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Diversidade e inclusão,
aceitar a diferença
como um ativo
Investir na diversidade e inclusão é cada vez mais visto como uma vantagem
competitiva para as empresas e é encarado como uma oportunidade, sem esquecer
que é um imperativo ético. Estão as empresas portuguesas recetivas a esta realidade?

Inclusão aumenta a
reputação da empresa
Organizações com culturas e
práticas de negócios inclusivos têm
57,8% mais hipóteses de melhorar
a sua reputação

57,8%

Nas crises
económicas, as
empresas
reconhecem que
o investimento
na diversidade
contribui para a
boa vontade
pública

O que é diversidade no local de trabalho?
É compreender, aceitar e valorizar as diferenças entre as pessoas, incluindo:
Diferentes raças, etnias, gêneros, idades,
religiões, deficiências e orientações sexuais;

Diferenças na educação, personalidades,
conjuntos de habilidades, experiências
e bases de conhecimento.

Cinco dicas para tornar as reuniões mais inclusivas

1

4

Fazer com
que todos
se sintam
bem-vindos

Ser transparente
em relação às decisões
tomadas

2

Certificar que
todas as vozes
sejam ouvidas

5

Incluir
todos no
planeamento

56

%

das empresas concordam
que a diversidade ajuda a
impulsionar a inovação
Pesquisas mostra que diversas
organizações superam os
concorrentes em 35%
A tomada de decisões por equipas
diversas supera a de indivíduos
87% das vezes
Para ter sucesso, a diversidade e a
inclusão devem ser uma estratégia
de negócios de cima para baixo e
não apenas um programa de RH.
Mas 65% dos executivos seniores
acreditam que é responsabilidade
do RH implementar programas de
diversidade e inclusão

3
Revezar
as funções

Os consumidores estão mais
propensos a comprar ou considerar
a compra de um produto depois de
ver um anúncio percecionado
como diverso ou inclusivo

Os colaboradores
que veem o seu
local de trabalho
como inclusivo
também tendem a
considerar a sua
organização como
tendo valor ético

Conselhos
de administração
com géneros mistos
têm menos
casos de fraude

Qual destas opções faz parte da organização para a diversidade e inclusão?

15

%

81%
Género

77%

Etnia/nacionalidade

72%
Idade

70%
Raça/cor

Fontes: Global Diversity and Inclusion - Forbes Insights Survey / Women in Work Index 2021, da PwC

52%

Incapacidade

45%

39%

Nacionalidade Orientação sexual

32%

Veteranos

é a diferença salarial média de
género na OCDE

22,%

Seria necessário 2 trilhões de
dólares para aumentar os
rendimentos femininos da OCDE
para atingir a redução das
disparidades salariais de género

é a representação
feminina em
Portugal, nos
conselhos de
administração,
segundo o Women
in Work Index 2021,
da PwC.

Os dois países
com melhor
desempenho são a
Suécia e a Islândia,
seguidos da Nova
Zelândia
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um imperativo ético
investir na diversidade e inclusão e é cada
vez mais visto como
uma vantagem competitiva para as empresas. Nos últimos
anos, são vários os estudos que provam que existem resultados positivos, no que diz respeito à melhoria dos níveis de motivação e satisfação dos colaboradores e, por consequência, um melhor desempenho.
Os números não deixam dúvidas. As
organizações com culturas e práticas de
negócios inclusivos têm 57,8% mais hipóteses de melhorar a sua reputação. As
empresas diversas e inclusivas superam
os concorrentes em 35%. Ter equipas
mais diversas resulta em ter mais perspetivas, criando uma visão do mundo
mais rica e abrangente. Desta forma
apresentam também mais capacidade
de inovar e de criatividade, apresentando maior capacidade de resolução de
problemas. A aposta na diversidade e inclusão é um pilar fundamental para a
atração e retenção de talentos, para chegar a novos mercados e obter melhores
resultados financeiros, bem como para a
própria reputação da empresa.
Uma das tendências dominantes no
meio empresarial é a constituição de
equipas de trabalho tão diversas quanto
inclusivas, refletindo a composição do

ambiente em que se inserem. Embora
possam remeter para conceitos distintos, diversidade e inclusão são complementares no contexto das organizações.
Mas qual a diferença entre estes dois
conceitos? Como diz a autora e ilustradora do best-seller do Wall Street Journal “No Hard Feelings: The Secret
Power of Emotions at Work”, Liz Fosslien, “diversidade é ter um lugar à mesa,
inclusão é ter uma voz e pertencer, é fazer com que essa voz seja ouvida”.
A diversidade diz respeito à pluralidade de identidades, de culturas e formas
de pensar, percursos de vida e experiências que podemos encontrar num grupo de pessoas. No entanto, não basta ser
criada uma equipa diversa, todas as pessoas devem sentir-se incluídas.
Existe uma grande oportunidade para
as empresas contribuir para uma mudança positiva ao promoverem um ambiente de trabalho onde todas as pessoas se sintam respeitadas e valorizadas
por serem únicas e diferentes e criando
ações que proporcionem um acesso justo às oportunidades, direitos e participação a todas as pessoas. Não só existem
futuros candidatos a trabalho ou colaboradores cada vez mais exigentes,
como também os consumidores que
preferem investir em empresas com que
se identifiquem, organizações cujos valores estejam bem alicerçados na sua
forma de fazer negócio

A maior
parte dos
candidatos
ao primeiro
emprego
prefere
trabalhar
em empresas
que apoiam
a diversidade
e defendem os
mesmos
valores
com os quais
se identificam
Katrien Buys,
Diretora
de Estratégia,
Inovação
e Sustentabilidade
– Grupo Ageas
Portugal #
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