
conectar para transformar

DIVERSIDADE



1. INTRODUÇÃO

“Diversidade” e “Inclusão” são frequentemente percebidos como um só 

conceito, mas precisam ser compreendidos como complementares. 

Diversidade significa qualidade do que é diverso, diferente, variado. 

Exatamente como cada um de nós. Cada pessoa com seu jeito de ser, 

sua identidade de gênero, sua crença, cor, sexualidade, diferentes 

estilos, culturas e comportamentos. Somos únicos, mas não estamos 

sozinhos e, para o Rueda & Rueda Advogados, o respeito à Diversidade 

corresponde a um princípio que permeia nossos valores e cultura, 

enxergando as diferenças das pessoas como um ponto que reúne 

vantagens para todos.

Quando falamos em Inclusão, agregamos o respeito e a valorização 

dessas características individuais e únicas. Consideram-se os 

diferentes pontos de partida individuais, bem como suas histórias e 

experiências ao longo da vida. 

Para atuar em um mundo que se transforma, precisamos evoluir com 

mais criatividade e inovação em tudo o que fazemos. Ao promover a 

equidade de oportunidades e tratamento justo, mais gente é incluída e 

assim conseguimos desenvolver um ambiente com um olhar que 

depende da contribuição de equipes diversas e engajadas, que sejam o 

retrato da nossa sociedade. É assim que podemos compreender os 

diferentes sentimentos, realidades, expectativas das pessoas e 

demonstrar maior empatia em todas as relações, da porta para dentro 

e da porta para fora.

 



CARTILHA 
DE DIVERSIDADE

E INCLUSÃO



“Se a diversidade 
é ser convidado(a) 

para a festa, a 
inclusão é ser 

chamado(a) para 
dançar”.

- Vernã Myers
VP de estratégia de inclusão na Netflix 
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Introdução

Qual é o Propósito?

Nosso compromisso com você

Conhecendo o Significado das nossas Logos

O que Esperamos de Você?

Temas trabalhados no Rueda+ Diversidade

Gênero

Orientação Sexual 

Raça, cor e etnia

Pessoa com deficiência

Faça parte da Mudança!

Acolher a diversidade em toda sua riqueza e potencialidade, conhecer novas 

realidades e compreender as razões de cada um, respeitar escolhas, estilos e 

comportamentos, abrindo espaço para incluir todos e todas. É assim que 

podemos nos unir em torno do nosso propósito, seguindo com verdade e 

orgulho os nossos valores, somando nossos talentos e ideais para juntos 

transformar a realidade, criando desde já, e a cada dia, um mundo onde cada 

pessoa tenha direito de ser quem é.



2. QUAL É O PROPÓSITO?

Preparamos com muito carinho este material para você, parte essencial e 

indispensável do nosso time. Assim, a diversidade e inclusão sempre 

estarão presentes e produzindo impactos positivos em nossas vidas. 

É importante esclarecer que aqui, faremos uma abordagem histórica e 

atual, alguns apontamentos e conceitos básicos acerca das frentes 

abordadas pelo nosso Programa de Diversidade e Inclusão. Entretanto 

esse universo é vasto e o processo de desconstrução de estigmas e 

preconceitos, bem como, o enriquecimento do diálogo ocorrerá no dia a 

dia, através das nossas trocas, da paciência em aprender sobre o novo e 

do respeito e empatia que serão peças fundamentais nessa jornada de 

crescimento humano e social.

No Rueda & Rueda Advogados respeitamos a diversidade, combatemos 

toda forma de discriminação e queremos convidar você a assumir com a 

gente o compromisso de promover o respeito e a inclusão em todas as 

nossas atividades. Valorizar a diversidade é se transformar e entender a 

singularidade de cada pessoa, é se abrir para escutar, dialogar e respeitar 

o outro. Acreditamos que unidos nesse propósito inspirador podemos 

construir uma sociedade e um mundo mais justo, tolerante, respeitoso e 

sustentável.

 

Boa leitura!



Promover a igualdade de oportunidades para as pessoas 

profissionalmente aptas para uma posição, independentemente 

de outras características pessoais não relevantes ao trabalho.

Promover um ambiente respeitoso, seguro e saudável para as 

pessoas.

Não compactuar com a discriminação.

Respeitar vida privada, familiar e não permitir ataques à honra e 

reputação das pessoas.

Reter os melhores talentos e criar um ambiente altamente 

produtivo onde as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas.

Respeitar características físicas, hábitos culturais e crenças 

religiosas. 

3. NOSSO COMPROMISSO COM VOCÊ



Acolher a diversidade em toda sua riqueza e potencialidade, conhecer novas 

realidades e compreender as razões de cada um, respeitar escolhas, estilos e 

comportamentos, abrindo espaço para incluir todos e todas. É assim que 

podemos nos unir em torno do nosso propósito, seguindo com verdade e 

orgulho os nossos valores, somando nossos talentos e ideais para juntos 

transformar a realidade, criando desde já, e a cada dia, um mundo onde cada 

pessoa tenha direito de ser quem é.

GÊNERO

ORIENTAÇÃO SEXUAL

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

RAÇA

PARA CADA PAUTA, UM SÍMBOLO.

4. SIGNIFICADO DOS NOSSOS LOGOS

O símbolo do logo macro representa a união entre os núcleos, os circulos 

sociais, as pessoas e as diferentes esferas que compõem a sociedade como 

um todo. O círculo em si é um símbolo ligado à unidade e união, harmonia e 

completude.  Os tons em degradê tornam o logo fluido e moderno, 

dialogando com o público de forma autêntica e enfatizando o conceito da  

transição entre um ponto e outro, as conexões, a diversidade e inclusão. A 

cor roxa é profunda e simboliza força, energia, respeito e poder.  Já o tom 

laranja, cor presente na identidade do Rueda & Rueda Advogados,  traz 

encorajamento, otimismo, autoconfiança, extroversão, esperança.

LOGO MACRO



“Todas as pessoas 

nascem livres e iguais 

em dignidade e em 

direitos. Dotadas de 

razão e de consciência, 

devem agir umas para 

com as outras em 

espírito de 

fraternidade.”

- Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

10 de dezembro de 1948.

 



5. O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ?

Esperamos que após a leitura deste material você tenha esclarecido 

possíveis dúvidas e obtido conhecimento suficiente para que o respeito 

permeie suas ações dentro e fora do escritório. 

O respeito contribui para que as pessoas desenvolvam melhor seus 

talentos, trabalhem com motivação, eficiência e sintam-se parte 

importante da organização. Conviver e respeitar a diversidade é 

fundamental para que tod@s*  as pessoas usufruam das oportunidades 

de forma igualitária.

 "Tod@s”, “Todes", “Todxs”, é uma tentativa de uma neolinguagem de gêneros gramaticais que seja inclusiva 

para/com as mulheres, as pessoas não-binárias, as “pessoas T entre gêneros”. ROCHA, J. Damião T. COELHO, 

Marcos Irondes, FERNANDES, Alexandre Araripe.   Experiências de/com uma "pessoa T" indígena entre gêneros 

do/no cotidiano tocantinense. In: Revista Teias v. 21 • n. 61 • abril/junho 2020 • Sessão Temática Desafios da 

Educação na/da/para a Amazônia.



Colaboração entre as pessoas é uma boa forma de aprendermos mais 

rápido e de compartilhar entendimentos em temas complexos.

Quando trabalhamos em ambientes em que são respeitadas as 

diferenças, também nos sentimos à vontade para aprender, arriscar e 

contribuir. Pensando nisso sugerimos:

Reflita sobre o tema, amplie seu conhecimento e esteja disposto a 

promover o respeito e a empatia.

Converse com os seus colegas de trabalho sobre diversidade e inclusão 

na sua equipe. Será que vocês podem melhorar o ambiente onde 

convivem?

Tem algo errado ou incomodando você? Fale! Tem dúvidas? Pergunte! 

Tem sugestões? Faça! Temos um e-mail voltado exclusivamente para o 

nosso Programa de Diversidade e Inclusão: 

ruedamais@ruedaerueda.adv.br. 

.

 

NA DÚVIDA, NÃO PRATIQUE. 



6. TEMAS TRABALHADOS NO RUEDA+ 
DIVERSIDADE

Priorizamos ações que promovam maior visibilidade e inclusão de: 

pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIA+ e pessoas com deficiência 

– PCD. Escolhemos esses temas baseados nos dados do país, 

dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho local, legislação, bem 

como as demandas legítimas da sociedade. 

CONHEÇA OS DADOS PESQUISADOS PELO IBGE 

2021, QUE JUSTIFICAM AINDA MAIS O PROPÓSITO 

DO RUEDA & RUEDA ADVOGADOS QUERER 

+DIVERSIDADE:

dos desempregados são negros e a 

informalidade alcança 47%. Além disso, menos 

de 5% dos cargos gerenciais são ocupados por 

pessoas autodeclaradas negras. 
64%       



90% 

travestis e transexuais se prostituem por 

não conseguir emprego e dados apontam 

que 40% dos profissionais LGBTQI+ ainda 

não se sentem seguros para 

compartilharem suas orientações afetivo 

sexuais no ambiente de trabalho.

 da população se 

enquadra nas PCD, 

pessoas com 

deficiência, o que 

evidencia a 

importância de sua 

inclusão no mercado 

de trabalho. 

24%

esta é a baixa porcentagem 

representando a quantidade de 

negócios sociais que são liderados por 

mulheres. Ademais, a renda de um 

homem profissionalmente ativo é 26% 

maior que a de uma mulher na mesma 

faixa etária. Isso significa que 

“minoria” não é relativo à quantidade 

de pessoas de um grupo na  

sociedade, e sim às discriminações

que esse grupo enfrenta.

20%

Fonte:
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.



Alguma vez você já ouviu falar em igualdade de gênero? A igualdade 

de gênero significa que homens e mulheres devem ter os mesmos 

direitos e deveres.

No decorrer da história as mulheres vêm assumindo responsabilidades 

importantes no ambiente de trabalho. É inegável que houve avanços e 

que são várias as conquistas nas últimas décadas, porém, ainda há 

muito a ser realizado quando se trata de igualdade de gênero para que 

as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens. 

No mercado de trabalho ou no mundo dos negócios, as mulheres ainda 

têm muitas barreiras a superar, isso porque a discriminação ainda 

existe e a igualdade ainda não faz parte da realidade em muitas delas. 

O esforço, como sabemos, não cabe apenas a elas: depende de 

mudanças nas empresas, na sociedade e nos próprios lares. Para que 

você possa compreender a posição das mulheres no mercado de 

trabalho hoje, não adianta olhar apenas para os dados atuais, é 

necessário voltar algumas décadas e pensar sobre o lugar ocupado por 

elas.

7. DIVERSIDADE+ GÊNERO



Até a década de 1940, quando se deu início a industrialização no Brasil, as 

mulheres exerciam apenas o papel de administradoras do lar. Ou seja, a 

maioria delas era sustentada pelo marido e se dedicava a cuidar da casa 

e dos filhos. A partir do desenvolvimento da indústria, as coisas 

começaram a mudar um pouco. As mulheres também passaram a 

trabalhar nas indústrias, diante da necessidade de mão de obra, porém, 

recebiam salários mais baixos que os dos homens. Assim, ao mesmo 

tempo em que os empregos nas indústrias tenham contribuído para 

inserir as mulheres no mercado de trabalho, eles reforçavam a 

desigualdade por meio da diferença salarial.

Foi apenas a partir dos anos 1970 que as mulheres começaram, de fato, a 

ocupar outros espaços fora de suas casas. Nessa época, elas passaram a 

exercer funções consideradas um pouco mais relevantes pela sociedade, 

como de costureiras, professoras ou funcionárias do comércio. Essa 

mudança tem a ver com o próprio contexto histórico da época, em que 

vários movimentos passaram a ir às ruas para exigir seus direitos. A 

questão das mulheres também estava presente nesse cenário.

 



Atualmente, muitas mulheres no Brasil sustentam suas famílias, 

trabalham em diferentes áreas do mercado, são empreendedoras e 

possuem os próprios planos de carreira. Além disso, elas estão sempre 

em busca de mais qualificação para conseguir vagas de emprego 

melhores e com mais benefícios. Entretanto, alguns problemas ainda 

fazem parte da realidade das mulheres no mercado de trabalho, tais 

como: a desigualdade salarial; a jornada dupla (de acordo com 

pesquisa do IBGE, as mulheres gastam o dobro de tempo dos homens 

em atividades domésticas. Enquanto eles gastam em média 10,9 

horas por semana, as mulheres gastam 21,3 horas); a dificuldade em 

ocupar cargos gerenciais e de liderança (ainda de acordo com o IBGE, 

apenas 41,8% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres). 

Apesar do cenário complexo e desigual, as mulheres têm lutado para 

conseguir seu espaço e é impossível fechar os olhos para a 

importância da participação feminina no mercado de trabalho. 



A problemática da desigualdade de gênero é estrutural, pois temos 

toda uma construção histórica e social que permitiu e reforçou uma 

desigualdade no tratamento entre homens e mulheres. Aqui no Brasil, 

por exemplo, as mulheres passaram a votar apenas em 1932 e, até 

meados da década de 60, as mulheres casadas precisavam da 

autorização legal do marido para trabalhar. Temos uma construção 

social de que o homem é o responsável pelo provento e a mulher pelo 

cuidado. É necessária uma mudança de postura na busca por uma 

sociedade com equilíbrio de gênero em oportunidades empresariais e 

em cuidados com a casa, com os filhos, com os pais, para que ambos, 

homens e mulheres possam se realizar tanto pessoalmente como 

profissionalmente em suas vidas.

Aqui no Rueda & Rueda Advogados, com base no CENSO*, o número 

de funcionárias, representam 65,6% da equipe de trabalho da 

empresa, temos uma Sócia Fundadora forte e inspiradora e muitas 

lideranças femininas que agregam valor, empatia, assertividade e 

são um enorme diferencial na condução dos nossos processos 

internos e na orientação às pessoas que compõem os times. 

*CENSO da Diversidade e Inclusão Social aplicado no Rueda & Rueda Advogados.

Fontes:
SBCOACHING Group.

InfoMoney. www.infomoney.com.br

10 números para entender a realidade das mulheres no mercado de trabalho e nos negócios. 
Revista Época. Negócios.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe. ONU. Nações Unidas.



COMO POSSO FAZER DIFERENTE? 

Não faça piadas ou comentários, nem utilize xingamentos e 

expressões que perpetuem estereótipos de gênero, como por 

exemplo “coisa de mulher/coisa de homem”, “homens são menos 

emocionais”, “comporte-se como uma mocinha”, “seja homem”, 

“homens são assim”, “só podia ser mulher” etc.

Nunca pense na maternidade ou na paternidade como um 

empecilho profissional: ao contrário, esta enriquecedora 

experiência pode agregar valor à nossa equipe, nosso ambiente e 

nossa cultura.

Respeite as mulheres, sua sexualidade, sua intimidade, e ajude 

como puder no combate a qualquer tipo de constrangimento ou 

assédio, marcadamente o de natureza sexual.

Respeite a vontade e as capacidades da mulher em casa, no 

ambiente de trabalho e em qualquer outro lugar.

Adote atitudes colaborativas, em vez de competitivas, em relação 

às mulheres.



 
CONCEITOS

Movimento social que busca a igualdade entre gêneros. 

A ideia é a construção de um mundo no qual homens e 

mulheres não tenham papéis de dominação e 

submissão, e que a mulher tenha participação na 

sociedade de uma forma mais justa e igualitária. Há 

quem associe o feminismo ao ódio e à busca pela 

dominação das mulheres em relação aos homens. No 

entanto, o movimento atua para que homens e mulheres 

possam conviver em uma sociedade que proporcione os 

mesmos direitos para ambos.

ENTENDENDO OS 



O machismo é a crença no direito à supremacia 

masculina. Esse preconceito, expresso por atitudes ou 

opiniões, traz a ideia de que homens e mulheres devem 

ter papéis distintos na sociedade e, por isso, a mulher não 

pode ter a liberdade de fazer suas escolhas e ainda 

assim ter igual respeito no meio social. Nesse caso há 

uma relação de determinação sobre a identidade 

feminina e o espaço que a mulher pode ocupar na 

sociedade. Da mesma maneira, essa crença e atitudes 

trabalham para desqualificação das capacidades e 

potencialidades femininas. O machismo atinge toda a 

sociedade e influencia também as mulheres que, por 

vezes, acabam por reproduzir comportamentos 

machistas não apoiando outras mulheres. É preciso 

atenção e prudência nas nossas falas e práticas diárias.



COMO POSSO FAZER DIFERENTE? 

Não faça piadas ou comentários, nem utilize xingamentos e 

expressões que perpetuem estereótipos de gênero, como por 

exemplo “coisa de mulher/coisa de homem”, “homens são menos 

emocionais”, “comporte-se como uma mocinha”, “seja homem”, 

“homens são assim”, “só podia ser mulher” etc.

Nunca pense na maternidade ou na paternidade como um 

empecilho profissional: ao contrário, esta enriquecedora 

experiência pode agregar valor à nossa equipe, nosso ambiente e 

nossa cultura.

Respeite as mulheres, sua sexualidade, sua intimidade, e ajude 

como puder no combate a qualquer tipo de constrangimento ou 

assédio, marcadamente o de natureza sexual.

Respeite a vontade e as capacidades da mulher em casa, no 

ambiente de trabalho e em qualquer outro lugar.

Adote atitudes colaborativas, em vez de competitivas, em relação 

às mulheres.

8. DIVERSIDADE+ 
ORIENTAÇÃO SEXUAL

A orientação sexual de uma pessoa pode ser influenciada pela 

identidade de gênero, que é a forma como a pessoa se percebe 

dentro dos gêneros-padrão: feminino e masculino, e pela expressão 

de gênero, que é como a pessoa demonstra seu gênero por meio de 

seu modo de agir, de se vestir, de interagir. 

Existem diversos tipos de orientações sexuais e identidades de 

gênero e estas estão representadas por uma sigla - utilizada nos 

meios de comunicação com pequenas variações - LGBTQIA+ 

(lésbicas, gay, bissexual, transgênero/transsexual/travesti, queer, 

intersexo e assexual), que engloba conceitos de identidade, 

sexualidade, representatividade e muito mais. 



Apesar da Constituição Federal em seu artigo 5°, 

caput, assegurar a igualdade perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, infelizmente nem 

sempre este direito é respeitado quando falamos 

na população LGBTQIA+. 

Felizmente, conquistas foram feitas pela 

população LGBTQIA+ na luta por direitos civis 

que representaram grandes avanços. Nesse 

sentido, em 1990, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), removeu a homossexualidade da 

Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e problemas relacionados com a saúde 

(CID), e passa então a ser reconhecida como 

traço de personalidade, e não distúrbio da mente. 



O machismo é a crença no direito à supremacia 

masculina. Esse preconceito, expresso por atitudes ou 

opiniões, traz a ideia de que homens e mulheres devem 

ter papéis distintos na sociedade e, por isso, a mulher não 

pode ter a liberdade de fazer suas escolhas e ainda 

assim ter igual respeito no meio social. Nesse caso há 

uma relação de determinação sobre a identidade 

feminina e o espaço que a mulher pode ocupar na 

sociedade. Da mesma maneira, essa crença e atitudes 

trabalham para desqualificação das capacidades e 

potencialidades femininas. O machismo atinge toda a 

sociedade e influencia também as mulheres que, por 

vezes, acabam por reproduzir comportamentos 

machistas não apoiando outras mulheres. É preciso 

atenção e prudência nas nossas falas e práticas diárias.

Pelo Poder Judiciário, em maio de 2010, o STJ reconheceu que casais 

homossexuais têm o direito de adotar filhos; O CNJ emitiu resolução 

para realização do casamento homoafetivo em cartórios, em 14 de 

maio de 2013; No mês de abril de 2016, foi publicado o Decreto nº 8.727 

que garante o uso do nome social e reconhecimento da identidade de 

gênero; O STF autorizou a alteração de nome e gênero no registro civil 

nos cartórios, em agosto de 2018; No mês de junho de 2019, o STF 

determinou que a discriminação contra pessoas LGBT é crime, 

devendo ser enquadrada nos crimes previstos na Lei nº 7.716/1989 (Lei 

do Racismo) e, mais recentemente, em maio de 2020, o STF declarou 

inconstitucional e suspendeu as restrições para doação de sangue 

A diversidade faz parte da condição humana 

e por isso, buscamos tornar nosso ambiente acolhedor e inclusivo 

para todos os colaboradores, cada um com sua característica única. 

O comprometimento com a diversidade e inclusão promovem a 

construção de uma sociedade baseada no respeito ao próximo, 

independentemente de sua orientação sexual.

por homossexuais.

Fontes:
Cartilha da Diversidade Dell Brasil. 2020.



 
CONCEITOS

ENTENDENDO OS 

sinal utilizado 

para incluir 

pessoas que não 

se sintam 

representadas 

por nenhuma 

das outras oito 

letras.

lésbicas

gays

bissexuais

travestis
transexuais

transgêneros

 queer

 intersexuais

 assexuais



As três primeiras letras da sigla, e a letra “P” tratam a 

respeito da ORIENTAÇÃO SEXUAL. É por quem a pessoa 

sente atração e tem a ver com o desejo de se relacionar 

afetiva e/ou sexualmente com outros gêneros.

Heterossexual é a pessoa que sente atração por 

pessoas com gênero diferente do dela.

Bissexual é a pessoal que sente atração por ambos 

os gêneros.

Homossexual é a pessoa que sente atração por 

pessoas do mesmo gênero que o dela.

Lésbica é a mulher que sente atração por outras 

mulheres (cis ou trans).

Gay é o homem que sente atração por outros homens 

(cis ou trans).

Pansexual é a pessoa que sente atração

por pessoas, sem utilizar os gêneros como parâmetro.  

“LGB” e “P”



O “T” abrange a IDENTIDADE DE GÊNERO, 

sendo a forma como uma pessoa se entende como indivíduo 

social. Em suma, representa como uma pessoa se reconhece: 

homem, mulher, ambos ou nenhum dos gêneros. O que 

determina a identidade de gênero de uma pessoa é a maneira 

como ela se sente e se percebe, assim como a forma que esta 

deseja ser reconhecida pela sociedade. A seguir estão 

elencados os principais tipos de identidade de gênero:

Transgênero é o indivíduo que se identifica com um 

gênero diferente daquele que lhe foi atribuído no nascimento. 

Por exemplo: uma pessoa que nasce com características 

masculinas (do ponto de vista biológico), mas que se sente do 

gênero feminino; ou o indivíduo que possui características 

físicas femininas, mas que se identifica como um homem. É 

uma identidade ligada ao psicológico e não ao físico, podendo 

haver nestes casos, uma mudança fisiológica para 

adequação, caso a pessoa assim desejar.

Cisgênero consiste no indivíduo que se identifica com o 

seu "gênero de nascença". Por exemplo: um indivíduo que 

possui características biológicas típicas do gênero masculino 

e que se identifica (socialmente e psicologicamente) como um 

homem.



Não-binário é a classificação que caracteriza a 

mistura entre masculino e feminino, ou a total indiferença 

entre ambos. Os indivíduos não-binários ultrapassam os 

papéis sociais que são atribuídos aos gêneros, criando uma 

terceira identidade que foge do padrão "homem-mulher".

Travesti é a pessoa que foi designada como homem em 

seu nascimento, mas se entende como uma figura feminina, 

vivenciando papéis do gênero feminino na sua vida. Durante 

muito tempo, o termo era considerado pejorativo ou 

associado à prostituição. Contudo, atualmente o conceito 

vem sendo ressignificado e passou a ter mais peso político.

O “Q” vem de “queer”, que são as pessoas que 

transitam entre os gêneros feminino e masculino ou que não 

se intitulam como pertencente de um gênero específico. 

A letra “I” diz respeito ao intersexual. A pessoa 

intersexo está entre o feminino e o masculino, seu 

desenvolvimento sexual corporal não se encaixa na lógica 

masculino-feminino.



O “A” aborda o assexual que é a pessoa que não sente 

atração sexual por outro alguém, apesar de apreciar a 

intimidade, sendo capaz de amar e se envolver emocionalmente 

com um parceiro.

E o que é o símbolo +? O + é utilizado para representar 

as inúmeras possibilidades de orientação sexual e identidade de 

gênero, para além das letras mencionadas. São diversas as 

EXPRESSÕES DE GÊNERO, como o indivíduo manifesta a sua 

identidade, a forma como se veste, sua aparência e 

comportamento e tudo isso independe do sexo biológico. 

Dentro do símbolo +, estão abrangidos: a pessoa Agênero que 

tem a identidade de gênero neutra; o indivíduo Andrógeno, cuja 

expressão de gênero transita entre os dois polos, homem e 

mulher; a pessoa de Gênero Fluido que é ou se entende como 

mulher em algum momento da vida, homem em outro, e transita 

por outras identidades de gênero; o indivíduo Drag Queen/King 

que se monta de acordo com o gênero oposto para performances 

artísticas e o Crossdresser, oriundo do fetiche do homem de se 

vestir como mulher, usa roupas do gênero oposto 

ocasionalmente, mas não faz modificações permanentes. 



SE LIGA NESSAS DICAS!

É MASSA, 
MANDOU BEM!

Utilizar os termos “orientação 

sexual”  e “identidade de gênero”.

Considerar todos os tipos de 

possibilidades de casais durante 

datas comemorativas como Dia das 

Mãe, Dia dos Pais, entre outras.

Respeitar a identidade social dos 

transgêneros se dirigindo a estes 

utilizando o nome pelo qual 

optaram por ser chamados.

HOMOSSEXUALIDADE

NÃO, JÁ ERA...

Utilizar os termos “escolha”, 

“opção” ou “preferência” sexual. 

Utilizar termos pejorativos e 

populares depreciativos para se 

referir a população LGBTQIA+.

Expor a orientação sexual de uma 

pessoa, sem o seu consentimento.

 HOMOSSEXUALISMO*

*Não se utiliza a expressão “homossexualismo” pois, neste caso, o sufixo 

“ismo” denota doença. A homossexualidade não é considerada como 

patologia pela Organização Mundial da Saúde - OMS, desde 1990, quando 

modificou a Classificação Internacional de Doenças - CID, declarando que “a 

homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão”.



9. DIVERSIDADE+ 
RAÇA, COR & ETNIA

A Diversidade contextualizada em Raça, Cor e Etnia traduz a 

riqueza na formação de cada ser humano, da sociedade e do 

mundo em que vivemos.

Para compreender o assunto vamos iniciar pela definição do 

que é Raça, Cor e Etnia?



COR refere-se à variedade de tom de pele e sua identificação é feita 

como uma das características físicas que representam a raça de 

cada indivíduo.

ETNIA diferencia-se pela especificidade sociocultural e é refletida, 

principalmente, no pertencimento de um indivíduo a determinado 

grupo que compartilha da mesma origem histórica, religião, 

costumes, hábitos, tradições e língua.

RAÇA se trata de uma construção realizada por meio de discursos e 

experiências sociais devido às características físicas dos indivíduos 

como cor da pele, narizes, bocas e cabelos, ou seja, o fenótipo.

Em termos práticos a importância do movimento negro e da luta 

antirracista mostra sua relevância quando vemos os dados da 

desigualdade racial que ainda existe no Brasil.  Tendo por base 

estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que 

desenvolveu uma pesquisa chamada “Desigualdades Sociais por Cor 

ou Raça” onde mostra que pretos e pardos, representando 56% da 

população brasileira, têm os piores indicadores de renda, moradia, 

escolaridade, serviços, etc. 



É inegável que o Brasil tem um passado marcado por um longo e doloroso 

processo de escravidão e, após muita luta e resistência da população 

negra, a formal “abolição da escravatura” não veio com nenhum suporte 

para inclusão do povo negro na sociedade. O resultado disso é a 

permanência latente do racismo no sistema. Quando se fala em racismo 

estrutural, trata-se do processo de naturalização de ações, hábitos, 

situações, falas do cotidiano que geram, direta ou indiretamente, a 

segregação ou o preconceito racial. Desconstruir as raízes deste 

problema social é a maior pauta do movimento negro, mas exige um 

esforço de toda a sociedade.



Passando a analisar a situação dos negros em ambientes 

corporativos, inicialmente é necessário afirmar que a 

política de cotas implementada no Brasil vem 

colaborando de certa forma para o ingresso cada vez 

maior da população negra nos cursos universitários. 

Contudo, os obstáculos e desafios profissionais para as 

pessoas negras permanecem. Trazendo a aplicação para 

o ramo do direito, na atualidade, os grandes escritórios do 

Brasil contam com menos de 1% de advogados negros, o 

que demonstra que embora estejam tendo acesso à 

universidade, negros, que são maioria racial brasileira, 

não ocupam espaços expressivos nesse campo 

profissional.

A inclusão do negro em ambientes corporativos, portanto, 

trata-se de um grande desafio, partindo do pressuposto 

de que vivemos em um país racista, que nega tal condição 

e não integra mulheres e homens negros às profissões 

qualificadas, tornando a maior parcela da população 

ausente de representatividade, fazendo com que esses 

ambientes não sejam múltiplos e diversos, o que, 

consequentemente, acaba reduzindo qualidades e 

potencialidades dos negros frente a um mercado cada vez 

mais exigente.



No Brasil, pessoas pretas correspondem a 64% dos 

desempregados e 66% dos subutilizados, conforme mostra o estudo 

“Desigualdades Sociais por Cor e Raça”, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Essa população recebe menos que as pessoas brancas, 

independentemente do nível de instrução, e é maioria nos setores da 

economia com baixa remuneração (agropecuária (60,8%), construção civil 

(63 %) e serviços domésticos (65,9%). Entre os principais obstáculos para a 

inserção estão o preconceito e dificuldades de acesso à educação.

A diferença do salário médio chega a 73%, com destaque para os homens 

brancos, que têm vantagem quando comparados às mulheres brancas e 

às mulheres e homens pretos e pardos. As mulheres de cor recebem menos 

da metade do salário de um homem branco (44%).

Entre os 10% da população com os maiores rendimentos, apenas 27,7% 

eram pretos ou pardos. Por outro lado, os pretos ou pardos representavam 

75,2% do grupo formado pelos 10% da população com os menores 

rendimentos. A proporção de negros em cargos de gerência só foi superior 

à de brancos no Norte (61%) e no Nordeste (56%). No geral, o número é de 

quase 70% de brancos e menos de 30% de negros.



Apesar da persistente desigualdade racial no mercado de 

trabalho, na educação e dos índices desfavoráveis, especialistas 

reconhecem que, pouco a pouco, os negros têm ganhado espaço 

nas empresas, principalmente àquelas que promovem ações em 

prol da diversidade. Entre os obstáculos encontrados está o 

racismo estrutural, o mal enraizado na história do país 

que aboliu a escravidão sem criar políticas públicas para inclusão 

dos negros na sociedade. 

Esse problema social é tão grande que muitos hábitos passam 

despercebidos, ações racistas são naturalizadas, situações e 

falas do cotidiano geram, direta ou indiretamente, a segregação 

ou o preconceito racial.



Fontes:
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Negros ocupam cargos com menor remuneração no mercado de trabalho. Correio 
Braziliense.

Brasil de fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo.
CENSO da Diversidade e Inclusão Social aplicado no Rueda & Rueda Advogados.

Artigo publicado por Everton Santana, para o Rueda News.

A desconstrução das raízes do racismo é a maior pauta do 

movimento negro, mas exige de todos um esforço mútuo e 

incansável. Cabe a nós que compomos o Rueda & Rueda 

Advogados tomarmos uma atitude diferente reconhecendo 

sempre que surgir um “viés inconsciente” de preconceito e 

racismo, buscando agir de maneira natural e não preconceituosa. 

Num país onde metade das pessoas se autodeclara negra 

queremos que elas se sintam incluídas e respeitadas, portanto, 

entender as consequências da discriminação racial na vida das 

pessoas é um exercício de empatia necessário para superarmos 

essas desigualdades.  

Acreditamos nisso e, queremos mudar os números do resultado 

do CENSO da Diversidade e Inclusão do Rueda & Rueda 

Advogados, em que nossa equipe de trabalho se constitui de 

0,6% de indígena, 2,5% amarelos, 7,4% de pretos, 32,5% se auto 

declaram pardos e, em contrapartida, 57,1% são brancos. 



 
CONCEITOS

ENTENDENDO OS 

É o racismo embutido no 

conjunto de práticas, hábitos e 

falas pejorativas em nossos 

costumes que promovem a 

discriminação ou o preconceito 

racial dentro de nossa estrutura 

social. 

Ele reforça a ideia ou o 

inconsciente coletivo de que 

pessoas negras e indígenas, com 

todas suas culturas, costumes, 

padrões e hábitos, são inferiores. 

A dificuldade de associar pessoas 

negras, indígenas a profissões, 

espaços ou locais antes 

dominados por brancos é um tipo 

de racismo estrutural, por 

exemplo. O conceito de racismo 

estrutural, portanto, mantém um 

sistema organizado que privilegia 

um grupo social em detrimento 

de outro.

É basicamente o tratamento 

diferenciado entre raças no 

interior de organizações, 

empresas, grupos, associações e 

instituições congêneres. 

Em resumo, e de forma coloquial, 

considerando a problemática 

singular entre negros e brancos, é 

você tratar o negro de uma forma 

e o branco de outra. É você optar 

por um em prejuízo do outro, ou 

mesmo preferir, ou até, de forma 

indireta, ofertar tratamentos 

diferenciados, de modo a 

privilegiar um em detrimento do 

outro, sem qualquer respaldo 

legal.



Reflita... 

Conheça o significado de algumas frases e palavras com 

conotação racista e entenda por que você precisa evitar de 

usá-las.

Eu não 
quero 

denegrir 
a 

imagem 
de 

ninguém

É possível que você já tenha usado a 

expressão “denegrir” como sinônimo 

de difamar. Seu significado, no entanto, 

é “tornar negro, escurecer”. 

Nessa frase, você diz que não quer 

manchar a reputação de uma pessoa. 

Entende como é maldoso e ofensivo? 

Portanto, mesmo que não seja sua 

intenção, quando você diz que não 

quer “denegrir”, você está sendo 

racista. Nesses casos, o melhor é 

utilizar a expressão “difamar”.

Fulano 
está na 
minha 

lista 
negra

Quando você cria uma “lista negra” 

indica que pessoas não podem fazer 

parte de um ambiente ou do seu 

círculo de amizade, por exemplo. 

Obviamente, a palavra “negra” é 

utilizada de forma pejorativa e racista.



Que 
inveja 

branca!

Ao contrário da “lista negra”, a “inveja 

branca” indica algo “do bem”. Ou 

seja, o que é associado à cor branca é 

visto como algo positivo – o que 

reforça a associação entre “preto” e 

comportamentos negativos.

Amanhã 
é dia de 
branco

Essa expressão maldosa associa o 

“dia de branco” a um dia de trabalho, 

como se apenas os brancos 

trabalhassem e os negros fossem 

pessoas preguiçosas e desocupadas.

Quanto 
prazo! A 
coisa tá 
preta!

Novamente, a expressão associa a 

palavra “preta” a uma situação ruim.



Que 
serviço 

de preto!

Mais do mesmo: a frase que indica 

uma tarefa mal feita também vem da 

associação ao trabalho que seria 

realizado pelo negro.

Para reforçar: Cuidado! 

Tire o racismo do seu vocabulário. Muitas palavras possuem 

origem e tom pejorativo e acabamos repetindo algumas dessas 

palavras sem termos consciência sobre seu real significado. 

Piadas que ofendem ou machucam alguma pessoa não são 

piadas, são agressões. 

Afinal, o objetivo de uma piada e brincadeira não é fazer todas as 

pessoas rirem?



10. DIVERSIDADE+ 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Um dos pilares de atuação no foco de diversidade está pautado 

em pessoas com deficiência, cuja análise será posta para 

reflexão a partir das características presentes no cotidiano, 

objetivando uma construção sólida e sem preconceito, por meio 

do ambiente corporativo.

A Organização das Nações Unidas (ONU), juntamente com o 

auxílio de ONGS de pessoas com deficiências, aprovou o texto 

no ano de 2006, da Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiências, cujo artigo 1º assim define a 

pessoa com deficiência:

“O propósito da presente Convenção é o de promover, proteger 

e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as 

pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua inerente 

dignidade. Pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade com as demais 

pessoas”.



Quantas vezes na nossa fala ou nosso subconsciente vem o 

sentimento de pena quando se conversa com ou sobre uma pessoa 

com deficiência? Pessoas com deficiência possuem aptidão 

técnica, muitas vezes negligenciada pelo mercado de trabalho 

apenas em razão do rótulo da deficiência. É preciso ter em mente 

que ter uma deficiência não é o mesmo que estar doente, 

tampouco é sinônimo de ineficiência. A deficiência faz parte da 

diversidade humana e entender isso é crucial para não excluir ou 

repetir pensamentos e atitudes discriminatórias.

Como não poderia ser diferente, aqui no Rueda & Rueda 

Advogados temos como grande pilar a inclusão da pessoa com 

deficiência, acolhendo de forma segura, a fim de compor 

harmonicamente no quadro de funcionários, independente de 

deficiência, limitação ou dificuldade. Para tanto, importante 

ressaltar ainda a cultura de respeito que é imprescindível ser 

abraçada por todos que fazem o time do escritório, mediante 

condutas que podem auxiliar no dia a dia.

Dessa forma, seguimos contribuindo para viver não apenas em 

nosso ambiente de trabalho, mas em um mundo melhor, cuja 

transformação depende de atitudes diárias, baseadas nas ideias 

de união, respeito, empatia e sensibilidade para com o próximo, 

seja ele quem for e como for.



SE LIGA NESSAS DICAS!

É MASSA, 
MANDOU BEM!

Pessoa com deficiência – destaca 

que existe um ser humano antes 

de tudo, à frente de sua deficiência

NÃO, JÁ ERA...

Portador de deficiência – pois a 

pessoa não é “portadora”, como 

sendo algo, ou uma coisa que se 

carregue. 

Ter superproteção. Pode 

remeter a ideia de “coitadinho” 

e ninguém gosta de ser visto 

assim. 

Utilizar termos pejorativos não 

é engraçado, nem cabe mais 

nos dias atuais. Então, esqueça 

o que você cresceu ouvindo, 

como: cego, aleijado, perneta, 

moco.

A pessoa é autônoma e pode lhe 

ser atribuída funções que se 

adeque a sua realidade, assim 

como todos tem facilidade e 

dificuldade em alguma área. Não 

esqueça, ninguém é bom em tudo!

Caso seja necessário ressaltar o 

tipo de deficiência, procurar 

utilizar os termos apropriados 

como pessoa com deficiência 

física, visual e auditiva.

Para reforçar: Cuidado! 

Não devemos nos referir às pessoas com deficiência como pessoas com 

necessidades especiais. Evite o uso da palavra especial com intuito de 

suavizar ou minimizar o peso da palavra deficiência. Está tudo bem em 

possuir deficiência, ter deficiência não define a pessoa!



11. VOCÊ MUDA, TUDO MUDA! 
Faça parte da mudança.

Agora você tomou conhecimento do que o Rueda+ Diversidade veio 

fazer, certo? E sabendo de tudo isso, que tal começar o seu próprio 

desenvolvimento e fazer parte do desenvolvimento de todas as 

pessoas que trabalham junto com você? É muito importante garantir 

que esse compromisso faça parte da rotina de trabalho de todos e 

todas: a diversidade, a inclusão e o combate à discriminação precisam 

caminhar juntos!

Valorizando a diversidade atraímos novos talentos, somamos o 

melhor de cada um e desenvolvemos equipes para os desafios do 

futuro. Pessoas que se sentem acolhidas e à vontade trabalham mais 

felizes, produzem melhor e são mais capazes de contribuir com o 

nosso escritório e com toda a sociedade. Queremos que o nosso 

Programa de Diversidade e Inclusão fomente o debate, estimule a 

adoção de ações afirmativas voltadas às frentes de trabalho 

apresentadas nesta cartilha, bem como, traga contribuições para a 

construção de um ambiente de trabalho que respeite e promova os 

direitos humanos em geral.



Como todo local de trabalho que busca maior produtividade, 

criatividade e inovação, devemos cuidar da qualidade das nossas 

relações, construindo com mais inclusão, respeito e justiça um 

local mais saudável, seguro e confiável para todas as pessoas.

Aqui não pode haver espaço para o preconceito! 
As ideias pré-concebidas limitam a nossa forma de enxergar o 

mundo ao nosso redor. É preciso ter conhecimento e informação 

para eliminar toda forma de discriminação, aprendendo a 

entender e se colocar no lugar do outro, com respeito e empatia.

Essa, talvez, seja a nossa principal mensagem para você: a 

importância de respeitar o próximo em toda a sua diferença! É 

preciso enxergar e entender a diversidade em toda sua 

pluralidade, como algo que traz aprendizado, dinamismo, 

evolução e novas reflexões.

Assim como a cor da pele ou a deficiência de alguém não reflete 

sua competência e características morais e pessoais, a orientação 

sexual e o gênero também não são motivos para diminuir ou 

definir o outro. Nosso maior desafio, objetivo e compromisso será 

promover a diversidade em toda sua potencialidade, 

possibilitando assim, a oportunidade de evolução e promovendo o 

desapego total de antigos estigmas. A cartilha precisa ser 

direcionada a tod@s e não só a quem se encaixa em uma das 

vertentes. É para que todos nós tenhamos a consciência de que o 

respeito às diferenças é a maior arma para se combater a 

descriminação e desigualdades”.

 



Sabemos que os desafios existem para serem vencidos e que somos 

melhores quando unimos as nossas forças. Cada um de nós pode e 

deve fazer a sua parte e contribuir com atitudes que ajudem a 

construir uma sociedade melhor para se trabalhar e conviver, onde 

se respeitam todas as identidades de gêneros, as limitações e 

potenciais de brancos e negros, todas as origens e orientação 

sexual. A contribuição de cada um é muito importante para que 

possamos mudar a realidade atual e vivenciar a transformação que 

tanto esperamos.
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