado à DEI.
 3.8 A organização fornece recursos, pessoal e
suporte para ajudar a garantir a implementação
de sua estratégia de DEI.
 3.9 A função de DEI é conduzida por um líder
influente, que é conhecedor e comprometido com a
DEI.

 3.14 Os Departamentos têm seus próprios
conselhos/comitês de DEI.
 3.15 Um orçamento foi alocado para cobrir a
implementação da DEI, incluindo o apoio às
redes de diversidade.
 3.16 Se a organização tem sindicatos ou
grupos similares, eles estão engajados e incluídos
nos esforços relacionados a DEI.
 3.17 Membros do departamento ou função de
DEI são chamados para recomendações,
aconselhamento e pelo seu expertise.
NÍVEL 2: REATIVO
☐ 3.18 A DEI é simplesmente um dever
adicional de Recursos Humanos, do Jurídico ou
de outro departamento.
 3.19 Podem até existir redes de diversidade e
comitês de DEI, mas não têm poder, influência ou
recursos reais.
NÍVEL 1: INATIVO
☐ 3.20 Não há estrutura organizacional, política
ou orçamento para a DEI.
 3.21 Ninguém na organização tem
responsabilidade formal pela DEI.

 3.10 Um conselho/comitê da DEI de toda a
organização, que inclui tanto colaboradores da
linha de frente quanto internos (staff), recebe
visibilidade e apoio significativo de líderes.
 3.11 As redes de diversidade são reconhecidas
como recursos confiáveis, influentes e valorizados
pela organização. Às vezes coordenam em
reconhecimento a sua interseccionalidade.
 3.12 Todos os departamentos/unidades de
negócios colaboram para garantir uma
abordagem holística e integrada a DEI.
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O GRUPO
INTERNO
Atrair & Reter Pessoas
As

quatro

categorias

do

Grupo

Interno

se

concentram principalmente no fortalecimento de
políticas, sistemas e processos para avançar com
a DEI. Muitos programas de DEI tem enfatizado
categorias no Grupo Interno. Uma das razões é
que esse grupo faz parte da função da área de
Recursos Humanos, que é onde a DEI tem sido
tradicionalmente

colocada

no

organograma.

Deve-se considerar a posição da DEI onde ela
possa trabalhar efetivamente com todas as
outras funções e departamentos, para facilitar as
mudanças.
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Atrair & Reter Pessoas
• Garantir que a atração, o fornecimento e o recrutamento são
feitos por meio das lentes da DEI.
• Garantir que a DEI esteja integrada ao desenvolvimento profissional,
gestão de desempenho, crescimento profissional e retenção.
• Garantir que o design, descrição e classificação de cargos/funções
sejam avaliados quanto a presença de viés e que a remuneração
seja equitativa em todas as principais dimensões da diversidade.  
• Alcançar um equilíbrio entre vida profissional e a vida pessoal,
flexibilidade e benefícios equitativos. Opções de trabalho flexíveis
estão disponíveis e acessíveis de forma ampla.

INTERNAS
Atrair & Reter
Talentos
		
		

• Recrutamento
& Seleção
• Crescimento/
Promoção
©

• Remuneração

,
lefi
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r
te
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• Benefícios &
Flexibilidade
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CATEGORIA 4: RECRUTAMENTO
& SELEÇÃO
Ação: Garantir que a atração, as fontes de
busca e o recrutamento sejam feitos
através das lentes da DEI.
Um esforço consciente é feito para atrair candidatos de grupos diversos
para alcançar e manter uma força de trabalho que seja, equitativamente,
representativa entre níveis e funções. A divulgação e o recrutamento
são direcionados para diversas comunidades. A diversidade nos painéis
de entrevistas é modelo a seguir, e gestores de pessoas contratantes
são treinados quanto ao impacto do viés consciente e inconsciente. O
processo de recrutamento é regularmente revisado, para garantir que
seja equitativo e justo. A contratação de grupos sub-representados é
aproximadamente proporcional à sua representação. Existem medidas
claras de sucesso da DEI durante todo o processo de recrutamento.
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CATEGORIA 4: RECRUTAMENTO & SELEÇÃO
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 4.1 Os processos de atração e contratação
da organização resultam em recrutamento
mensurável, transparente e equitativo.

☐ 4.9 Entrevistadores realizam entrevistas
considerando aspectos culturais.

 4.2 A reputação da organização em relação
a esforços para ter uma DEI de qualidade
aumenta sua capacidade de atrair funcionárias e
funcionários diversos e sub-representados.
 4.3 Quando as soluções tecnológicas são
usadas para recrutamento, a organização
implementa práticas para minimizar ou remover
o viés de algoritmos.
 4.4 A organização realiza avaliações regulares
de práticas de recrutamento para garantir que
candidatas e candidatos de diferentes grupos e
identidades recebam oportunidades equitativas.
 4.5 Existem medidas claras de sucesso, ao
longo do processo de recrutamento, como o
percentual da diversidade dos candidatos e
candidatas menos favorecidas em cada etapa.
NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 4.6 A organização, efetivamente, recruta a
partir de mercados de trabalho representativos.
 4.7 O recrutamento inclui publicidade em sites
focados em DEI e em uma variedade de outras
mídias.
 4.8 Os painéis de recrutamento e seleção
contemplam a diversidade e são conhecedores
dos processos de recrutamento e dos vieses
mitigadores.

 4.10 Funcionários e funcionárias são
contratados por sua competência e capacidade
de trazer perspectivas diversas para o trabalho e
não apenas por serem de um grupo de identidade
sub-representado.
 4.11 Os anúncios e/ou redes de diversidade
da organização alcançam amplos grupos de
talentos diversos.
 4.12 As consultorias de recrutamento são
selecionadas com base em sua expertise no
recrutamento de diversidade.
NÍVEL 2: REATIVO
☐ 4.13 O recrutamento tem por base
principalmente em representação para cumprir
objetivos ou metas numéricas.
 4.14 As práticas de recrutamento não incluem
a busca de candidatas e candidatos diversos de
grupos sub-representados.
 4.15 Entrevistadores não consideram como
pessoas de diferentes culturas e origens podem
responder a perguntas e métodos de entrevista.
NÍVEL 1: INATIVO
☐ 4.16 Não há nenhum esforço para recrutar
funcionários e funcionárias de grupos subrepresentados.
 4.17 Além de uma breve declaração de que a
organização tem uma política de oportunidades
igualitária ou política semelhante, não há menção a
DEI nas práticas de recrutamento da organização.
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CATEGORIA 5: CRESCIMENTO/
PROMOÇÃO E RETENÇÃO
Ação: Garantir que a DEI esteja integrada ao
desenvolvimento de talentos, gestão de
desempenho, crescimento/promoção e retenção.
Um esforço consciente é feito para manter uma força de trabalho diversa,
em todos os níveis e funções. Funcionários e funcionárias de grupos
sub-representados, de alto potencial, recebem coaching, mentoria e
oportunidades de patrocínio para crescer na organização. O processo de
integração de novos membros (boas-vindas) faz com que todos os novos
funcionários e funcionárias se sintam valorizados e incluídos. A promoção
e crescimento de grupos sub-representados é proporcional à representação
desses grupos na organização. Avaliações de desempenho e de rotatividade
voluntária e involuntária de grupos sub-representados são medidas e
analisadas utilizando-se entrevistas, pesquisas de engajamento de
funcionários e funcionárias e assim por diante.
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CATEGORIA 5: CRESCIMENTO/PROMOÇÃO E RETENÇÃO
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 5.1 Os processos de gestão, crescimento e
retenção de talentos na organização resultam
em tratamento equitativo aos colaboradores.

☐ 5.12 Um processo de integração (boasvindas) está começando a mostrar eficácia na
integração de funcionárias e funcionários
sub-representados da organização.

 5.2 Colaboradores diversos ocupam cargos
em todos os níveis e funções para garantir uma
representação equitativa.
 5.3 A reputação da organização para
iniciativas em uma DEI de qualidade
aumenta a capacidade de reter e promover
colaboradores diversos.

 5.13 A força de trabalho começa a refletir a
diversidade encontrada nos mercados de
trabalho da organização.
 5.14 O turnover (rotatividade) é
acompanhado de forma ativa e regular,
com entrevistas de saída para entender os
problemas da DEI e remover barreiras à
retenção.

 5.4 O grupo de candidatas e candidatos no
plano de sucessão da organização é diverso ao
longo de múltiplas dimensões e prioriza grupos
sub-representados.

 5.15 A organização oferece uma variedade
de oportunidades de crescimento e promoções,
responsivas a diversas necessidades.

 5.5 O turnover (rotatividade) está em uma
taxa aceitável. Impacto adverso, injustiça e
discriminação não são a principal causa de
rotatividade.

 5.16 A organização aborda viés consciente
e inconsciente em todos os seus processos de
desenvolvimento de talentos.

 5.6 O processo de integração de novos
membros (boas-vindas) tem como consequência
que todos os novos colaboradores se sintam
valorizados e incluídos.

NÍVEL 2: REATIVO
☐ 5.17 Os processos de crescimento e
promoção baseiam-se, principalmente, na
representação para cumprir metas numéricas
ou de equidade.

NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 5.7 O planejamento de gestão de talentos
da organização enfatiza a retenção de
funcionárias e funcionários sub-representados,
na maioria dos níveis e das funções.

NÍVEL 1: INATIVO
☐ 5.18 Não há nenhum esforço para o
crescimento, promoção ou retenção de
funcionários e funcionárias de grupos subrepresentados, em qualquer nível.

 5.8 Todos os colaboradores são incentivados
a considerar oportunidades de crescimento e
cargos fora de sua área funcional, técnica ou
profissional atual.
 5.9 A organização neutraliza o viés/
preconceito no crescimento de carreira e
promoções e desenvolve práticas para superar as
iniquidades.

 5.19 Todo o processo de gestão de talentos
não é sensível a diferenças, sejam elas
culturais ou outras.

 5.10 A organização estabeleceu processos de
mentoria e/ou coaching para ajudar a garantir
no crescimento, em promoções e na retenção.
 5.11 A organização realiza entrevistas
regulares de permanência e saída
para entender a cultura de inclusão e
pertencimento.
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CATEGORIA 6: DESIGN,
DESCRIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE
CARGOS E REMUNERAÇÃO
Ação: Garantir que o design, descrição e a
classificação do cargo/função sejam avaliados
quanto a presença de viés e que a remuneração
seja equitativa entre as principais
dimensões de diversidade.
A organização revisa sistematicamente os requisitos do cargo/função,
classificações, tecnologia e remuneração, quanto a potencial viés
e impacto adverso. As descrições e requisitos do cargo/função são
compreensíveis e não incluem fatores não relacionados ao trabalho. A
organização do design das funções e cargos é projetada para acomodar
— tanto quanto possível — necessidades individuais bem como as
necessidades da organização. A remuneração é baseada nos requisitos
de trabalho e desempenho. A organização aspira pagar pelo menos um
salário-mínimo, de acordo com as normas acordadas localmente. As
análises de remuneração são realizadas regularmente para garantir que
vieses baseados em raça, etnia, idade, gênero, identidade de gênero,
expressão de gênero, orientação sexual, função e outras áreas potenciais
de discriminação sejam significativamente reduzidas.
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CATEGORIA 6: DESIGN, DESCRIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 6.1 A organização mantém práticas equitativas
de design, descrição, classificação de cargos e
remuneração.

☐ 6.10 A organização paga salários que excedem o
mínimo legal para o mercado local.

 6.2 As posições são projetadas para garantir que
as funções e responsabilidades apoiem o equilíbrio
trabalho/vida pessoal e possibilitem um trabalho
decente para todos e todas.
 6.3 São realizadas revisões regulares dos
diferenciais salariais e eliminadas as discrepâncias
entre grupos sub-representados e grupos
dominantes.
 6.4 Desempenho, remuneração, bônus e
promoções estão vinculados a uma variedade de
medidas de DEI.
NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 6.5 Os sistemas de classificação e remuneração são
regularmente revisados para mitigar as iniquidades.
 6.6 Existem medidas em vigor para garantir
que a função, a autoridade, a tomada de
decisões e os benefícios de uma posição não
mudem quando um membro de um grupo subrepresentado for designado para ela.
 6.7 As funcionárias e funcionários são pagos pelo
desempenho e resultados ao invés de assiduidade.
 6.8 Os requisitos e descrições do cargo são
claros e não são confundidos com fatores não
relacionados ao trabalho, especialmente aqueles
baseados em preferências e vieses/preconceitos.
 6.9 A descrição do cargo, se adapta a
necessidade dos funcionários e funcionárias por
um trabalho de meio período ou um trabalho
flexível, trabalhar em horários fora do padrão,
trabalhar remotamente, assim como tirar licença
por motivos pessoais ou outros.

 6.11 Trabalho e cargos/funções são criados para
alinhar talentos e necessidades individuais com
requisitos organizacionais.
 6.12 Os sistemas de classificação e remuneração
de trabalho são compreendidos pela maioria das
funcionárias e funcionários.
 6.13 A organização tem projetos de trabalho
padronizados, para minimizar a subjetividade e
garantir a equidade.
NÍVEL 2: REATIVO
☐ 6.14 Existem alguns procedimentos
escritos para classificar trabalhos e determinar
remuneração, mas estes são frequentemente
determinados pelas preferências pessoais dos
supervisores.
 6.15 A igualdade salarial é medida e auditada,
somente, se exigida por lei.
 6.16 A organização adere aos níveis de saláriomínimo acordados localmente.
 6.17 Com base em estereótipos envolvendo
linguagem, sexo, idade, raça, cultura ou deficiência,
alguns trabalhos são considerados "mais adequados"
para membros de determinados grupos.
NÍVEL 1: INATIVO
☐ 6.18 A organização carece de métodos para
classificar cargos/funções, determinar remuneração
e avaliar diferenças salariais de grupos subrepresentados.
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CATEGORIA 7: INTEGRAÇÃO
ENTRE A VIDA PROFISSIONAL
E PESSOAL, FLEXIBILIDADE E
BENEFÍCIOS
Ação: Alcançar o equilíbrio entre a vida
profissional e a pessoal, flexibilidade e benefícios
equitativos. Opções de trabalho com horários
flexíveis são amplamente disponíveis e acessíveis.
A integração entre a vida profissional e vida pessoal, flexibilidade e benefícios
equitativos são incentivados, ativamente promovidos, reconhecidos como
melhorias de produtividade e não limitam a carreira. Para isso, a gestão
de desempenho da organização foca na produção, contribuição e impacto.
Benefícios e serviços específicos às diversas necessidades dos colaboradores
são fornecidos com base em avaliações contínuas das necessidades das
funcionárias e funcionários. Alguns exemplos são: assistência subsidiada
aos dependentes, licença parental, consideração à família estendida,
assistência ao idoso, cuidados emergenciais, programas de fitness ou
bem-estar e licença remunerada. Acomodações para práticas religiosas,
pessoas com deficiência e outras necessidades que são obtidas com
cuidado e consideração e vão além dos requisitos legais. As organizações
e seus líderes priorizam o equilíbrio psicológico, a segurança e o bem-estar
no ambiente de trabalho de seus funcionários e funcionárias.
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CATEGORIA 7: INTEGRAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL E A PESSOAL, FLEXIBILIDADE E BENEFÍCIOS
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 7.1 As políticas e práticas da organização em
relação aos benefícios, integração da vida
profissional/pessoal e flexibilidade atendem ao
compromisso da organização com o trabalho que
respeite as pessoas, a segurança psicológica e o
respeito pelos direitos humanos.

☐ 7.13 A cultura organizacional trata de forma
equitativa aqueles e aquelas que trabalham em
horários flexíveis.
 7.14 Práticas religiosas, celebrações culturais
e feriados são considerados, mesmo quando não
são as práticas da cultura dominante.

 7.2 Uma ampla gama de benefícios flexíveis,
incluindo educação, aconselhamento e serviços
de saúde física e mental são prestados de forma
equitativa a todas as funcionárias e funcionários,
sejam eles permanentes ou temporários.

 7.15 Flexibilidade na aparência pessoal e no
layout individual do espaço de trabalho são aceitos, se feitos de forma não ofensiva e sob uma
política acordada.

 7.3 A organização oferece benefícios a colaboradores
temporários e aos que trabalham por meio período.
 7.4 Todos os líderes são exemplos e incentivam
a integração entre a vida profissional e a pessoal.
 7.5 Trabalho de meio período, compartilhamento
de trabalho, trabalho remoto e outros arranjos de
trabalho flexíveis estão disponíveis para todos os
cargos e níveis apropriados.
 7.6 Benefícios e serviços são regularmente
adaptados às condições de mudança, como: pandemias,
desastres naturais e descobertas tecnológicas.

NÍVEL 2: REATIVO
☐ 7.16 Os programas de benefícios geralmente
são "de padrão único que serve para todos" e seu
valor ou relevância para as funcionárias e
funcionários não é monitorado.  
 7.17 Os horários (escalas) de trabalho são
geralmente tradicionais, inflexíveis ou orientados
para uma conformidade.
 7.18 A flexibilidade pode ser aplicada de forma
inconsistente ou percebida como favoritismo.

NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 7.7 Políticas e práticas protegem contra o
favoritismo e são comunicadas e aplicadas de
forma equitativa e culturalmente sensível, em
toda a organização.

NÍVEL 1: INATIVO

 7.8 Um conceito inclusivo de família multicultural e
não patriarcal, orienta políticas familiares, incluindo
cuidados com a criança, o cuidado com idosos e o
atendimento de emergência.

☐ 7.19 Não há oferta de creches, auxílio-babá e de
outros cuidados para atender necessidades
familiares, flexibilidade de horário, ou para acatar
afastamentos/licenças do trabalho, além do que é
exigido por lei.

 7.9 Licença remunerada, além do exigido
legalmente, é fornecida e utilizada. A definição de
família é inclusiva. Isso pode incluir cuidados a
parceiros, crianças e dependentes adultos ou luto
por famílias estendidas.
 7.10 A prática de trabalhos flexíveis não afeta
negativamente o desempenho, a avaliação, o
crescimento ou os benefícios das funcionárias e
funcionários.
 7.11 Instalações e acomodações para meditação,
práticas religiosas, amamentação e outras
necessidades são fornecidas.
 7.12 Estão disponíveis suportes tecnológicos
para mobilidade, deficiência, saúde mental e práticas
de trabalhos flexíveis para os colaboradores e
colaboradoras.
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O GRUPO
PONTE
Alinhar & Conectar
As quatro categorias deste grupo fornecem
articulações fundamentais que conectam o trabalho
de fundação com o foco interno e externo da DEI
na organização. Seria difícil para qualquer um dos
benchmarks, nos outros Grupos, serem alcançados
sem um trabalho efetivo no Grupo Ponte.
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Alinhar & Conectar
• Garantir que todas as avaliações (assessments), medições e
pesquisas guiem as decisões da DEI.
• Tornar a comunicação clara, simples de entender e uma força
fundamental, para alcançar os objetivos de DEI.
• Educar para alcançar o nível de competência e confiança em
DEI necessário para criar uma organização diversa, equitativa e
inclusiva.
• Conectar as iniciativas de DEI e Sustentabilidade da organização
para aumentar a eficácia de ambas.

PONTE

Alinhar & Conectar
• Avaliação (Assessment)
• Comunicações
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• Sustentabilidade
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• Aprendizagem
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CATEGORIA 8: AVALIAÇÃO (ASSESSMENT),
MENSURAÇÃO E PESQUISA
Ação: Garantir que as avaliações, as mensurações
e as pesquisas guiem as decisões da DEI.
As mensurações da DEI estão explicitamente ligadas à uma estratégia e
têm impacto sobre líderes em todos os níveis, incluindo em suas avaliações
de desempenho, reconhecimento e recompensas. A organização tem um
painel de controle ou tabela de desempenho para avaliação do risco de
reputação em questões da DEI.
As opiniões dos stakeholders são um fator importante na mensuração
de DEI e do desempenho da sustentabilidade, tanto para a organização
quanto para os indivíduos. As mensurações incluem opiniões e
experiências dos stakeholders e uma mistura de medidas quantitativas e
qualitativas. Informações sobre todos os aspectos da DEI são coletadas e
avaliadas utilizando práticas como feedback 360, culturalmente sensível
e linguisticamente apropriado, grupos foco, pesquisas de opinião e de
engajamento e auditorias organizacionais.
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CATEGORIA 8: AVALIAÇÃO (ASSESSMENT), MENSURAÇÃO E PESQUISA
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 8.1 Avaliações realizadas com profundidade de
DEI são conduzidas regularmente na organização
global e dentro dos departamentos, e os resultados
são incorporados às estratégias e na implementação.

☐ 8.13 As funcionárias e funcionários consideram
as mensurações de DEI confiáveis e participam
voluntariamente na avaliação, mensuração e
pesquisa.

 8.2 A organização relata e revisa regularmente
o progresso em relação aos benchmarks e tem,
consistentemente, demonstrado melhorias
significativas no cumprimento das metas da DEI ao
longo de vários anos.

 8.14 Auditorias culturais, avaliações e pesquisas
levam em conta questões como linguagem, níveis
de escolaridade, complexidade e acessibilidade.

 8.3 A organização é conhecida pelo seu
investimento em pesquisa em DEI e pelo impacto da
pesquisa no desempenho organizacional.
 8.4 Uma avaliação de risco de reputação, incluindo
várias questões da DEI, como: racismo, sexismo,
homofobia, assédio, discriminação por incapacidade
e outras formas de discriminação é realizada
regularmente.

 8.15 Os dados são classificados por
características autoidentificadas e por dimensões
de diversidade, para aumentar o aprendizado
sobre grupos de funcionárias e funcionários da
organização.
 8.16 A organização realiza regularmente
um censo demográfico dos colaboradores e
colaboradoras e monitora as representações em
toda a organização.

 8.5 A organização garante que o design de
sua avaliação, sua mensuração e sua pesquisa
incorporem perspectivas de DEI.

 8.17 Os princípios de autoidentificação, para
uso na coleta de informações dos funcionários e
funcionárias são claros, aplicados de forma ética e
acordados por todas as partes impactadas.

NÍVEL 4: PROGRESSIVO

NÍVEL 2: REATIVO

☐ 8.6 Abordagens integradas e múltiplas
para monitorar e avaliar as metas de DEI são
implementadas para acompanhar seu impacto,
resultados e eficácia.

☐ 8.18 A representação de grupos, de algumas
dimensões de diversidade, é monitorada, mas
somente se exigida por lei.
 8.19 As mensurações são baseadas
principalmente em indicadores passados,
como: volume de negócios, ações judiciais e
reclamações.

 8.7 A organização investe em pesquisa para
estudar a DEI, para fins internos e externos.
 8.8 A mensuração da DEI é integrada a
ferramentas de avaliação como pesquisas de
engajamento ou auditorias culturais.

NÍVEL 1: INATIVO
☐ 8.20 Não há avaliações para coletar informações
sobre as necessidades e preocupações de
colaboradores ou clientes sub-representados.

 8.9 Todas as funcionárias e funcionários são
avaliados por seu desempenho, o que inclui metas
de DEI.

 8.21 Não há nenhum esforço para avaliar ou
monitorar questões relacionadas à diversidade ou
progresso em DEI.

 8.10 As Informações de todas as avaliações
de colaboradores, ex-colaboradores e clientes
moldam futuras iniciativas de DEI.
 8.11 A inteligência artificial culturalmente
competente é utilizada para identificar e minimizar
o viés nas ferramentas de avaliação.
 8.12 Todas as avaliações organizacionais foram
revisadas sob a perspectiva da DEI e trabalham
para neutralizar vieses.
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CATEGORIA 9:
COMUNICAÇÕES DE DEI
Ação: Tornar a comunicação clara, simples de
entender e em uma força crucial, para alcançar
os objetivos relacionados a DEI da organização.
Os profissionais de comunicação são informados e ensinados sobre a DEI
e sobre seu vínculo com a sustentabilidade. Toda comunicação interna
e externa é totalmente acessível e disponível em múltiplos formatos e,
quando aplicável, inclusive em línguas faladas localmente. A organização
comunicou e tomou uma decisão sobre o uso da linguagem inclusiva, para
dar conta de várias dimensões da diversidade. A comunicação que é
enviada interna e externamente não julga ou prejudica qualquer grupo
intencionalmente e onde isso ocorre, é corrigida de forma rápida e clara. Os
tópicos da DEI são fáceis e rápidos de se encontrar nos sites da organização
e nas plataformas de mídia social. A comunicação de DEI é frequente,
contínua, inovadora e contribui para dar uma reputação aprimorada para
a organização. O progresso em alcançar a visão e os objetivos da DEI é
relatado ao público regularmente.
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CATEGORIA 9: COMUNICAÇÕES DE DEI
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 9.1 A organização é conhecida por suas
iniciativas de DEI de alta qualidade, que
são regularmente comunicadas interna e
externamente, melhorando a reputação da
organização.

☐ 9.11 A organização integra a DEI em muitos
aspectos da comunicação.
 9.12 A organização incentiva colaboradores a
discutir a DEI e contribuir com as iniciativas da
organização.

 9.2 O conteúdo da DEI é facilmente e
rapidamente localizado nos sites da organização.
As informações são minuciosas, atualizadas
regularmente e totalmente acessíveis.

 9.13 A organização permite que colaboradores
indiquem pronomes de gênero, se desejarem, em
assinaturas de e-mail e outras comunicações por
escrito.

 9.3 A organização comunicou e fez uma
política sobre o uso da linguagem inclusiva
sobre raça e etnia; gênero, identidade de gênero
e expressão de gênero; orientação sexual,
deficiência e outras dimensões.

 9.14 Traduções e outros formatos acessíveis
são fornecidos, quando necessário. A comunicação
é sensível à localização, englobando países,
dialetos e idiomas; incluindo braile, língua de
sinais e legendas tipo closed captioning (CC).

 9.4 A organização utiliza comunicação arrojada
e transparente na definição e enfrentamento de
questões desafiadoras como racismo, sexismo,
homofobia, privilégio, masculinidade tóxica e
supremacia branca.

NÍVEL 2: REATIVO
☐ 9.15 A comunicação da DEI é feita,
exclusivamente, para lembrar ou educar
funcionários e funcionárias sobre a adesão aos
requisitos da política de compliance.

 9.5 A organização utiliza serviços de tradução
imediatos e precisos para garantir acessibilidade
e inclusão linguística.

 9.16 A maior parte da comunicação da DEI
é disseminada por conselhos/ comitês ou redes
de diversidade e não por canais organizacionais
regulares e, portanto, às vezes é vista como não
sendo endossada, oficialmente, pela organização.

NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 9.6 Os propósitos das iniciativas em DEI são
claramente declarados, e as estratégias de
comunicação são adaptadas para diferentes
pessoas e stakeholders.

 9.17 As traduções linguísticas só são fornecidas
quando legalmente exigidas.
NÍVEL 1: INACTIVO

 9.7 As informações sobre a DEI são enviadas,
com frequência e sistematicamente, por meio de
uma variedade de canais para colaboradores e
outros stakeholders.

☐ 9.18 Não há comunicação explícita sobre a DEI.
 9.19 As discussões sobre a DEI são consideradas
de risco e são evitadas.

 9.8 Profissionais de comunicação e redatores de
discursos têm conhecimento sobre a DEI e incluem
mensagens de DEI em comunicações gerais.
 9.9 A organização possui uma estrutura ética
para alavancar as mídias sociais em plataformas
de comunicação internas e externas.
 9.10 A organização aborda, proativamente,
questões e eventos de cunho social, relacionados
a DEI interna e externamente, inclusive nas
mídias sociais.
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CATEGORIA 10: APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO DA DEI
Ação: Educar todos para alcançar um nível de
competência e confiança em DEI necessário para
criar uma organização diversa, equitativa e inclusiva.
Líderes e colaboradores, de toda a organização, recebem treinamentos
específicos em DEI, voltados para o trabalho e nível deles, para alcançar
os objetivos da organização. A aprendizagem e a educação também são
oferecidas a outros stakeholders, tais como fornecedores e público em
geral. Uma perspectiva de DEI é usada para integrar todos os programas de
aprendizagem e educação. A organização usa um aprendizado em DEI junto
com atualizações contínuas e personaliza isso, para mudar as necessidades
dos stakeholders. Os programas podem focar na DEI como um todo, como
também em questões específicas, como: racismo sistêmico e estrutural,
sexismo, ageísmo, capacitismo, supremacia branca, opressão internalizada,
classismo, heterossexismo, preconceito, discriminação (incluindo assédio
e bullying), privilégio, microagressões e preconceito/viés consciente e
inconsciente, todos tratados com sensibilidade, convicção e compaixão e de
maneira que a inclusão e a equidade sejam aprimoradas.
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CATEGORIA 10: APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DA DEI
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 10.1 A DEI está integrada a todo o aprendizado
oferecido interna e externamente.

☐ 10.11 Colaboradores estão expostos e buscam
ativamente o engajamento entre as funções
organizacionais, assim como externamente, com
mercados diversos e stakeholders.

 10.2 Programas de aprendizagem em DEI,
resultam em mudança de comportamento que
desenvolvem a estratégia da organização e
melhoram a inclusão e a equidade.

 10.12 O aprendizado experiencial, incluindo
realidade virtual e simulações, é usado para ajudar
as funcionárias e funcionários a experimentar
diferentes identidades e aprender a responder
melhor às situações de DEI.

 10.3 A aprendizagem e a educação abordam
racismo, antirracismo, sexismo, supremacia branca,
privilégio, opressão internalizada, classismo/
casteísmo (crença e adesão ao sistema de castas),
homofobia, transfobia, viés religioso, deficiências,
conscientização sobre saúde mental e outras
questões.

 10.13 A organização garante com que todos
os colaboradores possam participar de reuniões
virtuais, de métodos inovadores de aprendizagem e
do uso da tecnologia.

 10.4 O desenvolvimento por meio do
envolvimento em projetos de grande importância
é transparente e incentivado a grupos subrepresentados.

 10.14 Todos colaboradores e, se necessário, suas
famílias recebem treinamento de conscientização
cultural, quando são expatriados e quando trabalham
com equipes internacionais.

NÍVEL 4: PROGRESSIVO

 10.15 A organização incentiva celebrações
culturais e atividades da organização que combinam
interação social com o aprendizado de DEI.

☐ 10.5 Profissionais da DEI, especialistas em métodos
de aprendizagem e educação intercultural, membros
de redes de diversidade e líderes organizacionais
estão envolvidos no projeto, desenvolvimento,
entrega, aplicação no local de trabalho e avaliação da
aprendizagem e educação em DEI.
 10.6 O conteúdo da DEI é adaptado e
personalizado para o ambiente local, nuances
culturais, linguagens e realidades sociais e políticas.

 10.16 Quando possível, todas as sessões de
treinamento são preenchidas com um grupo diverso
de alunos e alunas, para oferecer uma experiência
de trabalho com pessoas que representam diferentes
dimensões de diversidade.

NÍVEL 2: REATIVO
☐ 10.17 O aprendizado de DEI é breve e focado
apenas em educar as funcionárias e funcionários
sobre políticas, atender aos requisitos legais ou
abordar expressões ou rótulos inadequados.

 10.7 A aprendizagem e a educação da
DEI envolvem programas (currículos) de
desenvolvimento contínuos e plurianual.
 10.8 Todos os colaboradores e os principais
stakeholders externos são treinados sobre a
importância da equidade e das formas de mitigar e
remover a discriminação e o preconceito.

 10.18 Os programas de DEI são previamente
empacotados e não estão adaptados às necessidades
e questões culturais locais e específicas.

 10.9 A organização oferece treinamento, tanto para
os fornecedores atuais quanto aos novos fornecedores
sobre como engajar e acessar oportunidades.
 10.10 Uma variedade de ferramentas inovadoras
de DEI, incluindo micro-learning, chatbots, jogos,
mídias sociais, aprendizado misto, coaching, salas de
aula físicas e plataformas virtuais e aprendizado
orientado por instrutores são acessíveis a todas as
funcionárias e funcionários independentemente do
nível, localização ou função.

 10.19 Programas de aprendizagem podem ser
oferecidos em reação a datas especiais, como o mês
da mulher ou do orgulho gay, sem vínculo a uma
estratégia.

NÍVEL 1: INATIVO
☐ 10.20 Não há aprendizagem formal de DEI ou
atividades educativas.
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CATEGORIA 11: CONEXÃO ENTRE A
DEI E A SUSTENTABILIDADE
Ação: Conectar as iniciativas de DEI e a Sustentabilidade
da organização para aumentar a eficácia de ambas.
A organização conecta e alinha iniciativas de DEI e de sustentabilidade. Há uma
clara ligação entre a estratégia de sustentabilidade da organização (baseada no
ESG - ambiental, social e

governança - dimensões ou fatores) e as Metas de

Desenvolvimento Sustentável da ONU. As estratégias para cada iniciativa apoiam
umas às outras e as oportunidades de colaboração fortalecem as duas iniciativas.
Líderes e profissionais de sustentabilidade participam da iniciativa de DEI e viceversa. Ambos trabalham com stakeholders diversos e relatam progressos ao público.

A DEFINIÇÃO DE SUSTENTABILIDADE PARA O GDEIB É:
Sustentabilidade é o processo de busca simultânea de:
• equidade social • inclusão no local de trabalho
• prosperidade econômica e • saúde ambiental de longo prazo.
Definições adicionais e fatores-chave da Sustentabilidade:
Para efeitos do GDEIB, vemos os valores e os resultados desejados do trabalho de DEI
(Ver GDEIB páginas 2, As Metas Finais da DEI) como semelhantes aos objetivos da
Sustentabilidade.
1. A definição de Sustentabilidade adotada pelas Nações Unidas é "Atendimento às
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras
em atender às suas próprias necessidades". Até o momento, 193 líderes mundiais
concordaram em alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
das Nações Unidas até 2030, como o marco para alcançar a sustentabilidade. Os
5 Ps que moldam os ODS são Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria.

2. Uma outra definição vem de um conferencista africano: " O suficiente —
para todos — para sempre."
3. Um outro termo relacionado usado por algumas corporações e pela comunidade
de investidores em defesa a Sustentabilidade é o ESG – Governança Ambiental,
Social e Corporativa. Isso se refere aos três fatores centrais na mensuração da
sustentabilidade e do impacto social.
Esses fatores abraçam o conceito da ONU de "não deixar ninguém para trás" e
nos convidam a considerar esse significado de sucesso: "Eu tenho sucesso quando
você tem sucesso".
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CATEGORIA 11: CONEXÃO ENTRE A DEI E A SUSTENTABILIDADE
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 11.1 A DEI é vista como parte integrante
da sustentabilidade da organização e de seus
stakeholders. A sustentabilidade está totalmente
integrada às estratégias/iniciativas da DEI.

☐ 11.11 A estratégia de sustentabilidade exige,
de forma proativa e específica, a integração entre
vozes diversas e perspectivas.
 11.12 Profissionais da DEI e de sustentabilidade
recebem aprendizado e educação para se manterem
atualizados com relação aos desenvolvimentos,
tanto em sustentabilidade quanto em DEI.

 11.2 A organização tem evidências que suas
iniciativas em sustentabilidade e em DEI se
beneficiam quando estão alinhadas e mostram
um impacto mais significativo do que se
estivessem separadas e desconectadas.

NÍVEL 2: REATIVO
☐ 11.13 Há um esforço superficial para conectar
a DEI às metas de sustentabilidade da organização.

 11.3 A organização assume um papel de
liderança na influência e apoio à conexão de
iniciativas de DEI e de sustentabilidade local e
globalmente, incluindo ser líder em ESG e nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

NÍVEL 1: INATIVO

 11.4 A organização adapta suas estratégias
de políticas e de práticas de sustentabilidade,
baseadas na colaboração com diversos stakeholders.

☐ 11.14 Não há uma função de sustentabilidade
ou nenhuma conexão organizacional entre a DEI
e a sustentabilidade.

 11.5 O relatório público sobre sustentabilidade
da organização integra seu desempenho em DEI e
inclui uma avaliação precisa de seus desafios.
NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 11.6 Tecnologias digitais inovadoras contribuem
para o compromisso da organização com o ESG e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
 11.7 A organização possui uma estratégia de
sustentabilidade que reconhece o vínculo entre a
DEI e a sustentabilidade.
 11.8 Líderes de DEI fazem parceria com a
iniciativa de sustentabilidade da organização. Da
mesma forma, líderes de sustentabilidade fazem
parceria com as iniciativas de DEI.
 11.9 Os dados de sustentabilidade da
organização são analisados e classificados para
permitir que os revisores determinem o impacto em
grupos diversos.
 11.10 A organização apoia financeiramente
iniciativas de DEI e de sustentabilidade, sejam elas,
globais, regionais ou locais.
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O GRUPO
EXTERNO
Ouvir & Servir à Sociedade
As quatro categorias deste grupo se relacionam com
a forma como a organização oferece seus serviços
e produtos e interage com seus consumidores,
clientes, comunidades e outros stakeholders. O
Grupo Externo é extremamente importante, porque
é por meio de uma ênfase nessas categorias, que
os resultados mais diretos do impacto racional de
negócios de DEI da organização serão mostrados.
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Ouvir & Servir À Sociedade
• Ser proativo no trabalho com a comunidade, as parcerias públicas
e as privadas, o governo, a sociedade em geral e através da
filantropia.
• Incorporar a DEI no desenvolvimento de serviços e produtos
para atender clientes diversos e parceiros.
• Integrar a DEI no marketing e no atendimento ao cliente.
• Praticar o fornecimento responsável e ético. Desenvolver e
fortalecer fornecedores sub-representados.

EXTERNAS
Ouvir & Servir
a Sociedade
• Comunidade
• Produtos &
Serviços
• Marketing
©
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CATEGORIA 12: COMUNIDADE,
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS E
FILANTROPIA
Ação: Ser proativo no trabalho com a comunidade,
parcerias públicas e privadas, governo, sociedade
em geral e por meio da filantropia.
A organização é reconhecida por apoiar e defender os interesses da DEI
nas comunidades, na sociedade e no trabalho com o governo. A organização
é socialmente responsável e influencia esforços na indústria ou pares setoriais.
É generosa em fazer parcerias ou apoiar outras organizações, em suas
iniciativas de DEI para aumentar a DEI na comunidade.
Quando é apropriado, são feitos esforços especiais para reconhecer as
comunidades indígenas e respeitar seu território e aderir aos requisitos
legais e culturais ao entrar no espaço deles. Colaboradores são incentivados
a participar e apoiar diversos projetos comunitários, compartilhar o
aprendizado da DEI com essas atividades e reforçar o compromisso da
organização com a DEI. Esses esforços estão explicitamente ligados à
estratégia de sustentabilidade da organização.
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CATEGORIA 12: COMUNIDADE, RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS E FILANTROPIA
NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 12.1 A organização é aberta em relação a
vivenciar os valores da DEI e ativamente apoia,
investe e defende iniciativas relacionadas a DEI; na
comunidade, no governo e na sociedade em geral.

☐ 12.12 A organização faz parcerias com outras
organizações que trabalham para promover
os direitos dos grupos sub-representados na
comunidade.

 12.2 A organização toma posições arrojadas
em palavras e ações, sobre questões sociais
relacionadas à obtenção de equidade
e justiça para pessoas marginalizadas,
como #BlackLivesMatter, #MeToo,
#Genderbasedviolence, #UnitedAgainstRacism e
#Standup4humanrights.

 12.13 A organização apoia publicamente
a DEI quando ocorrem ações excludentes e
discriminatórias na comunidade ou na sociedade
em geral.
 12.14 Indivíduos que fizeram uma diferença
significativa com a DEI em suas comunidades são
reconhecidos e apreciados por sua organização.

 12.3 A organização abordou e mitigou quaisquer
comportamentos e políticas passadas, no que diz
respeito a maus tratos de pessoas.

NÍVEL 2: REATIVO
☐ 12.15 Há algum envolvimento ou apoio para
questões sociais da DEI, mas apenas se considerado
não controverso.

 12.4 A organização ajuda sua comunidade
promovendo o crescimento econômico, abordando
a desigualdade de renda e grupos historicamente
desfavorecidos.

 12.16 Há algum apoio à comunidade, escolas e/
ou projetos governamentais locais, principalmente
para fins de relações públicas.

 12.5 A organização incentiva o voluntariado
dos funcionários e funcionárias em projetos
comunitários, proporcionando folga e/ou
remuneração e recompensas quando for
apropriado.

NÍVEL 1: INATIVO
☐ 12.17 Não há envolvimento ou apoio prestado
a iniciativas comunitárias, governamentais e
sociais relacionadas a DEI.

NÍVEL 4: PROGRESSIVO

 12.18 A organização não trabalha com filantropia.

☐ 12.6 As estratégias de filantropia e
responsabilidade social da organização
promovem a DEI.
 12.7 O investimento comunitário da
organização apoia os mais necessitados.
 12.8 A organização apoia bolsas de estudo,
programas de aprendizes e/ou de estágio
remunerado para populações sub-representadas.
 12.9 Colaboradores são incentivados a se
voluntariar em sua comunidade. Em alguns casos,
a organização cede ou os "libera", para trabalhar
com organizações comunitárias ou equipara
suas horas de voluntariado, com contribuições
monetárias.
 12.10 Os planos de desenvolvimento
comunitário são projetados em colaboração
com grupos diversificados, incluindo aqueles de
grupos sub-representados ou marginalizados.
 12.11 A organização utiliza critérios objetivos,
para financiar organizações sem fins lucrativos,
para garantir que o viés na filantropia seja mitigado.
2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos os direitos reservados. Necessária permissão para uso.

55

Benchmarks Globais de Diversidade, Equidade e Inclusão

Padrões para organizações ao redor do mundo

CATEGORIA 13: DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Ação: Incorporar a DEI no desenvolvimento de produtos
e serviços para atender clientes diversos e parceiros.
As considerações da DEI estão integradas ao ciclo de desenvolvimento de
produtos e serviços, para fortalecer a diversidade das comunidades as quais
eles servem. O processo contribui para o progresso social e econômico e
elimina ou reduz as iniquidades. As equipes de desenvolvimento de produtos
e serviços tem diversidade e incluem clientes, stakeholders e representantes
da comunidade. O reconhecimento também é dado ao valor da DEI na inovação.
A organização fortalece, de forma consistente, a diversidade de culturas,
experiências de vida, perspectivas e pensamento relacionado ao serviço e a
melhoria do produto.
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CATEGORIA 13: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
O termo consumidor também pode se referir a constituintes, stakeholders, clientes, estudantes, educadores, pacientes e assim por diante – quem
quer que seja o beneficiário do trabalho da organização. Para que essa estratégia seja útil para todos os setores, um ou outro termo pode
precisar ser personalizado.

NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 13.1 A organização aproveita com sucesso
equipes diversas, incluindo: redes de diversidade,
clientes, parceiros, comunidade e outros
stakeholders para melhorar seus produtos e
serviços.

☐ 13.9 Serviços e produtos são analisados pelo
seu valor para clientes atuais e potenciais e são
adequadamente adaptados.

 13.2 Os ciclos de desenvolvimento de produtos e
serviços priorizam a diversidade e a acessibilidade,
desde o início. A organização não se limita a adaptar
produtos inicialmente desenvolvidos para o grupo ou
cultura dominante.
 13.3 A organização contribui para a equidade
criando serviços e produtos que desenvolvam o
progresso social e econômico.

 13.10 Colaboradores e/ou consultores
com expertise em DEI estão envolvidos no
desenvolvimento de produtos e serviços.
 13.11 Pesquisas e testes de produtos ajudam
a analisar como diferentes culturas e grupos de
clientes/stakeholders podem ver, valorizar e usar
os serviços e os produtos da organização.
 13.12 A acessibilidade para pessoas com
deficiência é rotineiramente considerada no
desenvolvimento e entrega de serviços e produtos.

 13.4 A tecnologia humanitária e ética é usada
para garantir acesso e equidade, por exemplo, em
sistemas de reconhecimento facial inclusivos.

NÍVEL 2: REATIVO
☐ 13.13 Há um interesse limitado em desenvolver
ou alterar serviços e produtos, com base nas
preferências, necessidades ou demografia do cliente.

 13.5 O software de reconhecimento facial e de
voz é sensível a sotaques, dialetos, sexo, raça/etnia,
idade e outras características.
NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 13.6 As Mudanças na demografia, valores e
comportamentos do consumidor são pesquisadas,
antecipadas e abordadas.
 13.7 Serviços e produtos culturalmente
responsivos, como: engajar um médico conhecido
em um hospital, produtos financeiros compatíveis
com o “Sharia-compliant” e produtos para usuários
canhotos são aceitos e fornecidos.

 13.14 Somente quando exigido por lei, há
adaptação de serviços e produtos para melhor
acessibilidade.
NÍVEL 1: INATIVO
☐ 13.15 Nenhum esforço é feito para adaptar
serviços ou produtos para clientes em diversidade.
 13.16 As equipes de desenvolvimento são, em
sua maioria, homogêneas.

 13.8 A organização aproveita equipes diversas
para melhorar a qualidade e a inovação de
serviços e produtos.
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CATEGORIA 14: MARKETING E
ATENDIMENTO AO CLIENTE
Ação: Integrar a DEI no marketing
e no atendimento ao cliente.
Estratégias de marketing e de atendimento ao cliente, atendem às
necessidades de grupos diversos. Técnicas sofisticadas de análise de
mercado são implantadas de forma contínua, para entender a base diversa
de clientes e stakeholders da organização. A organização utiliza abordagens
relevantes da DEI no marketing e no atendimento ao cliente, em todos os
países, regiões, culturas, gerações e idiomas.
Estratégias de marketing e publicidade são inclusivas e desafiam
estereótipos. Embora a experiência, fora da DEI, possa às vezes ser
procurada, a organização aproveita o conhecimento de sua equipe diversa.
Acessibilidade e sensibilidade cultural são incorporadas ao processo de
concepção e desenvolvimento de todos os materiais de marketing e
estratégias de atendimento ao cliente.
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CATEGORIA 14: MARKETING E ATENDIMENTO AO CLIENTE
O termo consumidor também pode se referir a constituintes, stakeholders, clientes, estudantes, educadores, pacientes e assim por diante
– quem quer que seja o beneficiário do trabalho da organização. Alguns outros termos podem precisar de personalização, para que esta
categoria seja útil para todos os setores

NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 14.1 A organização utiliza técnicas avançadas
e imparciais de análise para entender e
responder à diversidade de sua base de clientes,
incluindo nuances de interseccionalidade.

☐ 14.10 Grupos de clientes diversos e clientes
potenciais são pesquisados para ajudar a moldar
estratégias de marketing, vendas, distribuição e
atendimento ao cliente.

 14.2 Aplicativos de atendimento ao cliente
baseados em inteligência artificial, como
assistentes pessoais, são programados para falar
com as pessoas da maneira que elas preferem e
podem entender, tais como: gênero, linguagem,
sotaque e dialeto.

 14.11 Os testes de mercado incluem grupos
diversos.
 14.12 A inclusão de várias dimensões da
diversidade é algo forte a ser considerado no
marketing de pessoal e no atendimento ao cliente.
 14.13 Os impressos adicionais de marketing e
materiais digitais representam e refletem mercados
diversos.

 14.3 Estratégias de marketing desenvolvidas
para comunidades específicas são rastreadas
para garantir que sejam culturalmente relevantes
e valorizadas.

NÍVEL 2: REATIVO

 14.4 Enquanto expertises fora da DEI, também
podem ser procuradas, a organização aproveita a
experiência de marketing, vendas, distribuição e
atendimento ao cliente de sua equipe diversa.
NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 14.5 A organização incorpora com sucesso
estratégias de marketing, vendas e distribuição para
atender às necessidades de clientes diversos.

☐ 14.14 A organização só reconhece amplas
diferenças entre seus clientes, como: jovens e
idosos ou homens e mulheres.
 14.15 Mesmo que os serviços e produtos
sejam comercializados de forma diferente
para grupos diferentes, a publicidade não é
culturalmente sensível.
 14.16 O atendimento ao cliente e o marketing
são acessíveis para pessoas com deficiência,
somente quando exigido por lei.

 14.6 Todos os materiais de marketing, incluindo
imagens e linguagem, refletem o compromisso da
organização para com a DEI.

NÍVEL 1: INATIVO

 14.7 Marketing, publicidade, relações públicas e todos
os métodos, de contato com o consumidor, promovem
modelos positivos e não perpetuam estereótipos.

☐ 14.17 Não existe fiscalização para garantir
que a publicidade ou as comunicações públicas
não perpetuem estereótipos.

 14.8 A força de marketing e de vendas é
Interculturalmente competente e pode se adaptar
e trabalhar efetivamente com clientes de diversas
origens.

 14.18 Não há iniciativas de marketing
ou atendimento ao cliente para atender às
necessidades diversas dos clientes.

 14.9 Todos os processos de marketing e
atendimento ao cliente são totalmente acessíveis.
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CATEGORIA 15:
FORNECEDORES RESPONSÁVEIS
Ação: Praticar a busca responsável e ética de
fornecedores. Estimular e manter fornecedores
sub-representados.
A fonte de busca responsável e ética de fornecedores refere-se ao
compromisso de comprar uma porcentagem significativa de bens e
serviços de organizações comprometidas com padrões elevados de DEI,
sustentabilidade, comportamento ético e Fair Trade (Comércio Justo).
Além disso, a organização apoia seus fornecedores atuais e potenciais na
manutenção de altos padrões, por meio da educação e sistemas que lhes
permitem competir, de forma equitativa, com outros fornecedores — o
objetivo final é criar sociedades sustentáveis, bem-sucedidas e prósperas.
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CATEGORIA 15: FORNECEDORES RESPONSÁVEIS
Nota: Esta categoria é impactada por regulamentos legais em muitos países. Nesta categoria, grupos sub-representados podem incluir Fair
Trade, Comércio Direto ou outros fornecedores similares.

NÍVEL 5: MELHORES PRÁTICAS

NÍVEL 3: PRÓ-ATIVO

☐ 15.1 A organização incorporou a DEI em sua
fonte de busca responsável e ética de fornecedor,
como é evidenciado por suas políticas, sistemas e
práticas inclusivas.

☐ 15.11 Todos os funcionários e funcionárias
responsáveis pelo processo de busca de
fornecedores tem acesso à educação em DEI e são
reconhecidos por atingir metas de fonte de busca
responsável de fornecedores.

 15.2 A organização trata seus fornecedores
com respeito e dignidade, paga em tempo hábil
e colabora para que o processo de fornecimento
funcione para todos.

 15.12 O banco de dados de fornecedores da
organização inclui informações sobre a diversidade
dos proprietários, funcionárias e funcionários que
fornecem serviços ou bens.

 15.3 O benefício econômico da fonte de busca
responsável de fornecedor à comunidade é
medido e informado.

 15.13 A organização utiliza os serviços de
organizações globalmente /nacionalmente/
localmente que certificam ou credenciam empresas
de propriedade de fornecedores sub-representados
e que regulam o Comércio Justo.

 15.4 Os fornecedores da organização fornecem
evidências de que tanto eles quanto seus
fornecedores atingem seus próprios objetivos de
DEI.

 15.14 A organização busca oportunidades
para se envolver e informar fornecedores subrepresentados de que seus negócios são bemvindos.

NÍVEL 4: PROGRESSIVO
☐ 15.5 A organização aloca uma quantidade
específica do que gasta em serviços e produtos
essenciais e não essenciais de fornecedores subrepresentados.

NÍVEL 2: REATIVO
☐ 15.15 O engajamento a DEI pode ser um
critério da proposta de fornecedores, mas é dada
uma importância mínima.

 15.6 A organização é proativa na busca
e atração de grupos sub-representados
informando, fornecedores potenciais e
estabelecidos, sobre oportunidades de negócios.

 15.16 Há alguma tentativa de incluir
alguns fornecedores sub-representados, mas
principalmente para contratos pequenos, únicos
ou de baixo valor ou porque é exigido por lei.

 15.7 Os critérios da DEI estão incluídos no
processo de seleção de fornecedores e tem peso
na tomada de decisão.

NÍVEL 1: INATIVO

 15.8 Verificações e balanços são incorporados
ao processo de fonte de busca responsável e
ética de fornecedores para neutralizar o impacto
do preconceito inconsciente e da discriminação.

☐ 15.17 Nenhuma consideração é dada à DEI ao
determinar os fornecedores.
 15.18 Não há reconhecimento do valor que os
fornecedores sub-representados poderiam trazer
para a organização.

 15.9 Apoio educacional e coaching
são disponibilizados a fornecedores subrepresentados para ajudá-los a serem
competitivos.
 15.10 A organização publica informações
sobre seus gastos anuais com fornecedores subrepresentados, incluindo progressos versus
metas e taxas de contratação bem-sucedidas.
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O PROCESSO DE PESQUISA
Esta edição do GDEIB, baseia-se no consenso de
112 especialistas do Painel de Experts e os três
autores adicionando suas linhas de pensamento.
Ele representa uma profunda expertise na prática
da DEI. Muitos do Painel de Experts, trabalharam
com várias organizações de várias áreas e
setores, usando uma variedade de abordagens
para o trabalho com a DEI e em diferentes
locais geográficos. Os profissionais do Painel
de Experts são selecionados pela totalidade de
suas experiências, não para representar suas
organizações atuais. Muitos do Painel de Experts
também estão altamente familiarizados com
pesquisas empíricas sobre a DEI e trazem isso
para o GDEIB. (Consulte Seção Painel de Experts
nas páginas 68 & 69).
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Qual abordagem foi usada para construir o GDEIB?
Nossa abordagem na geração de um consenso envolveu um processo sistemático,
recursivo e rigoroso de coleta de informações especializadas, combinação de sugestões,
cruzamento de ideias e envio de mudanças para posterior revisão e comentário. Nós,
propositadamente, coletamos a expertise de um grupo muito diverso de praticantes de
várias áreas, incluindo o mundo acadêmico, governo, organizações sem fins lucrativos,
corporações e o mundo da consultoria. Utilizamos um modelo de consenso que acelera
a maneira usual pela qual um campo de estudo ou prática evolui com base em comum
acordo e revisão pelos pares.
Ao reunir os insights desse grupo diverso de especialistas e filtrar sua compreensão
comum dos elementos essenciais de organizações diversas, equitativas e inclusivas, em
vários estágios de desenvolvimento, buscamos garantir que o GDEIB reflita o consenso
atual e o melhor pensamento sobre as práticas futuras no campo.
Como as edições do GDEIB evoluíram ao longo dos anos?
A necessidade de criar referências, surgiu de uma discussão, em andamento, que
Julie O'Mara e Alan Richter estavam tendo entre si e com outros especialistas.
Eles lamentavam o fato de que na década de 1990 tantos especialistas de D&I
consideravam atividades, como: ter comidas típicas no refeitório, colocar fotos de
minorias e lugares internacionais no lobby da organização, oferecer feiras culturais
e criar alguns grupos de funcionários e funcionárias, como uma extensão de seu
programa de diversidade. Julie e Alan começaram a criar o GDIB (Global Diversity &
Inclusion Benchmarks) para ajudar as organizações a fazer intervenções sistêmicas,
necessárias para produzir resultados eficazes em DEI.

A origem do GDIB começou com o Bench Marks for Diversity, publicado em 1993
pela Tennessee Valley Authority (TVA), uma organização governamental, nos
Estados Unidos. Os pesquisadores originais foram Kate Atchley, JoAnne Howell,
Gerald Landon, Vergil Metts e Hector Qirko. Como o Bench Marks for Diversity foi
desenvolvido com fundos federais dos EUA, não teve direitos autorais.
Esse documento original foi substancialmente reconfigurado, revisado e feito para
refletir uma perspectiva global. O primeiro GDIB foi publicada em 2006 pelos autores
do GDIB na época, Julie O'Mara e Alan Richter, PhD. Ele foi enviado a 47 especialistas
do Painel de Experts pedindo comentários e sugestões. Essas foram compiladas pelos
autores e depois enviadas para revisão pelo Painel de Experts. Os autores finalizaram
o trabalho fazendo julgamentos sobre o que aceitar e o que não aceitar.
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Para a edição de 2011, o grupo do Painel de Experts foi expandido para 80
especialistas, com alguns membros originais saindo e novos aderindo. O processo
foi semelhante ao processo de 2006. Com esta edição criamos o modelo.
Em 2013, o The Diversity Collegium, um grupo de reflexão de especialistas, estudiosos,
profissionais e líderes intelectuais, tornou-se o principal patrocinador e lar do GDIB.
Criamos a edição de 2014 para incluir o patrocínio e melhorar o visual do GDIB de
2011, bem como melhorias no material introdutório. Não foram feitas mudanças
substanciais que exigissem pesquisa do Painel de Experts.
Para a Edição de 2016, o número de profissionais do Painel de Experts cresceu para
95, incluindo muitos que trabalharam nas edições anteriores. Além de atualizar os
próprios benchmarks para refletir as práticas atuais, mudamos os quadros conceituais
para abordagens da D&I, refletindo a forma como o trabalho de D&I foi praticado,
adicionamos uma nova categoria relacionada a Conexão D&I e Sustentabilidade;
adicionamos a descrição das Metas Finais da D&I; adicionamos a explicação sobre
a prática do trabalho de D&I visto como uma abordagem de sistemas e então o
modelo foi revisado.
Em 2017, formamos o Centro de Inclusão Global (The Centre for Global Inclusion)
e criamos uma nova edição do GDIB com pequenas atualizações.
A edição de 2021 é a primeira a adotar o novo nome — GDEIB (Global Diversity,
Equity & Inclusion Benchmarks). Esta edição é uma grande revisão, com inúmeras
melhorias. Adicionamos uma terceira autora, Nene Molefi, que já tinha sido parte do
Painel de Experts e ampliamos o Painel de Experts (EPs) para 112.
Nós incluímos dados do Projeto de Futuro da DEI em 2018, que incluiu uma
conferência de 2 dias e meio, com a presença de 85 pessoas de todo o mundo.
Nós também incorporamos os feedbacks de nossos usuários, incluindo a condução
de uma pesquisa com um grupo de usuários.
Foram três rodadas de feedbacks com nosso Painel de Experts, incluindo pequenos
trabalhos em grupo, que se concentraram em dimensões, categorias ou problemas
específicos. Esses pequenos grupos do Painel de Experts foram solicitados a se
aprofundar em questões urgentes para garantir que a edição de 2021 fosse relevante
em relação à mudanças — algumas foram disruptivas— que tem sido um fator
importante nos últimos anos. Estes eram os pequenos grupos:
• Sustentabilidade
• Novo Normal / Pandemia
• Tecnologia do Futuro / Inteligência Artificial / Robótica
• Habilidade / Deficiência
• Garantir a Inclusão Global em Todos os Aspectos
• Gênero, Sexo, Identidade de Gênero, Transgênero / Pronomes / LGBTQ+
• Raça, Identidade Racial, Terminologia & Complexidades Relacionadas
• Religião
• Incorporação de Equidade e Renomeação do GDEIB
• Diferenças de gerações
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• Classe Socioeconômica
• As diferentes abordagens a DEI
• Melhorar os Benchmarks que são focados internamente
• Atualizar a Diversidade dos Fornecedores
O que dá suporte a alegação de que os benchmarks no mais alto nível são
as melhores práticas?
Acreditamos que uma melhor prática também é algo que as organizações podem medir
ou avaliar. Acreditamos que os benchmarks, no mais alto nível, são as práticas globais
recomendadas atualmente, com base na experiência coletiva de nosso Painel de Experts.
Dadas as mudanças atuais no mundo, algumas referências na edição de 2021 são
aspiracionais.
Foram feitos estudos de validade e confiabilidade no GDEIB?
Não. O GDEIB representa o ponto de vista coletivo do Painel de Experts e dos autores,
que trazem anos de conhecimento e experiência na área de DEI. No que diz respeito
à confiabilidade, nossas múltiplas rodadas de comentários e entradas de dados
proporcionaram uma oportunidade de verificar não apenas o consenso, mas também
a consistência. No futuro, à medida que o GDEIB se tornar mais amplamente utilizada,
prevemos que novos estudos — incluindo os quantitativos — possam ser realizados.
O GDEIB parece vir de uma perspectiva cultural ocidental. Como isso afeta
sua validade?
Embora o GDEIB tenha sido desenvolvido a partir de uma perspectiva ocidental em
inglês, ele foi revisado, adaptado e expandido, quatro vezes para incorporar uma
mentalidade global crescente. Esta edição atual do GDEIB é o pensamento consensual
de 112 especialistas de todo o mundo que usaram suas lentes culturais, experiências
e perspectivas para moldar o GDEIB como um guia que seja globalmente relevante.
O GDEIB é validado ou sancionado por uma associação profissional ou
organização independente?
Não. Atualmente, não existe uma organização mundial, que aporte como uma associação
profissional de DEI. Existem algumas organizações específicas em setor, específicas em
país e específicas em tópicos ou específicas em dimensões; bem como subgrupos de
associações profissionais bem estabelecidas que abordam partes do campo. Da mesma
forma, existem algumas organizações privadas, sem fins lucrativos e educacionais que
contribuem para o corpo de trabalho dessa área, que ainda é nova. Talvez no futuro
exista uma associação profissional que sirva a todos os campos da DEI. Não há dúvida
de que essa área evoluirá com o tempo. É bem provável que nosso Painel de Experts
componha um dos conjuntos mais amplos de especialistas em DEI já reunidos, com o
propósito de chegar a um consenso sobre as práticas neste campo.
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PAINEL DE EXPERTS
Os autores agradecem a liderança de pensamento
e a dedicação dos 112 especialistas do Painel de
Experts que contribuíram significativamente para
este GDEIB.
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Quem serve no Painel de Experts?
Como o GDEIB é o ponto de vista coletivo dos autores e do Painel de Experts (EPs), é
extremamente importante que os EPs representem uma ampla variedade de origens e
áreas de atuação.
A profundidade e amplitude do GDEIB é uma prova do processo de inclusão de diferentes
pontos de vista e perspectivas. Nem todos os EPs concordam com todos os itens e
declarações deste documento, apesar das tentativas de serem as mais abrangentes e
inclusivas possíveis — desde o tamanho da organização, setor, indústria, região mundial
até a abordagem à diversidade e dimensões da diversidade. A verdade é que a maioria
das pessoas são pelo menos um pouco tendenciosas àquilo que mais sabem. Aí reside o
valor em ter um painel de experts composto por um grupo diverso de pessoas.
Os EPs estão listados na página 68. Como as pessoas se deslocam por países e
organizações, e muitas têm ampla experiência global, que vai além de sua atual
afiliação ou localização, listamos nomes sem afiliação, título ou localização.
Como foi selecionado o Painel de Experts?
Os autores determinaram os critérios de seleção, que foram projetados para resultar em um
grupo diverso de especialistas que estariam dispostos e aptos a contribuir com o GDEIB. Cada
pessoa precisa ter experiência em um amplo escopo do trabalho de DEI ou de um setor/
tipo específico de organização, abordagem a DEI ou região mundial. Além disso, buscamos
uma variedade de dimensões de diversidade. Estávamos interessados na totalidade de sua
experiência, não apenas em sua atual situação organizacional ou pessoal. Além disso, a
paixão por este trabalho foi uma consideração importante.
Em seguida, os autores convidaram, aqueles que atenderam a esses critérios para servirem
como EPs e pediram que recomendassem outros. À medida que o processo evoluiu, os
autores procuraram áreas, onde sentiam que conhecimentos adicionais ou uma identidade
particular melhorariam o GDEIB.
Como será selecionado o futuro Painel de Experts?
Os Futuros EPs serão selecionados de forma semelhante — usando critérios e networking,
com o objetivo de criar um grupo disposto a fazer o trabalho de construção da próxima
edição e ter históricos variados e relevantes para fazê-lo. É improvável que adicionemos
mais EPs, até bem perto da próxima grande revisão de pesquisa ser feita.
O que os especialistas do Painel de Experts devem fazer? Eles são pagos?
Além de participar da pesquisa, os EPs auxiliam os autores no cumprimento das três
metas atuais do GDEIB: aumento da visibilidade, usabilidade e relevância. Acesse o
site do Centre for Global Inclusion para ver um documento intitulado “Qualifications
and Expectations of Expert Panellists." Os autores e EPs estão contribuindo com sua
expertise para este trabalho sem remuneração e como um presente para o campo.
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O PAINEL DE EXPERTS DA EDIÇÃO 2021
Esboços biográficos e informações de contato para cada um do Painel de Experts, estão
disponíveis no site do Centro para Inclusão Global (The Centre for Global Inclusion).

Deepa Agarwal
Naseem Ahmed
Natasha Aruliah
Mariana Barros
Aditya Batavia
Laura Belfiore
Joel A. Brown
Sabah Cambrelen
Lori Campbell
Liliana Cantú
Lorelei Carobolante
Maria Cristina (Cris) C.R. Carvalho
Gina Cheverine
Kristal Moore Clemons
Mellener Anne Coelho
John Kingsley Cornwell
Cristina Cruz-Hubbard
Delfina Daglio
Shirley Davis
Barbara Deane
Ralph de Chabert
Paul Deemer
Grant Douglas
Nayla Farah
Ibtehal Fathy
Bernardo M. Ferdman
Karen Francis
Cathy Gallagher-Louisy
Judy Greevy
Priyadarshini Gupta
Saehi Han
Steve Hanamura
Melanie Harrington
Robert Hayles
Peggy Hazard
Dianne Hofner Saphiere
Patricia Mushim Ikeda

Kay Iwata
Hans W. Jablonski
Judith H. Katz
Elisabeth Kelan
Lisa Kepinski
Akshay Kumar
Alejandra González Landeros
Juan T. Lopez
Cynthia Love
Sinenhlanhla Magagula
Mpho Makwana
Basil Manning
Mercedes Martin
Liziwe Masoga
Pamela A. McElvane
Kelli McLoud-Schingen
Chris Michael Mendoza
Jessica Milam
Lindiwe Miyambu
Nazeema Mohamed
Eddie Moore, Jr.
Zahid Mubarik
Mary Waceke Muia
Deborah Munster
Sharon Nash
Eddy Ng
Fo Niemi
Kenneth Nowack
Stéphane Patry
Heather Price
Suzanne Price
Farrah Qureshi
Sidalia G. Reel
Margaret Regan
Jennifer “Jae” Pi’ilani Requiro
Tatiana Revilla S
Howard Ross
Shirley Johana Saenz

Riikka Salonen
Thomas Sasso
Natalie Sigona
George F. Simons
Duncan Smith
Gamze Sofuoğlu
Jeremy Solomons
Jinny Son
Oris Stuart
Charlotte Sweeney
Jawad Syed
Hiroko Tatebe
Tanya Cruz Teller
Sondra Thiederman
Minjon Tholen
Yumiko Thomas
Pascale Thorre
Adam Travis
Lillian Tsai
Tsukiko (Tsuki) Tsukahara
Lorie Valle-Yañez
Tom Verghese
Celeste Warren
Ilene Wasserman
Caroline Waters
Lynda White
Pamela Williamson
Toni Wilson
Natasha Winkler-Titus
Mary-Frances Winters
Catherine Wong
Rita Wuebbeler
Ursula Wynhoven
Gamiel Yafai
Ema Yoshikawa
Nadia Younes
Renée Yuengling
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PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM
PREVIAMENTE DO PAINEL DE EXPERTS
Nós somos gratos a todos os profissionais a seguir, pela ajuda quando participaram
do Painel de Experts. Suas contribuições continuam a serem relevantes com o contínuo
crescimento do trabalho.
Rachael Nyaradzo Adams
Rohini Anand
Redia Anderson
JuanCarlos Arauz
Jeya Ayadurai
Janet Bennett
David Benton
Fleur Bothwick
Jacqueline Celestin-André
Mee-Yan Cheung Judge
Price Cobbs (1928 - 2018)
Stacey Cunningham
Tracy Ann Curtis
Maria Dupras
Emilio Egea
Mary Farmer
Kim Farnham
Richard Gaskins
Jacey Graham

Herschel Herndon
Kimiko Horii
Lucie Houde
Edward E. Hubbard
Lobna "Luby" Ismail
Helen Jackson
Tisa Jackson
Betsy Jacobsen
Nia Joynson-Romanzina
Prasad Kaipa
Beverly Kaye
Lynn (Rui-ling) King (dec. 2020)
Gerald Landon
Randall Lane
Joe-Joe McManus
Donna McNamara
Margo Murray
Stella M. Nkomo

Katherine W. Phillips (1972-2020)
Jacquelyn Valerie Reza
Armida Mendez Russell
Ann Sado
Rosalind Sago
Janelle Reiko Sasaki
Srimathi Shivaskankar
Donna Stringer
Cynthia Scott
Johanna Sherriff
Parag Tandon
Roosevelt Thomas (1944 –2013)
Zaida Morales Torres
David Tulin
Josephine Van Zanten
Kate Vernon
Yves Veulliet
Michael Wheeler
Avivah Wittenberg-Cox
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SOBRE O CENTRO DE INCLUSÃO GLOBAL
Em 5 de julho de 2017, uma entidade sem fins
lucrativos, o Centro de Inclusão Global (The Centre
for Global Inclusion), foi criada como a “casa”
dos Benchmarks de Diversidade Global, Equidade
& Inclusão: Padrões para Organizações ao Redor
do Mundo (GDEIB) e todas as ferramentas e
materiais relacionados.
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A missão do Centro é: servir como um recurso para pesquisa e educação para indivíduos
e organizações em sua busca, para melhorar as práticas de diversidade, equidade e
inclusão em todo o mundo.
Embora nossa pesquisa e educação estejam focadas de forma global, estamos organizados
como uma entidade sem fins lucrativos nos EUA. Mais especificamente, somos uma
instituição de caridade pública 501c3. Os membros e oficiais fundadores do Conselho são:
Julie O'Mara como Presidente do Conselho e Presidente, Alan Richter como Tesoureiro e
Nene Molefi como Secretária.
Membros do conselho:
• Lorelei Carobolante
• Ralph de Chabert
• Melanie Harrington
• Nene Molefi
• Zahid Mubarik
• Julie O’Mara
• Alan Richter
• Charlotte Sweeney
• Lynda White

Membros do The Global Inclusion Council:
• Naseem Ahmed
• Rohini Anand
• Amy Borsetti
• Maria Cristina (Cris) C.R. Carvalho
• Ron Copeland
• Mpho Makwana
• Mmasekgoa Masire-Mwamba
• Suzanne Price
• May E. Snowden
• Mónica L. Villalta

Além disso, estamos criando um Conselho de Usuários de GDEIB e temos alianças
com muitas organizações.
Aqui estão algumas das metas e estratégias do Centro de Inclusão Global:
• Realizar pesquisas sobre a evolução e eficácia das práticas de DEI em organizações
e em diversos setores, indústrias e regiões ao redor do mundo,
• Fornecer liderança de pensamento,
• Criar traduções para outros idiomas além do inglês, incluindo espanhol, francês,
português e outros à medida que a necessidade surgir,
• Desenvolver uma versão digital,
• Personalizar as edições da GDEIB à medida que a necessidade surgir,
• Oferecer um programa de certificação voluntária para usuários do GDEIB,
• Construir alianças globais,
• Publicar um boletim mensal que ajude com as notícias, recursos e histórias de boas
práticas atuais,
• Oferecer reuniões ao vivo e virtuais de praticantes e defensores da DEI,
• Ampliar o uso de mídias sociais, infográficos, cartazes e panfletos,
• Continuar a desenvolver recursos que criem uma marca global extensiva.
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NOSSO ENCORAJAMENTO
Como autores, nós:
• Somos, em última análise, responsáveis pelo
conteúdo,
• Tomamos decisões finais sobre quem se torna
parte do Painel de Experts,
• Gerenciamos o processo do usuário; e
• Esforçamo-nos para aumentar a usabilidade,
visibilidade e relevância do GDEIB.
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Acreditamos que a DEI continuará a evoluir à medida que mais e mais indivíduos,
organizações, comunidades e países ganhem e compartilhem experiência e
vejam os resultados que os esforços em uma DEI de alta qualidade ajudem a
alcançar. Também é possível que a DEI se torne um ingrediente mais essencial
em movimentos sociais e políticos, tais como; crescimento e desenvolvimento
inclusivos, sustentabilidade, equidade econômica e construção da paz. À medida
que o trabalho da DEI evolui e novas percepções e inovações surgem, trabalharemos
diligentemente para incorporá-los no GDEIB mais recente.
Encorajamos as organizações a aspirar serem o melhor lugar para trabalhar no ponto
de vista da DEI. Aproveitar a diversidade e fomentar a equidade e a inclusão é um
atributo fundamental para tornar o mundo um lugar melhor para se viver e trabalhar,
uma organização de cada vez.
Por favor, mantenha-nos informados sobre o trabalho que você está fazendo e
compartilhe quaisquer ideias que você tem para fortalecer o Global Diversity, EQUITY
& Inclusion: Standards for Organizations Around the World.

Nene Molefi, Julie O’Mara & Alan Richter
The Centre for Global Inclusion
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BIOGRAFIA DOS AUTORES
NENE MOLEFI, é presidente e proprietária da Mandate Molefi HR Consultants. Ela é
uma consultora experiente com um histórico que se estende por mais de 22 anos.
Ela nasceu em Soweto, África do Sul. Seu trabalho envolve consultoria & facilitação
em Mudança de Cultura de Sistema Inteiro; Transformação, Diversidade, Equidade
e Inclusão & Liderança, Voltadas para Valores; intervenções para organizações de
grande e médio porte. Nene é uma palestrante internacional com uma abordagem
criativa ao contar histórias, ao compartilhar questões complexas da jornada da África
do Sul rumo a democracia - ajudando os participantes a navegar no difícil terreno da
raça e da interseccionalidade na sociedade e em seu local de trabalho. Ela mediou
inúmeras sessões de diálogo e conversas corajosas moderadas com Conselhos, Comitês
Executivos & Lideranças Sênior em diferentes países e em uma variedade de indústrias
e setores. Escreveu muitos artigos e é autora do livro: A Journey of Diversity and
Inclusion in South Africa: Guidelines for Leading Inclusively. Ela foi mencionada no
relatório Global Talent Competitiveness Index de 2018, como um exemplo de líder
internacional de pensamento em Diversidade e Inclusão. Ela fica na Advisory structure
of the Auditor General of South Africa. É membro do conselho e Secretária do Centro
de Inclusão Global. Nene estudou na Universidade de Fort Hare (SA), Universidade da
Cidade do Cabo (SA) e York St John University (Reino Unido), onde obteve o Masters in
Leading Innovation and Change. Seu objetivo é usar o diálogo para mostrar aos líderes
como comandar de forma equitativa e inclusiva no cumprimento de seus objetivos
organizacionais e fortalecer a coesão social na sociedade.
Nene.molefi@centreforglobalinclusion.org • +27 82 60 21 381
JULIE O’MARA, é parte do Conselho do Centro de Inclusão Global e co-autora do
GDEIB: Global Diversity, Equity, and Inclusio Benchmarks: Padrões para Organizações
ao redor do mundo. Por mais de 40 anos, foi consultora ativa da DEI como presidente
da O'Mara and Associates, uma consultoria de desenvolvimento de organizações.
Ela é considerada pioneira, por seu trabalho ter se envolvido em inúmeras iniciativas
de sucesso com grandes clientes. Atua em diversas organizações de diversidade e
muitas vezes colabora com outras pessoas para evoluir nessa área. Ela é acionista e
ex-membro do Conselho de Administração da Berrett-Koehler Publishers e é parceira
autorizada dos produtos DiSC® and Five Behaviours da Wiley. Ex-presidente nacional
da American Society for Training and Development (atual ATD), Julie foi fundamental
no desenvolvimento de competências profissionais, para o campo de treinamento
e desenvolvimento. É coautora de Managing Workforce 2000: Gaining the Diversity
Advantage, best-seller publicado pela Jossey-Bass e autora do Diversity Activities and
Training Designs, publicado pela Pfeiffer and Company. Recebeu vários prêmios por
seu trabalho de liderança e diversidade, incluindo a nomeação na Economists Global
Diversity List 2015; uma Diversity Legacy Leader, pelo The Forum on Workplace Inclusion;
Pioneer of Diversity pelo the Diversity Journal; ASTD’s Torch Award por excelente
serviço prestado; the ASTD Women’s Network Professional Leadership Development
Award; the Honored Instructor award for outstanding service da University of California
Extension, Berkeley; Ben Bostic Trainer of the Year Award da ASTD’s Multicultural
Network; e o ASTD’s Valuing Differences Award. Ela mora em Las Vegas, Nevada, EUA.
julie.omara@centreforglobalinclusion.org ● +1-702-541-8920
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ALAN RICHTER, PhD, Fundador e Presidente da QED Consulting, faz consultoria
em organizações há mais de 30 anos em múltiplas capacidades e é especialista nas
áreas de liderança, ética e valores; diversidade e inclusão; cultura e mudança. Atua
como Tesoureiro do Centro de Inclusão Global. Projetou e desenvolveu currículos
inovadores de diversidade global e inclusão. Ele é coautor do premiado Global
Diversity Game e da Global Diversity Survey, bem como da Global Gender Intelligence
Assessment. Além do GDEIB, ele também foi coautor do Global Ethics & Integrity
Benchmarks, que segue uma abordagem semelhante ao GDEIB. Alan também é o
coeditor do recente estudo global: An Inquiry on Global Values: Through the Lens
of Comparative Constitutions (Hart 2015). Alan organizou muitas conferências e já
realizou workshops sobre DEI e ética em todo o mundo, para uma grande variedade
de clientes com fins lucrativos e sem fins lucrativos. As Nações Unidas e muitas de
suas agências, têm sido grandes clientes há décadas. Trabalhou em mais de 50 países
em todos os continentes. Ele tem um doutorado e um B.A.B.Sc. pela Universidade
da Cidade do Cabo, e um PhD em Filosofia pela Birkbeck College, Universidade de
Londres. Atualmente vive em Nova York, Nova York, EUA.
Alan.richter@centreforglobalinclusion.org • +1 212-724-3335
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E PARA O FUTURO ...
“Acreditamos que o uso ponderado dos Benchmarks
de Diversidade Global, Equidade & Inclusão,
juntamente com dedicação, competência e
comprometimento, ajudarão a alcançar
as metas finais da DEI:
Criar um mundo melhor, um mundo equitativo
para todos, fortalecer uma cultura inclusiva,
e melhorar a eficácia organizacional."

–Nene Molefi, Julie O’Mara, and Alan Richter
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