
“Vocês existem e são valiosos para nós”. Por Jovanka de Genova. 
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Assim como todo começo de ano, iniciamos 2023 com uma lista grande de desafios à nossa 

espera. A troca de governo no Brasil trouxe ainda mais essa sensação de novidade à vista 

e várias oportunidades de mudanças. Fato é: este será um ano que vai exigir muito diálogo, 

compreensão, escuta ativa e de muito cuidado com o próximo. No ambiente corporativo e 

na sociedade como um todo, há muitas aventuras que nos esperam. É sobre tudo isso que 

me proponho a falar neste artigo, com destaque merecido ao tema desta coluna, a 

diversidade e a inclusão. 

 

Logo na terça-feira, 3 de janeiro, o novo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Sílvio 

de Almeida, tomou posse com um discurso inesquecível. Ouvir dele que haverá um esforço 

para garantir que todos nós existimos e somos valiosos, apesar de todas as nossas 

diferenças, foi algo que quero guardar nas minhas mais lindas memórias. Toda sua fala é 

forte, com referências de Emicida, Luiz Gama, Mano Brown, Marielle Franco entre outras 

personalidades. Foi um belo exemplo de narrativa que traz a preocupação com o indivíduo 

como peça central do discurso e das ações que esperamos virem em seguida. 

 

As empresas estão despertando finalmente pro tema, com ações cada vez mais 

direcionadas ao aprimoramento da diversidade e inclusão. Dentro do ambiente empresarial, 

é importante que esse seja um tema pautado pelas instâncias públicas como forma de 

fortalecer o debate e ganhar mais apoiadores e diretrizes Uma parceria para garantir um 



ambiente mais acolhedor a todas as pessoas é, sem dúvida, uma grande expectativa por 

parte de quem defende a inclusão. 

 

Há ainda outros indicativos de que esse ciclo será importante para a diversidade, como a 

presença de Sônia Guajajara como a primeira ministra indígena do Ministério dos Povos 

Indígenas e Anielle Franco à frente da pasta da Igualdade Racial. Em uma posse única, 

elas tiveram a oportunidade de materializar a potência de duas mulheres que têm o poder 

nas mãos de fazer a diferença e ensinar como podemos transformar tanto ódio em boas 

ações. E quando falo em diversidade, falo também da importância de atos como cantar o 

hino nacional brasileiro na língua indígena Ticuna. Esse foi um momento que eu nunca 

havia presenciado e que quero muito que seja repetido em outros eventos e ocasiões. 

 

Este será um governo formado por 37 ministros, sendo 26 homens e 11 mulheres, entre 

elas Marina Silva, que assume o Meio Ambiente pela segunda vez. Uma mulher negra, do 

Acre e líder reconhecida mundialmente por sua luta na preservação ambiental e nos 

assuntos relacionados à mudança climática. Mas apesar da pequena participação feminina 

se comparada com a dos homens, esse é um recorde na história brasileira. Até então, as 

oito mulheres que ocupavam o cargo de ministra no governo Dilma representavam a maior 

representação feminina. 

 

Ainda é pouco e nós seguiremos na luta por um país com mais diversidade no alto escalão 

do governo e das empresas. Até porque, em termos raciais, o ministério de Lula é composto 

por apenas quatro pessoas negras. Como disse, ainda é pouco, mas estamos no caminho. 

Há mulheres, por exemplo, hoje, na liderança da Caixa Econômica, a Rita Serrano, e a 

primeira presidente do Banco do Brasil, desde sua fundação há 200 anos, Tarciana 

Medeiros. Isso é um começo. 

 

Com esse grupo mais diverso na liderança do Brasil é que a diversidade ganha mais 

espaço. O exemplo de um governo liderado por grupos diferentes reflete dentro do mercado 

de todo o país, abre caminho para que novas práticas e "novos normais" ganhem forma. Se 

antes seria estranho ter uma líder índigena, agora, já vimos que é possível e faz parte da 

nossa realidade. 

 

O que, infelizmente, ainda faz parte da nossa realidade, no entanto, são histórias como a do 

governador do Paraná Ratinho Junior, que decidiu empossar um homem para a Secretaria 

da Mulher e da Igualdade Racial. Após muitas críticas, ele acabou voltando atrás e 

anunciou uma nova pessoa, dessa vez a deputada federal Leandre Dal Ponte. Para quem 

discute diversidade e entende um pouco do assunto, entende que representatividade é 

muito importante e não podemos deixar de lado. Mas ainda há muita gente que não tem 

essa noção. 

 

Uma alternativa para essa galera mais desavisada das questões de diversidade e inclusão 

é o aconselhamento por pessoas que entendem do tema. Tenho certeza que essa também 

é uma tendência para 2023, é uma forma de inovação para dentro das empresas. Nesta 

edição do BBB, por exemplo, uma das participantes é Sarah Aline, que trabalha como 

analista de diversidade, em São Paulo. Isso até gerou alguns memes na internet - muito por 

falta de conhecimento das pessoas em relação à essa profissão - mas é uma baita 



oportunidade para dar mais atenção a esse assunto. Esse foi ainda tema de uma matéria 

interessante com Ricardo Sales, CEO da Mais Diversidade, no portal do G1. 

 

Para fechar esse artigo, uma pequena recapitulação. Estamos vendo a diversidade em 

lugares que não víamos antes. O presidente Lula abraçou a diversidade ao subir a rampa 

do planalto. Apesar de pouco, é um movimento significativo para muitos grupos da nossa 

sociedade. É um exemplo para empresas, para a população e para todos os brasileiros. 

Quando a liderança é diversa, a tendência é que toda a cadeia siga o mesmo caminho. E 

falando em tendência, é momento de inovar, de olhar para o que é diferente e ver o seu 

valor, reconhecer que precisamos um do outro. Bora colocar isso em prática? Bom ano a 

todos nós! 
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