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PROGRAMAS DE 
DIVERSIDADE 
E INCLUSÃO & 
A PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS
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O contexto de evolução digital que a sociedade atravessa também 
deu força a movimentos relevantes de combate a preconceitos 
e desigualdades. Nesse cenário, é salutar e importante que as 
organizações implementem programas de diversidade e inclusão que, 
além da promoção de bem-estar organizacional e de trocas positivas 
com outros atores do mercado, contribuam para a construção de uma 
sociedade mais justa e inclusiva.

Durante a idealização e implantação de tais programas, não se pode 
perder de vista que o tratamento de dados pessoais referentes à 
origem racial ou étnica ou à vida sexual de candidatos e colaboradores 
requer ainda mais cautela, em razão do maior potencial discriminatório 
a eles atrelado.

Introdução

Quais as melhores práticas para promover programas 
de diversidade e inclusão em ambientes corporativos 
e, na mesma medida, assegurar conformidade com a 
legislação de proteção de dados pessoais?
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Em um primeiro momento, a organização deve assimilar 
a relevância do programa e, a partir daí, traçar metas 
e objetivos claros quanto às ações a serem tomadas 
nessa frente, assim como as métricas e mecanismos de 
avaliação e melhoria contínua a serem implementados 
para medir periodicamente a assertividade do programa.

DEFINIR DE FORMA CLARA A MISSÃO 
INSTITUCIONAL E O PLANO DE AÇÃO DE 
POLÍTICAS DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO

PASSO

01

Metas e 
     objetivos
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Deve-se reconhecer a importância da existência e do 
significado das diversas vivências que compõem a nossa 
sociedade, compreendendo que obscuridade e confusão 
de alguns conceitos e terminologias podem dar margem 
para outras formas de discriminação. Assim, a corporação 
deve buscar compreender melhor conceitos como 
orientação sexual, identidade de gênero, sexo biológico, 
expressão de gênero e expressão artística de gênero, 
reconhecendo a validade e riqueza dessas vivências e 
seus desdobramentos nos processos internos.

Na realização de questionários e pesquisas de clima, por 
exemplo, deve-se garantir que o preenchimento seja 
facultativo e abrangente, oportunizando escolhas com 
as quais os colaboradores efetivamente se identifiquem. 
Sempre que possível, inclusive, é recomendável consultar 
entes e organizações especializadas no estudo de 
vivências LGBTQIA+ para verificar se as nomenclaturas 
estão sendo empregadas adequadamente.

ENTENDER MELHOR A DIVERSIDADE 
DE VIVÊNCIAS E IDENTIDADES DE

 GRUPOS MINORITÁRIOS

PASSO

02

Diversidade e
        identidade
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Um dos maiores desafios na concretização de um 
Programa de Diversidade e Inclusão está na obtenção 
de nível adequado de segurança no tratamento de 
informações tão íntimas e potencialmente críticas dos 
colaboradores.

Assim, não devem ser poupados esforços na 
concretização de mecanismos como VPN, firewalls, 
autenticação em dois fatores, criptografia, controle de 
acesso e outros tantos que estejam disponíveis no 
mercado para assegurar protocolos e padrões técnicos 
que preservem a integridade dos dados coletados. 

INVESTIR INCESSANTEMENTE EM 
MECANISMOS DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO APTOS A REFORÇAR A 
PROTEÇÃO DOS DADOS COLETADOS

PASSO

03

Seguranca da
     informacao
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Em homenagem aos princípios da necessidade, 
adequação e segurança, é imprescindível certificar-se 
de que o monitoramento das ações referentes a grupos 
minoritários satisfaz os requisitos legais e regulatórios 
vigentes à época, utilizando apenas os dados pessoais 
efetivamente necessários à realização das atividades.

Nesse sentido, um passo relevante é a definição de quem 
serão os indivíduos e áreas, dentro da companhia, que 
efetivamente terão acesso às informações mapeadas, 
restringindo ao máximo esse acesso como forma de 
mitigar potenciais riscos aos colaboradores.

RESTRINGIR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 
REFERENTES AO PROGRAMA DE 

DIVERSIDADE E INCLUSÃO AO MÍNIMO 
NECESSÁRIO DENTRO DA COMPANHIA

PASSO

04

Restringir acesso
    as  informacoes
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Medidas de inclusão, muito mais do que objetivos 
empresariais relevantes, requerem reconhecimento e 
empatia quanto às particularidades de cada ser humano. 

O fomento à criação de grupos de afinidade, por 
exemplo, deve vir com clareza de que a ação é facultativa 
e desvinculada a funções ligadas ao exercício do cargo 
específico do colaborador, para que este entenda 
os limites de cada uma das atividades e se sinta 
efetivamente confortável a participar de determinada 
dinâmica extra trabalho.

SER EMPÁTICO, MAS NUNCA INTRUSIVO NA 
COMUNICAÇÃO COM OS COLABORADORES

PASSO

05

Empatia
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Independente dos mecanismos e metas que sejam 
elegidos para a viabilização do Programa de Diversidade 
e Inclusão, todos os colaboradores da organização 
devem ser devidamente informados, devendo-se investir 
nas mais criativas e variadas formas de conscientização 
interna acerca do assunto, de modo a garantir que as 
políticas institucionais desenhadas para esse contexto 
ganhem tração e sejam implementadas de forma 
transparente, clara e facilmente acessível.

Uma boa prática, ainda, é a criação e contínua 
disponibilização de uma Política escrita explicando o(s) 
motivo(s) pelo(s) qual(is) aqueles dados estão sendo 
coletados, como e para que finalidades específicas eles 
serão utilizados, assim como qual é o comprometimento 
da organização com o seu Programa de Diversidade e 
Inclusão.

IMPLEMENTAR CAMPANHAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO INTERNA E ESTABELECER 

UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM
OS COLABORADORES

PASSO

06

Campanhas de
    Conscientizacao
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É recomendável que as corporações sistematizem um 
mecanismo de recebimento de denúncias de eventuais 
episódios de discriminação, o que pressupõe também a 
implementação de formatos seguros e protetivos que 
efetivamente encorajem, assegurem e deem conforto 
aos colaboradores que desejem utilizar o canal de 
denúncia, garantindo completude, confiabilidade e 
utilidade às informações recebidas tanto para propósito 
de medidas administrativas como para fins de melhoria 
contínua.

ESTABELECER E APRIMORAR CANAIS 
EFETIVOS DE DENÚNCIA

PASSO

07

Canais de
					Denuncia'
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Sempre que possível, deve-se manter as informações 
coletadas em forma anonimizada. Cuidado com a 
implementação de mecanismos de anonimização que 
acabem tendo o efeito reverso: muitas vezes, são 
utilizados mecanismos para consolidação de estudos 
e estatísticas que, em um primeiro momento, podem 
até parecer anonimizados, mas na realidade permitem 
que seja feito um caminho de rastreamento que leva à 
identificação de um indivíduo – ainda mais quando se 
está diante de um reduzido âmbito amostral.

ATENÇÃO REDOBRADA PARA AS MÉTRICAS 
E ESTATÍSTICAS DECORRENTES DO 

PROGRAMA DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO

PASSO

08

Metricas e
     Estatisticas
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