
Qualquer	solução	homogênea	produz	um	resultado	homogêneo.	Em	contrapartida,	soluções	
diversas,	resultarão,	por	consequência,	em	alternativas	diferentes.	É	exatamente	isso	o	que	
acontece	com	todas	as	equipes	de	trabalho.	Equipes	diversificadas	construídas	em	torno	de	
perspectivas,	experiências	e	habilidades	distintas	propiciam	mais	espaço	para	a	criatividade	
e	a	inovação.	
	
A	sociedade	está	em	processo	de	transformação	em	diversas	esferas	cobrando	de	seus	líderes	
uma	nova	forma	de	organizar	suas	equipes.	Isso,	se	quiserem	obter	resultados	efetivamente	
criativos.	Mas,	como	sabemos,	na	teoria,	as	coisas	são	fáceis,	mas	na	prática	ainda	deixamos	
muito	a	desejar.	Para	sermos	efetivos	precisamos,	de	fato,	partir	para	a	ação!	Montar	planos	
de	estratégia	inteligentes	e	tomarmos	atitudes	que	podem	parecer	difíceis	ä	princípio.			Neste	
cenário	mudar	 o	modo	 como	 as	 pessoas	 veem	o	 outro,	mudando	 seus	 comportamentos,	
mudar	 a	 perspectiva	 dos	 mesmo	 para	 verem	 além	 dos	 seus	 padrões,	 respeitando	 a	
diversidade	e	possibilitando	às	suas	equipes	e	instituições	se	tornarem	mais	inclusivas,	exige	
começar.	
	
Algumas	estratégias	práticas	para	começar	um	processo	de	inclusão	de	diversidade	e	oxigênio	
novo	para	a	sua	empresa:		
	
	

• Criar	parcerias	com	as	mais	diferentes	universidades	e	organizações	à	fim	de	conseguir	
encontrar	candidatos	que	representem	diversidade;	

	
• Divulgar	 as	 vagas	 disponíveis	 com	 mensagens	 que	 atraiam	 esse	 tipo	 de	 público	

diversificado;	
	

• Ampliar	o	escopo	de	entrada	da	empresa,	como	programa	de	estágio	renumerado,	
programas	rotativos	e/ou	programas	de	trainee	específicos;	

	
Feito	isto,	passa-se	aos	critérios	de	avaliação	que	devem	manter	seus	parâmetros	de	medição	
específicos	 ao	 cargo,	 sem,	 no	 entanto,	 se	 perder	 em	 conceitos	modelados,	 com	 padrões	
meramente	ilustrativos	e	envelhecidos.	Algumas	empresas	já	deram	seus	primeiros	passos.	
Um	bom	exemplo	é	o	que	a	empresa	Deloitte	fez	recentemente	em	seu	processo	seletivo	
utilizando	critérios	de	avaliação	baseados	na	personificação	da	vaga,	focando	exclusivamente	
nas	competências	e	habilidades	e	abrindo	o	leque	a	possibilidades	de	encontrar	em	diferentes	
culturas,	vivências	e	até	mesmo	características	cognitivas	os	melhores	candidatos	(no	fim	do	
artigo,	um	resumo	do	direcionamento	da	empresa	à	inclusão	em	seu	ambiente	de	trabalho).	
	
Hora	 da	 divulgação	 e	 publicação	 da	 vaga.	 É	 necessário	 expandir	 a	 forma	 de	 expressão	 e	
linguagem	para	atrair	os	jovens	que	vivem	na	diversidade	a	realidade	de	seu	tempo.	Ora,	com	
toda	 a	 tecnologia,	 informações	 e	 conscientizações	 sociais	 em	 massa	 que	 vivemos,	 nada	
melhor	para	a	geração	de	agora	se	deparar	com	anúncios	que	correspondam	ao	mundo	como	
ele	é.	Questões	como	a	igualdade	de	gêneros,	por	exemplo,	requerem	dos	recrutadores	o	uso	
de	uma	linguagem	imparcial	nas	descrições	das	vagas,	assim	como,	nos	materiais	usados	em	
todo	 o	 processo,	 inclusive	 no	 preparo	 das	 entrevistas.	 Dar	 preferência	 a	 termos	 neutros,	
relativamente	ao	gênero,	ressaltando	apenas	as	habilidades	necessárias,	que	é	efetivamente	
o	 que	 importa	 para	 a	 função,	 é	 possibilitar	 ao	 candidato	 revelar	 seu	 potencial	 sem	



constrangimentos	 desnecessários,	 além	 de	 assegurar	 uma	 imagem	 mais	 esclarecida	 da	
própria	 empresa.	 Avaliações	 que	 integrem	mídias	 sociais,	machine	 learning,	 entre	 outras	
modalidades	midiáticas,	possibilitam	também	uma	expansão	de	dados	para	análise.	
	
Evitar	“chavões”	também	é	uma	boa	dica	e	um	princípio	importante	para	atrair	os	jovens	mais	
descolados	e	atualizados.	Como	por	exemplo,	o	uso	de	expressões	como	“	espírito	de	equipe”,	
“atitude	 positiva”	 e	 outros	 tantos	 jargões	 ultrapassados,	 que	 não	 combinam	 com	 um	
segmento	que	exige	inovação	e	criatividade.	
	
No	final	de	um	processo,	pedir	o	feedback	dos	candidatos	acerca	do	processo	seletivo	que	
participaram,	desde	a	descrição	da	vaga	até	às	demais	etapas	é	um	bom	meio	de	avaliar	a	sua	
estratégia	de	contratação	e	“medir”	o	quanto	a	empresa	concorre	com	o	potencial	que	exige.	
E,	por	falar	em	feedback,	positivo	ou	negativo,	não	deixar	de	dar	ao	candidato	o	feedback	da	
empresa.	Isso	demostra	o	cuidado	com	a	sua	imagem	para	com	o	público.	
	
Após	a	contratação,	o	passo	seguinte	é	a	adaptação	do	novo	integrante	à	sua	equipe,	dessa	
vez,	possivelmente	mais	diversificada,	o	que	exige	um	acompanhamento	mais	de	perto	do	
gestor.	Investir	em	treinamentos	de	socialização	pode	ser	interessante	se	a	equipe	tem	um	
número	grande	de	novos	contratados	que	ainda	não	se	conhecem,	assim	como	perceber	as	
técnicas	 que	 precisam	 ainda	 desenvolver	 ou	 até	 mesmo	 o	 aprendizado	 de	 uma	 língua	
estrangeira	caso	ele	necessite	são	os	passos	normais	e	que	se	justificam	quando	se	encontra	
alguém	com	talento.		
	
Em	todo	novo	processo	estratégico	a	estreita	parceria	do	RH	e	do	Endomarketing	da	empresa	
priorizando	a	diversidade	é	fundamental.	É	o	start.	
	
Aos	poucos	a	cultura	da	empresa,	as	ideias,	inovações,	a	troca	de	experiências,	vão	trazendo	
resultados	surpreendentes,	retirando	o	torpor	monótono	de	um	ambiente	sem	diversidade,	
onde	o	contratar	é	só	o	começo	dessa	equação.		
	
DELLOITE	E	BILLIE	JEAN	LEADERSHIP	recentemente	conduziram	uma	pesquisa	de	ambiente	
com	o	intuito	de	ajudar	as	empresas	a	direcionarem	suas	aptidões	para	estimular	a	inclusão	
no	ambiente	de	trabalho.	A	pesquisa	pegou	como	base	a	grande	influência	dos	profissionais	
Millenials,	pois	estes	correspondem	75%	da	força	de	trabalho	em	2025.		
	
Eles	possuem	uma	visão	diferente	sobre	o	ambiente	em	que	trabalham,	são	mais	adeptos	de	
uma	cultura	mais	harmoniosa,	inclusiva,	colaborativa	em	busca	de	crescimento	profissional.	
Isso	demonstra	o	quanto	esta	visão	é	diferente	dos	tradicionais	conceitos,	dos	profissionais	
antiquados.		
	
À	seguir	alguns	pontos	que	fazem	os	olhinhos	dos	Millenials	brilharem;		
	
-	Quando	definimos	a	diversidade	para	eles,	os	millenials	são	35%	mais	condicionados	a	focar	
em	experiências	únicas	enquanto	que	os	antigos	profissionais	são	mais	direcionados	para	ter	
foco	na	representação,	em	como	eles	são	representados	diante	dos	outros;	
	



-	Quando	perguntamos	sobre	o	impacto	da	diversidade	aos	millenials	,	71%	deles	são	mais	
engajados	 em	 trabalho	 colaborativo,	 projetos	 em	 equipe	 comparado	 aos	 28%	 dos	
profissionais	“não	millenials”	que	são	mais	focados	em	oportunidades	pontuais;	
	
-	83%	dos	millenials	vestem	a	camisa	da	empresa	quando	eles	acreditam	que	uma	organização	
investe	 em	 uma	 cultura	 de	 inclusão	 comparado	 com	 60%	 da	 vontade	 de	 vestir	 a	 camisa	
quando	a	empresa	não	é	tão	chegada	nesses	temas.	
	
-	Os	millenials	acreditam	que	empresas	devem	ter	programas	para	atrair	e	incentivar	a	cultura	
inclusiva,	assim	como	também	focar	no	crescimento	profissional	personalizado	através	dos	
resultados	de	um	estudo	de	diversidade	cognitiva,	características	 individuais,	colaboração,	
trabalho	em	equipe	e	inovação.		
	
-80%	dos	millenials	dizem	que	o	tema	inclusão	é	o	mais	importante	quando	vão	procurar	um	
emprego.	
	
Para	esse	grupo	de	profissionais	conectados	na	era	digital,	diverso	e	bastante	social	ao	qual	
corresponderá	75%	da	força	de	trabalho	em	2025,	essa	pesquisa	é	deveras	importante	para	
que	o	debate	da	 inclusão	 seja	 cada	 vez	mais	 relevante	nos	 ambientes	 corporativos.	 Estas	
pesquisas	de	campo	provocam	uma	incrível	oportunidade	para	as	organizações	planejarem	
suas	estratégias	e	definirem	os	desafios	que	os	farão	quebrar	as	barreiras	de	velhos	estigmas	
e	 assim,	 promover	 soluções	 para	 um	 novo	 ciclo	 de	 trabalho	 em	 equipe,	 colaboração	 e	
performance	nos	negócios.		
	
Explorando	mais	essas	definições	de	diversidade	e	 inclusão,	percebemos	que	os	millenials	
veem	 a	 diversidade	 como	 algo	 essencial	 para	 a	 construção	 de	 uma	 cultura	 que	 suporta	
engajamento,	 empoderamento	 e	 autenticidade.	 Eles	 não	 possuem	 uma	 visão	 superficial	
sobre	isso,	com	objetivo	de	que	apenas	possam	se	sentir	bem,	mas	possuem	uma	visão	crítica	
dos	negócios	capaz	de	mesclar	competitividade	e	crescimento.	E	é	por	isso	que	podemos	ver,	
como	exemplo,	um	 jovem	 líder	de	apenas	29	anos	que	 já	 tem	uma	matéria	publicada	na	
Fortune.	A	ele	perguntaram	como	faz	para	estruturar	a	sua	equipe,	como	interage	com	seu	
time	durante	 um	brainstorm,	por	 exemplo,	 etc.	 “-	 	 Tudo	bem.	 “	 Responde.	 “-	Mas	 esteja	
preparado,	quando	alguém	vem	aqui	para	me	observar	eu	não	me	apresento	como	o	gerente	
porque	todos	os	pontos	de	vistas	aqui	possuem	o	mesmo	peso.	As	pessoas	têm	a	liberdade	de	
se	 expressar	 tendo	 elas	 30	 dias	 e	 até	 30	 anos	 de	 experiência”.	 A	 história	 de	 que	 para	 os	
millenials	 as	 hierarquias	 das	 posições	 de	 uma	 empresa	 estão	 em	 fase	 de	 extinção	 é	
verdadeira.	A	maneira	como	trabalham	é	mais	horizontal	que	vertical	e	isso	provoca	um	mar	
de	 horizontes	 de	 possibilidades	 e	 criações.	 Eles	 querem	 incluir	 e	 não	 excluir,	 como	
antigamente.	 Eles	 procuram	 assimilar	 pessoas	 de	 diferentes	 personalidades,	 diferentes	
talentos,	gêneros,	raças,	orientações	sexuais,	diferente	dos	“Baby	Boomers”	e	a	“geração	X”	
que	gostam	de	ir	do	ponto	A	ao	B	no	discurso	da	inclusão.	Millenials,	em	contra	partida,	estão	
prontos	para	o	ponto	C.		
	
Esses	jovens	profissionais	são	os	mais	diversificados	da	história.	Apenas	59%	dos	millenials	
são	caucasianos	e	27%	possuem	histórico	imigrante.	Ao	circular	pelas	salas	e	ver	tanta	
diversidade	de	pessoas	é	uma	benção	para	eles.	Eles	possuem	grande	apreço	pela	
diversidade	cognitiva,	diversidade	de	pensamentos,	ideais,	filosofias,	resolver	problemas	e	



obter	uma	cultura	de	colaboração.	Mas	eles	não	querem	apenas	um	bando	de	pessoas	
diferentes	dentro	de	uma	sala,	eles	querem	conexão	entre	elas.	Troca	de	ideias,	de	
interesses,	formar	equipes	em	que	todos	possam	dizer	algo,	capitalizando	assim	a	partir	de	
diferentes	perspectivas,	com	o	objetivo	de	causar	um	grande	impacto!	
	
A	inclusão	é	essencial	para	a	vida	desta	nova	geração.	Ela	é	a	força	motriz	e	essencial	para	
envolver	os	jovens	no	campo	de	trabalho.	Nas	análises	mostradas	acima	fica	fácil	entender	
que	a	inclusão,	hoje,	é	um	fator	crítico	para	determinar	se	os	jovens	continuarão	ou	não	na	
empresa.	Eles	esperam	mais	das	organizações	e	não	apenas	uma	“maquiagem”.	Eles	
querem	algo	além	de	apenas	programas	de	implementação,	eles	querem	ter	a	certeza	da	
inclusão	nas	suas	interações	diárias	e	experiências	com	seus	gestores	e	/ou	líderes.	As	
organizações	devem	estar	cientes	disso	para	serem	realmente	inclusivas,	reforçando	seu	
discurso,	criando	maneiras	únicas	para	os	indivíduos	conectarem	suas	diferenças	e	
estimular	a	criação	de	um	campo	de	trabalho	criativo	e	estratégico.	Para	isso,	os	
recrutadores	devem	reavaliar	suas	abordagens	nos	processos	seletivos	e	reconhecer	que	a	
inclusão	é	fundamental	para	a	cultura,	como	na	sociedade,	nas	organizações,	agora	e	no	
futuro.	
		
	
Fonte:		
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-about-
deloitte-unleashing-power-of-inclusion.pdf	


