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A instituição adota internamente uma 
Política de Gerenciamento dos Recursos 
Humanos, reconhecida pela Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho do Estado 
de São Paulo, por meio do Selo Paulista da 
Diversidade nas categorias Adesão e Pleno, 
o que demonstra a prática de valorização da 
diversidade.

Ao longo dos anos foi constituído o Gru
po de Trabalho para a Valorização da Diversi
dade, composto por profissionais de diversas 
áreas em nível gerencial, para discussão 
do tema e definição de plano de ação. Essa 
iniciativa tem como objetivo a contribuição 
efetiva na melhoria das relações da organiza
ção com seus diferentes públicos.

Também se destaca a parceria com a 
Unipalmares - Faculdade da Cidadania Zumbi 
dos Palmares, por meio do seu programa de 
capacitação de cidadãos negros e é realizada 
a contratação em áreas técnicas, de negó
cios e posição de estágio.

De acordo com o diretor de RH, José 
Luiz Rodrigues Bueno, as ações de diversida
de repercutem nos resultados demográficos, 
onde mais de 49% dos colaboradores são 
mulheres, mais de 24% são negros, 34% 
possuem idade inferior a 26 anos e 24% 
mais de 40 anos.

Internamente, por meio da Fundação 
Bradesco, instituiu-se o programa de capa
citação de pessoas com deficiência, com o 
objetivo de prepará-las para o ambiente de 
trabalho. Esses profissionais ingressam em 
diversas áreas da organização.

Também há parcerias com outras enti
dades especializadas e focadas na inclusão 
de pessoas com deficiência, qualificando- 
os e criando oportunidades de trabalho na 
organização.

Por meio do site, no link Trabalhe Co
nosco, há um canal exclusivo para captação

de currículos de pessoas com deficiência, 
onde a equipe de Recrutamento e Seleção 
foi capacitada para atender a esse público, 
adotando nos processos seletivos técnicas 
adequadas conforme a deficiência.

Na pauta desse assunto ocorre constan
temente o incentivo aos colaboradores para 
que participem de treinamento e-learning, 
com noções básicas de libras, e são elabo
rados materiais de comunicação específicos 
sobre o assunto, como, por exemplo, o guia 
de bolso em libras com os sinais básicos 
de convivência e a cartilha de "Inclusão de 
Pessoas com Deficiência". Em 2012, cria
mos o curso e-learning "Diversidade", abor
dando a importância de conviver e respeitar 
as diferenças entre as pessoas. "Desde o 
início de nossas atividades reconhecemos 
no valor do desempenho e no potencial rea
lizador das pessoas a base de sustentação 
dos negócios da Organização Bradesco", 
destaca o executivo.
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0 tema da diversidade é extremamen
te importante para a HP. Segundo o vice- 
presidente de RH, Martin Stier, a diversidade 
é tudo que nos faz únicos, como empresa, 
seja relacionada a gênero e cultura ou mes
mo nossas experiências e modo de pensar. 
Em função disso, a HP foca em dois temas 
principais relacionados à questão da Diversi
dade : Mulheres na Liderança e Inclusão de 
Pessoas com Deficiência.

O tema relacionado a Mulheres é lidera
do por um comitê de voluntários de diversas 
áreas e níveis da organização, possuindo três 
focos principais: desenvolvimento de mu
lheres jovens para que tomem decisões de 
carreiras com foco em tecnologia, trabalho 
de coach com mulheres que estão iniciando 
em suas carreiras, ou seja, ainda não estão 
em posição de gestão e o trabalho com 
mulheres que estão em posição de gestão 
para que assumam papéis executivos na 
organização.

Do ponto de vista de inclusão de pesso
as com deficiência, a HP possui um progra
ma chamado HP Able, do qual todos os pro
fissionais com deficiência fazem parte. Este 
tema é tratado desde a mais alta liderança 
da empresa no país, passando pela ade
rência de um comitê de diversas áreas que 
estão direta ou indiretamente relacionadas 
à inclusão, tais como:HRFacilities, IT, Legal, 
Compensation, Learning and Development, 
Social Innovation, Communication e assim 
por diante. Assim o programa é tratado de 
maneira holística, baseado em três pilares : 
atração, engajamento e inclusão. Com este 
programa a HP vem aumentando o número 
de pessoas com deficiência consideravel-

mente na organização e sendo reconhecida 
pelos profissionais como uma empresa inclu
siva onde todos são vistos a partir de suas 
competências e cujo ambiente de trabalho 
respeita as diferenças valorizando o que 
cada um tem de melhor.

A KPMG no Brasil, segundo Maria Cris
tina Bonini, diretora de gestão de pessoas, 
aderiu a dois movimentos a fim de refor
çar o apoio aos direitos de igualdade das 
mulheres no mercado de trabalho: DMais 
mulher 360 (Movimento Empresarial pelo 
Desenvolvimento Econômico da Mulher).
As ações do grupo são desenvolvidas no 
âmbito das empresas, cadeia de suprimen
tos, inclusão social e imagem na sociedade, 
com os objetivos de: articular e mobilizar 
o setor produtivo para ações coordena
das e de grande impacto que contribuam 
para estimular transformações na vida dosA ut
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brasileiros, Promover avanços na participa
ção das mulheres na economia do país e 
gerar riqueza para a sociedade; e 2) Os sete 
Princípios de Empoderamento das Mulheres. 
Os sete princípios são fundamentados em 
práticas empresariais e auxiliam as compa
nhias a adequar as suas políticas visando à 
equidade de gênero e ao empoderamento de 
mulheres. Eles reforçam o compromisso da 
nossa organização em valorizar a atuação e a 
integração da mulher no âmbito empresarial. 
Princípio 1: Estabelecer liderança corporativa 
sensível à igualdade de gênero, no mais alto 
nível. Princípio 2: Tratar todas as mulheres e 
todos os homens de maneira justa no traba
lho - respeitar e apoiar os direitos humanos 
e a não discriminação. Princípio 3: Garantir a 
saúde, a segurança e o bem-estar de todas 
as mulheres e homens que trabalham na 
empresa. Princípio 4: Promover educação, 
treinamento e desenvolvimento profissio
nal para as mulheres. Princípio 5: Apoiar o 
empreendedorismo de mulheres e promover 
políticas de empoderamento através das ca
deias de suprimentos e marketing. Princípio 
6: Promover a igualdade de gênero através 
de iniciativas voltadas à comunidade e ao 
ativismo social. Princípio 7: Medir, documen
tar e publicar os progressos da empresa na 
promoção da igualdade de gênero.

A KPMG entende que o mercado, assim 
como nossa sociedade, está em constante 
mudança e, para isso, busca oferecer os me
lhores talentos para nossos clientes. Além 
disso, a KPMG acredita que essa mesma 
sociedade nos oferece uma diversidade de 
possíveis talentos. Tendo em vista que um 
de nossos valores é respeitar a individua
lidade, a KPMG traz os programas Pride@ 
KPMGBrasil (LGBT) e Religião. 0 programa 
Pride@KPMGBrasil trata da temática LGBT 
e defende o entendimento de que tanto a 
orientação sexual de um indivíduo quanto 
sua identificação de gênero são característi
cas suas e devem ser entendidas e respeita
das como tal.

TALENTOS DIVERSOS
Diversidade, para o Citi, é um tema 

essencial em nossa estratégia de identificar 
e atrair talentos no mercado. Por meio dos 
diferentes programas mantidos, é possível 
acessar fontes muitas vezes pouco explora
das de talentos, o que tem ajudado de forma 
excepcional a trazer para o banco visões e 
qualificações distintas. Compreender que 
cada pessoa apresenta características diver
sas amplia a visão e, com isso, a capacidade 
de inovação. Alguns exemplos de atuação 
do Citi na área da Diversidade são os progra
mas para PcDs, Jovens Aprendizes, Estagi
ários Pró-Uni e Unipalmares (faculdade que 
reserva mais de 50% de suas vagas para 
negros), pessoas acima de 50 anos, LGBT, 
mulheres, entre outros.

Para o vice-presidente de RH, Henri
que Szapiro, um bom exemplo de inovação 
nessa área e que tem trazido benefícios 
extraordinários para o Citi é o Projeto Somar. 
Por meio dele, promove-se a inclusão de 
pessoas com deficiência intelectual, que sãoA ut
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contratadas para atuar nas agências, tendo 
contato direto com clientes. "Os resul
tados desse projeto e o aprendizado de 
toda a organização com ele são incríveis. 
Atualmente, temos participantes em 100% 
das agências de São Paulo, com nível de 
retenção de 96%", contabiliza.

Para as pessoas com deficiência, a 
acessibilidade permite que todos tenham 
as mesmas oportunidades, e isso inclui 
desde acessibilidade arquitetônica até 
sistemas necessários para que possam 
produzir adequadamente (ferramentas de 
trabalho como Jaws, libras, legendagem 
em vídeos, sistema de voz nos elevadores 
e outras tecnologias assistivas).

Dar acesso aos direitos já conquistados 
pelas pessoas LGBT na organização, como 
colocar o parceiro do mesmo sexo no plano 
de saúde, promover o respeito e um canal 
seguro para tratar de assuntos relacionados 
ao tema cria um ambiente saudável, rico 
em respeito, integridade e dignidade.

Formalizar programas diferenciados 
de carreira e sucessão feminina para os 
cargos de liderança aceleram a ascensão

das mulheres, respeitando as características 
de uma carreira feminina. O Citi tem hoje 
36% delas em posição de gestão e, para 
dar orientação e suporte a elas, focando no 
equilíbrio entre vida pessoal e profissional, 
temos algumas iniciativas e programas, 
como Maternity Care - que se propõe a tratar 
o tema "Saúde, Qualidade de Vida e Carreira 
da mulher", com um portfólio de ações que 
vão desde aulas virtuais para colaboradores 
e gestores, guia de RH com orientações 
gerais, orientações com médicos, psicólogos 
e ginecologistas e outros benefícios. Man
temos também um Comitê de Mulheres, 
formado por executivas da organização, que 
trabalha temas como equilíbrio, desenvol
vimento e talentos - além de programas 
globais de networking e desenvolvimento.

Como forma de engajar os profissio
nais, famílias e comunidade em geral, o Citi 
realiza, desde 2006, a Semana da Diver
sidade que, ao longo dos últimos anos, 
incluiu ações como a exposição cultural "A 
arte simplesmente acontece", em parceria 
com o Instituto Olga Kos; a preparação de 
uma revista em quadrinhos com a Turma da 
Mônica, abordando o tema "Diversidade"; 
palestras com especialistas em inclusão no 
mercado de trabalho; criação de um game 
"Jogo da diversidade", disponível para 
100% dos profissionais; desenvolvimento de 
materiais como a cartilha "Caminhando para 
a inclusão", oficinas de libras; concurso de 
desenhos baseados em uma história sobre 
diversidade; entre outras ações.

O resultado prático desses programas e 
ações são o maior engajamento e orgulho, 
melhor qualidade de vida e clima organizacio
nal e aumento da capacidade de inovar - por 
consequência da sinergia entre os talentos 
diversos.A ut
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Caixa de texto
Fonte: Gestão RH, São Paulo, ano 20, n. 111, p. 5-62, set./ out. 2013.




