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Para um novo mundo, uma nova Empresa mais diversa, mais inclusiva, mais
responsável. É por isso que, na Gerdau, a atuação na frente de Valorização da
Diversidade e Inclusão se torna um pilar estratégico. É uma forma de atuar
perante os nossos mais diversos públicos: colaboradores, sociedade, clientes,
parceiros de negócios, fornecedores e poder público.
Estamos presentes em todo o território nacional, permeando as mais diferentes
expressões culturais do Brasil. Por isso, a diversidade já faz parte do nosso DNA.
Além disso, nosso posicionamento, antenado aos avanços tecnológicos e
disruptivos que têm sido gerados pela 4ª revolução industrial, somente poderá
ser atingido por uma força de trabalho diversa, multifacetada e empoderada.
Cada um, com sua visão de mundo, características, marcadores identitários, é
fundamental para o futuro que estamos criando.
Por isso, convido a todos que lerem este Guia de Diversidade a serem, em seu
dia a dia, o reflexo da cultura da Gerdau, seja na Empresa, seja na sua casa, seja
na sociedade.
Gustavo Werneck
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PROPÓSITO E PRINCÍPIOS1
Nosso PROPÓSITO é “Empoderar pessoas que constroem o futuro”,
e, nesse contexto, a diversidade passa a ser vista como um tema
estratégico para o alcance desse propósito.
Assim, se o nosso horizonte é “Empoderar pessoas que constroem
o futuro”, nada mais central do que empoderar também toda a
diversidade dessas construtoras e desses construtores do porvir. É o
respeito aos seus diferentes pontos de vista, origens sociais, cores,
religiões, idades e gêneros que gera um amanhã rico e inovador. O
futuro pode e deve incluir todos e todas. É a partir do pluralismo, da
equidade, da comunicação, da inovação e da diversidade que o nosso
propósito se concretiza.
Um ambiente diverso e inclusivo, que respeita e valoriza a diversidade,
é um dos nossos PRINCÍPIOS. Temos o compromisso de fazer
desta Empresa um local em que todas as pessoas sejam ouvidas,
respeitadas e tenham iguais oportunidades.
As razões para integrar e promover a diversidade são muitas, mas
as principais são: primeiro, é a coisa certa a ser feita; segundo,
está no DNA da Empresa e, terceiro, gera valor e é um atributo
estratégico para o negócio. Além disso, dar centralidade para a
diversidade promove mais conexão da Organização com a sociedade
e as identidades. A diversidade pode fazer muito para a Empresa e a
sociedade, assim como a sociedade e a Empresa podem fazer muito

pela diversidade. A sinergia entre esses atores
produz acréscimos de valor compartilhado e
inovação.
A inovação surge a partir de interações de
qualidade entre pessoas de diferentes gêneros,
nacionalidades, gerações, raças, formações,
origens sociais, opiniões, entre outras. Fazer
com que essa mistura de talentos diversos se
conectem e se comuniquem é o primeiro passo
rumo a soluções inovadoras para o negócio. As
trocas de experiências entre pessoas vindas
de espaços, modos de vida, de ser e pensar
diversos estimula perspectivas diferentes de
encarar desafios, abrindo perspectivas novas
para prospecção de oportunidades, resolução
de conflitos, desenlace de problemas, etc.
Por isso, para nós, diversidade é aceitar cada
pessoa como ela é, pois, só assim, cada um pode
exercer seu potencial pleno, se sentir incluído e
ser mais feliz fazendo parte do nosso time!

1
Fontes consultadas: Relato Integrado 2017 - Gerdau
Perfil de Responsabilidade Social 2012 - Gerdau
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CÓDIGO DE ÉTICA E
DIVERSIDADE2
A aceitação e valorização da diversidade não significa que, de um
momento para outro, tudo passa a ser aceito. A diversidade tem
parâmetros e regras, assim como toda empresa também possui seu
código de ética e conduta.

diversidade. Acredite que partilhar o cotidiano com pessoas diferentes
e diversas tornará sua rotina mais simples, ainda que, em um primeiro
momento, exija quebra de paradigmas e revisão de alguns vieses
inconscientes que possuímos. Uma vez rompidas essas barreiras que
impedem que enxerguemos a diversidade a nossa volta, podemos
fazer das diferenças uma mistura que gera inclusão, inovação e bemestar para todos e todas.

No Código de Ética para Colaboradores e Terceiros da Gerdau,
enfatizamos o respeito à dignidade de todos os colaboradores e
colaboradoras da Empresa. Buscamos incessantemente e não abrimos
mão de um ambiente de trabalho respeitoso, em que não tenha lugar
qualquer tipo de assédio, discriminação ou abuso.
Um local de trabalho livre de hostilidades, angústias e medo gera
maior possibilidade de acolhimento, melhor performance e abre
espaço para a criação de ideias inovadoras. Neste guia e no Código
de Ética para Colaboradores e Terceiros, estarão tipificados
comportamentos discriminatórios ou de assédio. Saber reconhecê-los
e dar o tratamento adequado a eles institucionalmente é um passo
fundamental para o respeito, resguardo e valorização da diversidade.
Na dúvida, não se acanhe: leia o Código de Ética, o guia, procure um
gestor(a) para conversar ou consulte o Canal de Ética.
A leitura de exemplos mais próximos da realidade do seu dia a dia ajuda
a trazer clareza e sanar inseguranças que você possa ter em relação à
2
Fontes consultadas: Relato Integrado 2017 - Gerdau
Perfil de Responsabilidade Social 2012 – Gerdau
Código de Ética Gerdau para Colaboradores
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O QUE É
DIVERSIDADE

A DIVERSIDADE ESTÁ PRESENTE
EM CADA UM DE NÓS

Se você fizer uma breve caminhada pelos
corredores do escritório, da sua rua ou até
mesmo se reparar bem em uma reunião
de família, não poderá contornar um fato:
a diversidade estará lá. Ela diz respeito às
singularidades e aos atributos de cada pessoa.
São aspectos como gostos e predileções, tipos
físicos e maneira de se portar, maneira de falar
e visões de mundo. É o conjunto de todas as
nossas características.

Se focarmos em nossa essência, todos e todas temos características de
diversidade. Ter um ambiente que esteja aberto para acolher cada um de
nós é, com suas múltiplas expectativas e seus múltiplos sonhos, o que
desejamos com a Gerdau que estamos criando cotidianamente.

No entanto, sabemos que há uma construção
social, cultural e histórica que tem
desqualificado diversas características de
certos coletivos, e que, por isso, alguns grupos
têm sido minorizados3 e têm tido seus direitos
básicos fragilizados. É tal fato que motiva a
pesquisa e o esforço coletivo para garantir
igualdade de oportunidade e equidade para
esses grupos.

Desejamos que a diversidade atravesse todas as áreas e hierarquias
da Organização, trazendo para dentro de casa as características
representativas da nossa sociedade. Nosso país é um grande caldeirão de
diversidade (regiões, sotaques, gastronomia, música, paisagens, etc).
Queremos refletir e valorizar essa diversidade na Gerdau.

LIDERANÇA INCLUSIVA:
VAMOS COMEÇAR?
Para promover a valorização à diversidade, é fundamental que adotemos
uma postura de liderança inclusiva que englobe contratação, retenção e
desenvolvimento de pessoas dos diversos grupos de diversidade.

3
Grupos minorizados se referem a segmentos da sociedade,
étnicos, de gênero, entre outros, que, independentemente de sua
quantidade, foram colocados historicamente em um lugar de pouca
representação social, política e econômica. Sua mobilização tem
sido no sentido de ganhar força política para serem representados
em todas as esferas da vida coletiva.

8
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COMO GARANTIR A VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE NA
CONTRATAÇÃO, RETENÇÃO E DESENVOLVIMENTO?

Um líder inclusivo baseia sua atuação em cinco pilares principais4:

Quando penso em contratar, promover
ou desenvolver alguém, estou levando
em conta critérios de diversidade?

Prática constante – tomar o caminho da valorização da diversidade
e da inclusão significa para muitos fazer diferente. E mudanças, às
vezes, tomam tempo e construção de novos caminhos e rotinas até
que se adquiram novos costumes.
Consciência dos próprios vieses – todos temos “vieses
inconscientes5”. Estarmos alertas a eles e sobre como influenciam
nossas tomadas de decisões pode evitar agirmos automaticamente
e de maneira não inclusiva.
Respeito a opiniões diferentes

NÃO

Procure se informar, faça um diagnóstico
com base em critérios de diversidade de sua
própria equipe. Leia o Guia de Diversidade
e/ou fale com a Área de Pessoas da Gerdau.
Ainda com dúvidas sobre como proceder?

Diálogo – forma de comunicação que implica interesse mútuo e
recíproco, abertura para a escuta ativa do(a) outro(a), visando a
criação de entendimentos.
Empatia – poder de visualizar a si mesmo na posição da outra
pessoa, levando em conta sua individualidade, trajetória e história
pessoal e familiar.

Para saber mais: ROCHA, Liliane. Como ser um líder inclusivo. São Paulo: Scortecci, 2017.
5
É um conjunto de visões, opiniões e julgamentos pré-concebidos que fomos formando ao longo
da vida a respeito de grupos de pessoas. Esses vieses são formados desde nossa infância, por
meio das opiniões de nossos familiares, programas televisivos, contatos com amigos, através da
nossa educação, etc. Esse viés é acionado quando acabamos de conhecer alguém, ele é a nossa
primeira impressão. Nos parece natural, mas é uma construção de longa data.

NÃO

Ótimo

Cartilha da Diversidade

Muito bem! Aproveite também para verificar
a isonomia salarial de sua área. Já pensou
sobre isso? E olhando para todos os grupos
de diversidade que estão neste guia, sempre
procure notar se todos e todas estão
representados(as) no seu time.

SIM

Estude e peça para
sua Área de Pessoas
sempre apresentar
candidatos e
candidatas diversos
(as). E nos seus
processos, garanta
sempre a presença
de negros, mulheres,
PcD, etc.

SIM
Contratei
perfis mais
diversos.
Estou seguro
(a) de como
acolhê-los
(las)?

NÃO

4
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SIM

Ótimo. Qualquer dúvida,
consulte o guia e o Comitê
de Diversidade.

Primeiro procure conversar
com as pessoas novas e
entender como pode estimular
um ambiente em que elas se
sintam seguras e respeitadas.
Se necessário, promova um
treinamento para toda a equipe
sobre diversidade.

Todos os direitos reservados à Gestão Kairós ©
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GRUPOS DE DIVERSIDADE
SEGUNDO ESTRATÉGIA DA
GERDAU: GÊNERO, PcD, RAÇA
E ETNIA, LGBTI+
Há temáticas de diversidade mais frequentes nas grandes
empresas. Considerando nosso público interno e o contexto
social em que está inserida, a Gerdau optou por trabalhar com os
seguintes grupos: Gênero, PcD, Raça e Etnia, LGBTI+.

GÊNERO
Pensar em gênero significa não somente pensar em mulheres
e no feminino, mas sim nas relações existentes entre feminino
e masculino, homens e mulheres. Muito já foi feito em prol da
igualdade de oportunidades para as mulheres. Todavia, ainda resta
muito caminho a ser trilhado para que os muros e empecilhos para
mulheres no mercado de trabalho sejam derrubados. A busca é para
que sejam cada vez mais incluídas, respeitadas e possam ocupar
todos os postos de liderança ou não do lugar onde trabalham.

PRINCÍPIO PARA O EMPODERAMENTO DAS
MULHERES6
Desde 2017, a Gerdau tornou-se signatária dos
Princípios de Empoderamento das Mulheres da
ONU (WEPs). Esse programa da ONU tem por
objetivo fornecer um estímulo positivo para as
empresas que atuem no sentido de empoderar
as mulheres, além de reconhecer o esforço
daquelas corporações que trabalham a equidade
de gênero em todos os seus aspectos.

VOCÊ SABIA?

6
Para saber mais, visite a página da ONU Mulheres do Brasil. http://www.onumulheres.org.br/
referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/
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OS PRINCÍPIOS SÃO:

1.

14

Estabelecer liderança corporativa sensível
à igualdade de gênero no mais alto nível.

2.

Tratar todas as mulheres e homens de
forma justa no trabalho, respeitando e
apoiando os direitos humanos e a não
discriminação.

3.

Garantir saúde, segurança e bem-estar
de todas as mulheres e homens que
trabalham na Empresa.

4.

Promover educação, capacitação e
desenvolvimento profissional para as
mulheres.

5.

Apoiar o empreendedorismo de mulheres
e promover políticas de empoderamento
das mulheres através das cadeias de
suprimentos e marketing.

6.

Promover a igualdade de gênero através
de iniciativas voltadas à comunidade e ao
ativismo social.

7.

Medir, documentar e publicar os
progressos da Empresa na promoção da
igualdade de gênero.

Cartilha da Diversidade

VALORIZAÇÃO DA MATERNIDADE
E DA PATERNIDADE
Uma gravidez não diz respeito somente
às mães. Ela é um momento ímpar na vida
de mães e pais, e deve ser celebrada e
amparada por todos e todas. A Gerdau tem
apreço pelas famílias e as valoriza, de modo
que toda e qualquer forma de discriminação
em relação à gravidez, seja em qual etapa
for (ainda uma possibilidade, período da
gestação, licença-maternidade), não faz
parte da nossa cultura organizacional.
Além disso, devemos estimular o exercício
ativo da paternidade, considerando que
o campo do cuidado, da criação e do
acolhimento dos filhos é uma incumbência
partilhada das mulheres e dos homens.
Mulheres e homens, pais e mães são
encarregados de zelar pelos filhos e filhas.
Ambos podem, caso queiram, exercer a
paternidade e a maternidade assegurando
também suas oportunidades de crescimento
profissional.

Cartilha da Diversidade
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SEJA UM(A) LÍDER INCLUSIVO(A)
Celebre a maternidade e a paternidade dos funcionários e colegas de
trabalho, transmitindo confiança na nova jornada que eles irão trilhar.
Procure fornecer os caminhos e procedimentos adequados para
gestantes na Empresa, assim como esclarecer sobre os benefícios
oferecidos às mulheres e aos homens nesse contexto.
As mães e os pais precisam de apoio. Nem sempre a maternidade
e a paternidade são um evento facilmente elaborado, converse e
discuta com seu(sua) colega sobre o tema. Dê apoio e suporte para
a expressão de demandas relacionadas aos cuidados da criança, da
mãe e do pai.
Ausências e saídas temporárias podem ocorrer ao longo das etapas
da gravidez. Busque se informar como tudo está se passando e dê
segurança para a gestante - um bom pré-natal é imprescindível para
o desenvolvimento seguro do(a) bebê.

O MACHISMO MORA TAMBÉM NOS
DETALHES
Na nossa rotina, certos comportamentos
machistas podem passar despercebidos,
sendo praticados inconscientemente muitas
vezes, tanto por homens quanto por mulheres.
Às vezes, uma fala aparentemente banal e
sem importância pode ter consequências
profundas e paralisantes, afetando a carreira
das profissionais da Empresa.
Assegure-se de que está dando igualdade
de espaço de fala e escuta ativa para
profissionais homens e mulheres. Assegurese de que não está fazendo distinções.
As profissionais do time, assim como
os profissionais, devem ter atenção aos
seus comentários, valorização das suas
intervenções, contribuições e afins.
É dever de todos e todas tratar homens
e mulheres com igualdade no espaço de
trabalho. E, para os(as) gestores(as) e líderes,
é central que garantam oportunidades
equânimes para todos e todas.

16
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COMO IDENTIFICAR CONDUTAS NÃO
INCLUSIVAS COM RELAÇÃO ÀS MULHERES?

A distinção de tratamento entre homens e
mulheres em espaços de trabalho e/ou públicos
tem sido estudada e originou alguns conceitos:
Mansplaining – junção das palavras
em inglês man (homem) e explaining
(explicando). Conceito que se refere
à insistência de alguns homens em
explicar coisas óbvias para as mulheres.
Normalmente, procurando ter um tom
excessivamente didático, imaginando que
a mulher não é capaz de entender o que
está tentando falar para ela. É um modo
de subestimar a inteligência e capacidade
feminina.

Cometeu, acha que cometeu ou
alguém o/a acusou de machismo
ou de desfavorecer uma mulher?

VOCÊ SABIA?

Apesar de muitas vezes não
acontecer de forma explícita,
estudos1 recentes mostram
que mulheres comumente
recebem menos suporte de
seus superiores e acesso a
líderes sênior.

Mulheres tendem a ser
uma minoria numérica em
contextos de reuniões,
composições de área,
alta liderança e afins?

Cartilha da Diversidade

Excelente. Ter equilíbrio de
gênero nos contextos de
reuniões e atividades é um
fator motivador para que todos
se sintam bem-vindos a
contribuir e performar com
igualdade de oportunidades.

NÃO

SIM

Se já tinha reparado, aproveite para tomar atitudes que
visem a curto, médio e longo prazo mudar esse cenário.
Estabeleça metas e indicadores de inclusão. Estimule e
forme líderes sênior em uma cultura mais inclusiva e
diversa. Garanta contratações, promoções e
desenvolvimento para todos e todas sem distinções.

Women in the workplace
2018 - McKinsey&Company
Todos os direitos reservados à Gestão Kairós ©

1
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SIM
NÃO

Manterrupting – junção das palavras
em inglês man (homem) e interrupting
(interrompendo). Consiste em uma
interrupção de fala ou de raciocínio de uma
mulher feita por um homem, que assume
que o que ela está falando é equivocado.
Muito comum em debates e diálogos no
contexto corporativo e também familiar.
Bropriating – junção das palavras em
inglês brother (irmão) e appropriating
(apropriação). Esse conceito identifica a
atitude de um homem de se apropriar da
ideia de uma mulher e ganhar todos os
créditos no lugar dela. Muitas vezes, uma
boa ideia de uma mulher não é ouvida, mas
basta ser pronunciada por um homem para
ser prontamente acatada.

Esse ato se deu de
forma direta em
relação a alguém?

Desculpe-se,
imediatamente, com a
pessoa que se sentiu
agredida, tenha empatia
para entender o que
aconteceu. Esteja aberto
(a) a eventuais
desdobramentos.

Dado esse fato,
comprometa-se,
cotidianamente, a ser uma
pessoa livre inclusiva, que
respeita as diferenças e que
valoriza a diversidade.

Multiplique seus
aprendizados e
experiências e busque
garantir que atos
discriminatórios ou de
desfavorecimento não
sejam tolerados na
empresa, na sua equipe e
no seu dia a dia. Seja você
também responsável pela
construção de uma
sociedade mais igualitária
e plural.
Cartilha da Diversidade
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GESTORES(AS):
Quando pensarem em planos de sucessão, promoção, oportunidades
de treinamento e desenvolvimento, garanta que ao menos uma
candidata seja considerada.
Nos processos de contratação, participe de maneira ativa e peça que
sempre sejam apresentados candidatos e candidatas para você pela
sua Área de Pessoas.
Cheque sempre se há isonomia salarial na sua equipe, garantindo que
ninguém seja favorecido(a) ou desfavorecido(a) injustamente.
Demissões, contratações e promoções não devem ser baseadas
no status de relacionamento de homens ou mulheres nem se tem
filhos(as) ou se desejam ter uma prole no futuro.

GÊNERO COMO TEMÁTICA DE
DIVERSIDADE - PONTOS CENTRAIS:
Estereótipos de gênero devem ser superados; não assuma
automaticamente que “mulheres são mais fracas do que homens”
ou “mulheres são mais emotivas e homens mais racionais”. Leve em
conta apenas as características relativas ao trabalho para tomar
decisões, e não ideias pré-concebidas sobre gênero.
Equilíbrio é uma palavra-chave e deve estar presente na organização,
na distribuição de homens e mulheres em cargos de liderança ou em
outras posições, sendo garantida igual oportunidade de promoção,
treinamento e desenvolvimento, contratação, etc.
Reflita sempre antes de tomar uma atitude tida como natural
e habitual. Às vezes, uma forma de olhar ou um comentário
podem diminuir a confiança e baixar a autoestima das mulheres,
prejudicando sua carreira.
Homens e mulheres podem e devem ter oportunidade de exercer
múltiplos papéis em suas vidas. Assim sendo, equidade de gênero
não é uma coisa só de mulher.

20
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DEPOIMENTOS DOS COLABORADORES
E COLABORADORAS
A Gerdau que estamos criando

Eu acredito no poder que o ser humano tem de impactar
positivamente a vida das pessoas. A carreira de liderança me
permite fazer isso e, mais ainda, me permite enxergar esse
impacto, o que é muito gratificante pra mim. Eu me realizo.
Conciliar a carreira com a vida pessoal é mais difícil para a
mulher do que para o homem, em especial, quando se tem filhos.
O maior desafio que eu tenho, como mulher, mãe e gestora, é
buscar o equilíbrio entre tudo que é vital pra mim: minha carreira
profissional, minha situação financeira, meus filhos e minha
saúde. Não é sempre fácil, mas tudo bem se não estiver fácil. Não
existe uma mulher-maravilha. Ninguém é super-herói, é difícil
para todo mundo.
Então, algumas vezes, acabo dedicando mais energia ao
meu trabalho, porque estou em um momento em que isso é
necessário, e isso me faz dedicar menos tempo aos meus filhos
ou à minha saúde. Em seguida, dedico mais energia aos meus
filhos porque eles estão precisando disso e acabo renunciando
um pouco ao meu trabalho. E está tudo bem, sempre!
O mais bacana do momento que estamos vivendo na Gerdau é
que hoje enxergo, claramente, um esforço genuíno no sentido
de não apenas “aceitar” essa condição, mas mais do que isso, de
respeitar e até compreender esse universo feminino, que é tão
complexo e tão rico!

Ao iniciar minhas atividades na Gerdau, tive a grata surpresa de
ser informada que era a primeira mulher a fazer parte do grupo
de colaboradores a atuarem diretamente na produção na minha
unidade. Além de surpresa, senti o quanto é importante eu
desempenhar cada vez melhor minhas atividades diárias. Sendo,
assim, um exemplo que abre caminhos e oportunidades para
outras mulheres, além de contribuir para a qualidade dos nossos
produtos.
Desde meu ingresso, passando pela fase inicial de treinamento
até as atividades de produção que desenvolvo diariamente, pude
perceber a atenção e o respeito que tive por parte de todos(as)
os(as) colaboradores(as) da nossa unidade. Deixando de lado
qualquer tipo de insegurança ou preconceito pelo fato de eu ser
mulher - pelo contrário, continuo sendo cobrada e incentivada a
colaborar de forma intensa em minhas atividades.
Acredito que os bons momentos a serem compartilhados estão em
gestos simples, com os quais me deparo todos os dias ao chegar
na Empresa, ao desenvolver minhas atividades, ao interagir com os
colegas durante os intervalos e ao ser tratada, independentemente
do gênero, com muito respeito e cordialidade.
Gabriela Nunes Texeira da Silva

Claudia Serantoni
22
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Minha história com a Gerdau irá completar 8 anos, e eu poderia
falar que gosto de trabalhar na Empresa por vários motivos, como
salário, benefícios e carreira. Mas, hoje, para mim, o principal é o
poder de mudança que a Empresa apresentou nos últimos anos.
Vinda de uma cultura muito forte e com valores muito específicos,
a Empresa teve que se adaptar a um mundo mais diverso e
dinâmico.
O tema Diversidade enfrenta um tratamento muito desigual dentro
de um país como o Brasil, com uma sociedade que, infelizmente,
ainda é profundamente marcada e estruturada pelo racismo e
sexismo.
Um tema sempre me chamou a atenção dentro da Empresa por trabalhar sempre próximo a uma área de produção e há dez
meses como Analista de PCP: sempre me perguntei o porquê
de não termos mulheres operando máquinas? Na minha família,
tenho uma tia que, nos últimos vinte anos, trabalhou em algumas
empresas sempre como operadora, e ouvi relatos que indicavam
que era muito produtiva.

PcD (PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA)
A despeito da evolução que aconteceu nos últimos anos quanto à
percepção da coletividade em relação às Pessoas com Deficiência
(PcD), e também aos direitos adquiridos e garantidos por meio de
políticas públicas específicas, continuamos imprimindo às pessoas
com deficiência uma perspectiva de suposta limitação, quando
deveríamos focar em sua potencialidade – assim como fazemos
com todos os demais profissionais. Ou seja, paramos de nos atentar
para o potencial dessas pessoas e só olhamos para seu handicap
(deficiência)7. Aqui na Gerdau, acreditamos que uma pessoa com
deficiência pode realizar todas as funções e trabalhos tão bem
como qualquer outra.
Por isso, colocamos como nosso dever integrar e incluir esse
público em todas as nossas esferas de atuação. Queremos que
possam desempenhar plenamente todos os seus talentos e
potenciais sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação.

Em 2018, dentro do Corte e Dobra RS, foi um ano de quebrar esse
tabu. Contratamos três mulheres como operadoras. No início,
com muitos cuidados e com adaptação da área (estrutura física e
sensibilização dos demais operadores), mas, no fim, o resultado
foi melhor do que o esperado. Não consigo mais pensar na fábrica
sem essa mistura, sem essa diversidade.
Alessandro Souza - UFA
Sinônimo de deficiência física ou mental, ou ainda
referente a uma desvantagem qualquer.

7
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COMO TORNAR O AMBIENTE MAIS INCLUSIVO
PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?

SÃO NOSSOS DEVERES E DE TODOS OS GESTORES(AS):
ASSEGURAR ACESSIBILIDADE EM TODOS OS ESPAÇOS DE
TRABALHO

O ambiente da sua área é preparado para
pessoas com deficiência e tem acessibilidade?

ATENTAR PARA AS ESPECIFICIDADES EXIGIDAS POR CADA
COLABORADOR(A)
OFERECER CAMINHO LIVRE E SEGURO PARA QUE TODOS(AS)
PcD SE DESENVOLVAM EM PÉ DE IGUALDADE COM OS(AS)
DEMAIS COLABORADORES(AS).

Procure um representante da
Área de Pessoas e/ou do
Comitê de Diversidade da
Gerdau para trocar ideias e
esclarecer dúvidas.

NÃO

Há profissionais com
deficiência que você possa
conversar para aprender um
pouco mais sobre o tema?

SIM

O DECRETO FEDERAL Nº 3.298/1999 DEFINE DEFICIÊNCIA COMO:
“toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho
de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser
humano.”
As pessoas com deficiência, segundo o decreto, se enquadram em
algumas categorias:

NÃO
Comece a realizar as atividades e
seguir as orientações que tiverem
sido compartilhadas pela Área de
Pessoas e/ou Comitê de Diversidade.

SIM
Converse com esse profissional com o
objetivo de aprender quais seriam as
melhores práticas de acessibilidade a
serem adotadas na sua localidade.

AGORA SIM!

DEFICIÊNCIA FÍSICA
DEFICIÊNCIA AUDITIVA
DEFICIÊNCIA VISUAL
DEFICIÊNCIA MENTAL
DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA (QUANDO POSSUI DUAS OU
MAIS DEFICIÊNCIAS)

26
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Procure algum colega que já tenha contratado
pessoas com deficiência e que possa compartilhar
dicas, ideias e boas práticas com você. Esse é o
melhor caminho para você aprender com outras
experiências e ver que é possível.

Está se sentindo confiante para
começar a tornar a área mais
acessível?

SIM

NÃO

Fonte: NBR9050 http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/institucional/grupos-de-trabalho/inclusao-pessoas-de
ficiencia/atuacao/legislacao/docs/norma-abnt-NBR-9050.pdf/view
Todos os direitos reservados à Gestão Kairós ©
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NA DÚVIDA, PROCURE CONHECER MAIS E MELHOR

Se sentir dificuldades em interagir com uma pessoa com
deficiência, pergunte para ela diretamente, ela saberá tirar sua
dúvida e esclarecer questões relevantes.
Nunca presuma, sem antes se comunicar com a própria
pessoa, que ela não consegue desempenhar determinadas
tarefas de qualquer natureza. Lembre-se: cada indivíduo tem
seus próprios potenciais e limitações, por isso, a conversa
individualizada e a construção conjunta são fundamentais.

Ao interpelar uma pessoa com deficiência,
é recomendável que você siga o uso
da nomenclatura oficial do decreto nº
3298/1999, ou seja, fale em deficiência
física, visual, auditiva, intelectual ou
múltipla. Nunca use apelidos ofensivos ou
palavras e expressões pejorativas, como
“anormal”, “defeituoso”, “aleijado”. Usar a
terminologia correta expressa seu respeito
à pessoa e conhecimento sobre o tema.

VOCÊ SABIA?

Recorde também que todo ser humano, com ou sem
deficiência, demanda adaptações diversas de acordo
com os contextos que enfrentam. No caso das pessoas
com deficiência, esse tema está somente mais evidente,
demandando nossa atenção, diálogo, entendimento da
individualidade de cada um e customização a contextos
específicos.
Nunca associe a característica de ser pessoa com deficiência ao
fato de serem ou não serem produtivas, eficientes, etc. Frases
como “mesmo sendo cego, fulano(a) é produtivo(a)” não devem ser
utilizadas. Foque no ser humano e no profissional.
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PONTOS CENTRAIS:

Pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência têm
sonhos, desejos, vontades e diversas aspirações. Em suma,
são iguais. Portanto, devem ser tratadas como tal.
A Gerdau busca incansavelmente e incessantemente a inclusão
e a integração plena de seus(suas) colaboradores(as) PcD.
Toda atividade de trabalho está apta a ser feita por pessoas
com deficiência a princípio. Se estiver em dúvida, pergunte
primeiro para a pessoa o que ela acha da atividade que
pretende atribuir a ela, se ela se sente segura e capaz de
assumi-la. Não a desconsidere para a tarefa antes dessa
conversa.
Muitas vezes, são necessárias pequenas adaptações para
deixar um ambiente mais inclusivo.

DEPOIMENTOS DOS COLABORADORES
E COLABORADORAS
A Gerdau que estamos criando

O tema Diversidade me proporcionou o mais importante: a
valorização do ser humano. Somos todos iguais, mas, é claro,
cada um com suas habilidades, dificuldades, técnicas, projetos,
trajetórias e crenças. O tema como um todo fez ou faz as pessoas
pensarem melhor no quesito de olhar para o mundo que está
evoluindo, e que nós não devemos perder tempo com problemas,
mas procurar soluções para a melhoria contínua da cultura, pois
a vida é curta e o tempo é precioso. Para mim, a Gerdau é uma
escola que evolui cada vez mais na ideia de mostrar e ser o espelho
da nossa igualdade.
Delvânio

Se tiver dúvida ou estiver interessado em saber mais sobre
o tema, recorra a portais e profissionais especializados. Ou
busque internamente o Comitê de Diversidade e/ou a sua Área
de Pessoas.
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RAÇA E ETNIA
Antes mesmo de sua colonização pelos portugueses, o Brasil
internamente possuía uma enorme diversidade de grupos indígenas
em seu interior. Cada um com suas línguas próprias, ritos e costumes.
Com o passar dos anos, além dos portugueses, outros grupos étnicos
se juntaram e se misturaram para fundar o país onde vivemos:
italianos, japoneses, alemães, espanhóis, franceses, bolivianos,
coreanos, africanos, etc. Todavia, alguns desses grupos sofreram um
processo de minorização8 e de não reconhecimento de seus direitos
no desenrolar da nossa história. Particularmente, a população negra
descendente de africanos trazidos para serem escravos no país.
Os tempos de escravidão deixaram vários legados, dentre eles um
preconceito enraizado em relação a esse grupo étnico/racial. Vale
lembrar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão oficialmente
no planeta e, mesmo após esse fato, não promoveu políticas ativas
de inclusão e integração de ex-escravos e de seus descentes na vida
social. Em outras palavras, negros e seus descendentes continuaram
a ser privados de direitos fundamentais, como educação, saúde e
emprego formal. É daqui que podemos identificar a persistência de
certos estigmas e estereótipos9 relacionados à população negra, que
são os que mais atrapalham o desenvolvimento pleno desse grupo.

A GERDAU ESTÁ COMPROMETIDA EM GARANTIR:
Maior equilíbrio entre brancos e negros em relação ao total de
nossos colaboradores(as).
Aumentar o número absoluto e o percentual de negros(as) em
posições de liderança.
Ter mais representatividade negra em toda a hierarquia.

Em nosso Código de Ética, já destacamos o valor que a Gerdau dá
para um ambiente de trabalho respeitoso e que garanta a dignidade
de todos(as) os(as) colaboradores(as). A busca por um local sem
abusos, pautado pelo tratamento justo, igualitário e equânime deve
ser nosso horizonte todos os dias.
Vale lembrar que o racismo é um crime previsto em nossa
legislação. Sendo assim, atitudes e comportamentos racistas não
devem ser tolerados e têm que ser confrontados com firmeza.
Qualquer forma de preconceito racial, seja pela cor da pele ou
hábitos culturais, deve ser enquadrada como discriminação
e, logo, racismo. São posturas que frequentemente têm por
objetivo diminuir, ofender, excluir e privar pessoas negras e
afrodescendentes.

8
Conforme se falou anteriormente sobre grupos minorizados (nota de rodapé 3), essa palavra se refere ao
processo histórico que tenta tornar ou tornou certos segmentos da sociedade, étnicos, de gênero, entre outros,
pouco representados social, política e economicamente.
9
Se refere a uma imagem pré-concebida que temos de uma pessoa, lugar, coisa ou situação. São definições que
costumam limitar nossa visão sobre grupos ou pessoas na sociedade.
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VOCÊ PRESENCIOU UM ATO RACISTA E
NÃO SABE COMO PROCEDER, E AGORA?
Viu um profissional da
Gerdau desqualificar,
categorizar ou destratar
outro em virtude de sua
origem étnico-racial. Por
exemplo, por ser negro?

Você tem contato
próximo com o
profissional que
apresentou
comportamento
racista?

NÃO

SIM

POR QUE USAMOS O CONCEITO DE
RAÇA?
Se houver abertura,
compartilhe com o
profissional em questão o
que é racismo. E o
posicionamento da
Gerdau. Informe que
desqualificar ou destratar
alguém em virtude da sua
raça/etnia devido a traços
físicos, estilos de roupas,
religião ou cultura é um
comportamento
discriminatório racial.

A conversa funcionou e o
profissional em questão
conseguiu compreender?
Procure a Área de
Pessoas da Gerdau para
buscar orientação de
qual seria a melhor forma
de proceder em
situações similares.

NÃO

SIM

Lembre-se que, desde a lei 7716/89,
racismo é crime, conforme coloca o
artigo 20º: “Praticar, induzir ou
incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional.”

Há muitos anos, biólogos e geneticistas
provaram que não há diferenças naturais
entre brancos, negros e outras etnias.
Logo, fazendo cair por terra a ideia de que
existiriam “raças” humanas biologicamente
superiores e/ou inferiores umas às outras.
Não há base genética para afirmar o
contrário disso.
Porém convencionou-se por motivos sociais,
econômicos, políticos e estruturais da
sociedade brasileira utilizar o termo raça
em diversos contextos, pois ele permite o
agrupamento e entendimento de pretos e
pardos (negros) ao longo da história do Brasil
e no seu contexto atual na sociedade.

Excelente. Explique para a
pessoa que estamos
todos em constante
aprendizado quando o
tema é diversidade e
inclusão. E recomende
que seja feita uma
conversa franca e um
pedido de desculpas ao
interlocutor. Além disso,
indique a leitura dos
materiais de diversidade
da Gerdau.

Todos os direitos reservados à Gestão Kairós ©
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O RACISMO INVISÍVEL

MANTENHA-SE ATENTO
Jamais utilize traços estéticos, como tipo de cabelo ou penteado
(tranças, dreads, black10), roupas de estilo afro, cor da pele ou traços
faciais, para desqualificar e ofender uma pessoa.

Neste exato momento da leitura, abandone por um instante o guia
e tente imaginar uma orquestra de música em um palco. Observe
violinistas, pianistas, instrumentistas de sopro, metais, etc. Você
conseguiu visualizar algum músico negro na sua imaginação? Se não,
tente procurar na internet imagens de orquestras de várias partes do
mundo. Quantos(as) musicistas negros e negras você vê?

Algumas religiões de matriz africana exigem de seus praticantes
o uso de alguns colares e roupas especiais. Elas não são motivo
algum de desconfiança ou medo, são crenças e práticas religiosas
como quaisquer outras.

Com base nesse breve exercício, podemos chegar a algumas
reflexões interessantes. Quando pensamos em uma orquestra, uma
imagem se projeta em nossa mente. Sem nos questionarmos, nos
deparamos com uma forma como construímos a realidade.

Ser negro ou negra não significa que a pessoa deva gostar ou não de
determinado estilo musical, cores, etc. E nem que ela deva ter mais
afinidades com determinados comportamentos. Também não diz
nada sobre sua capacidade intelectual para quaisquer atividades.

Imaginamos uma orquestra composta normalmente só de pessoas
brancas, por que não somente de pessoas negras? A resposta é o
racismo estrutural ou institucional. Ele é o responsável pela baixa
proporção de negros e negras em altos cargos públicos e privados,
bem como em outras posições de prestígio.

As cotas raciais são uma política pública de caráter liberal, que visa
estimular a equidade entre pessoas negras e brancas.
A comunidade negra como um todo possui mais história do que
somente a do período de escravidão. Assim como a África não
é só um país, mas sim um continente cheio de nações e povos
heterogêneos. Procure saber mais sobre a história de ambos e sua
contribuição para a formação do Brasil.

Não é que não existam músicos eruditos negros, mas suas trajetórias
são tão permeadas por barreiras de preconceito e discriminação que,
dificilmente, eles conseguem chegar a uma orquestra. O racismo
estrutural torna invisíveis essas barreiras e faz com que tenhamos
tendência a naturalizar a visão de um grupo de músicos brancos
como sendo a única imagem possível de uma orquestra.

Um colega de trabalho acabou de ser apresentado para você, e
é negro. Evite tirar conclusões precipitadas sobre essa pessoa
baseadas no fato de ela ser negra.
“Brincadeiras” relacionadas às pessoas negras são atos
discriminatórios com base na raça, e não devem ser aceitas.
Constituem atos racistas, podem e devem ser enquadradas como
prática de racismo.
Cortes e penteados de cabelo muito utilizados por pessoas negras.

10
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Assim como em outros casos já mencionados, e tendo em vista
ser um líder inclusivo, em seus planos de contratação, promoção
e desenvolvimento, procure sempre considerar uma pessoa negra
para a seleção. Peça ativamente para a sua área de recrutamento e
seleção que lhe encaminhe perfis variados de candidatos, incluindo
negros e mulheres para entrevistas. Garanta que esses grupos
estejam nas rodadas finais da seleção.
Se necessário, pense em um sistema de mentoria e de
acompanhamento mais próximo para pessoas de grupos de
diversidade. Converse com elas sobre os objetivos delas e os seus.
Às vezes, é só uma questão de apoio para percorrer um novo
caminho. Ofereça esse suporte.

Há um conceito recente sobre diversidade
denominado interseccionalidade. Ele trata da
sobreposição ou intersecção de identidades
sociais relacionadas à discriminação e
dominação. Assim sendo, pensando em raça
e etnia com gênero, percebemos que, na
população brasileira e também na mundial,
as mulheres negras são um grupo que tem
dificuldades ainda maiores do que homens
negros e mulheres brancas. Tendo em vista
esse fato, uma liderança inclusiva deve pensar
nesse público específico sempre no momento
de recrutar, treinar e promover.

QUERO CONTAR COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE
ÉTNICO-RACIAL NA MINHA EQUIPE, COMO PROCEDER?
Você já sinalizou para a Área de Pessoas
que tem interesse em ter grupos étnicosraciais diversos no seu processo seletivo?

NÃO

Converse com a Área de Pessoas. A
valorização da diversidade racial é um valor
da Gerdau e, por isso, a Área de Pessoas te
apoiará. Está seguro que será possível
encontrar mão de obra qualificada nos
diversos grupos étnicos-raciais?

SIM

VOCÊ SABIA?

SIM

Excelente. O alinhamento com
a Área de Pessoas é o primeiro
passo do processo.

NÃO

Excelente, é só
começar.

Recomendamos que atente para
a forma como divulga as vagas.
Os currículos são captados em
lugares onde há grupos étnicosraciais diversos? As imagens
comunicam que todos(as) são
bem-vindos(as)?

Todos os direitos reservados à Gestão Kairós ©
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RAÇA E ETNIA, PONTOS CENTRAIS:

Apesar de ser um país muito plural, multicultural e diverso,
historicamente alguns grupos étnicos brasileiros não tiveram
garantido o acesso a todo direito que gozam na lei.
A representatividade negra em todas as posições e hierarquias
é o certo a se fazer e traz vantagens competitivas.
Não somos coniventes com qualquer comportamento ou
atitude racista: isso é crime e deve ser tratado como tal.

DEPOIMENTOS DOS COLABORADORES
E COLABORADORAS
A Gerdau que estamos criando

Eu, atualmente, faço parte da Área de Pessoas em Cumbica (FSAO). Sendo
mulher e negra, identifico que estamos em um processo de construção
quanto ao tema Diversidade. Compreendo como um momento importante
e relevante para o negócio, pois todos somos diversos em nossas
singularidades, e reconhecer essa questão é valorizar nosso capital mais
precioso: o ser humano.
O nosso ambiente industrial é predominado por homens. Confesso que,
inicialmente, nutria alguns receios internos, mas, com o decorrer do tempo,
pude aprender com essa troca e desenvolver um olhar diferenciado para o
masculino. Aos poucos, fui conquistando meu espaço, convivendo com os
colegas, me posicionando enquanto mulher e, hoje, percebo um ambiente
que favorece o diálogo para temáticas que, até então, eram tabus como, por
exemplo, o ingresso de mulheres na operação.
Realizamos alguns bate-papos com nossas equipes - inclusive um deles
foi sobre equidade de gênero - e foi gratificante participar desse momento
e contribuir para a desconstrução de vieses. Compreendo o machismo
e o racismo como processos estruturais. Acredito que a via para a
desconstrução é a educação, e estar em uma Organização que dedica
tempo, energia e acredita que todos são iguais e devem ser respeitados
fortalece meu sentimento de pertencimento.
Portanto, noto que a Gerdau está mudando, somos agentes de
transformação e protagonistas sociais. Identifico que há um longo caminho
para ser percorrido, porém, o primeiro passo já foi dado e as mudanças já
podem ser percebidas.
Tabata, Área de Pessoas em Cumbica (FSAO)
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Sou diversa porque sou mulher, negra, mas também porque, assim
como você, tenho múltiplos acontecimentos na minha história que
me tornam única, e, por isso, diversa.
Hoje, porém, vim dar meu depoimento enquanto mulher negra.
É sabido que a população negra compõe mais da metade dos
brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser
divididos proporcionalmente entre negros e brancos, mas, na
prática, isso não é o que percebemos. Quando olho para a minha
trajetória acadêmica e profissional, acredito que o maior desafio
que enfrento relacionado a minha etnia, para além do racismo, é o
baixo número de outros negros nas escolas, empresas, hospitais e
outros locais que eu frequentei e frequento.
O fato de não encontrar (ou encontrar poucos) negros nesses
locais ainda me perturba.
Para mudar essa realidade desigual e poder ver num futuro
próximo, quem sabe, mais professores, médicos e líderes de
empresas da minha cor, é preciso tomar iniciativas concretas e,
nesse sentido, eu sou grata por hoje poder escolher, todos os dias,
uma Empresa que está se repensando e que me empodera para
empoderar outras pessoas a construir um futuro diferente.

Karoline Rodrigues dos Santos, Analista de Pessoas – GG Charqueadas – RS
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Vivemos num mundo bem diverso e, com o passar dos anos,
conseguimos enxergar mais diversidade no nosso entorno. Na
Gerdau, não é diferente. Nos últimos anos, a Empresa está se
esforçando para ter um ambiente de trabalho diverso e de total
inclusão. Eu faço parte desse ambiente há um ano e três meses,
quando fiz um processo seletivo em que participaram homens
e mulheres brasileiros(as) e eu, da Venezuela. Ali, iniciou para
mim esse processo de diversidade e de inclusão, quando fui
selecionada entre um grupo diverso, sem que fosse feita alguma
diferenciação por eu ser de outra nacionalidade ou por ser mulher.
Depois, mais um desafio: uma mulher trabalhando na área de
Manutenção. Naquele momento, todos ali eram homens e estavam
pouco acostumados a trabalhar em um ambiente com mulheres.
Enfrentei esse desafio com a convicção de que conseguiria
me adaptar, e priorizando sempre o respeito pelo outro
independentemente do gênero e da nacionalidade. Essa, para mim,
é a chave para fazer parte de qualquer grupo de trabalho.
No meu caso, tem sido um período enriquecedor
profissionalmente, pois trabalhar com um time diverso, em
que todos têm as mesmas oportunidades, podem trocar
conhecimentos, experiências e vivências, contribui para termos
um ambiente de trabalho mais eficiente, onde todos podem
crescer e aprender igualmente.
Nesse tempo de Empresa, reconheço a preocupação da Gerdau
pela inclusão e pela diversidade. Quando iniciei minhas atividades,
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fiquei surpresa ao ver que eram poucas as mulheres trabalhando
na fábrica, mas, pouco a pouco, enxergo os esforços que a
Empresa está fazendo para mudar essa situação e, cada vez,
temos mais mulheres trabalhando no chão de fábrica. Do meu
ponto de vista, penso que estamos em um momento propício
para que essa diversidade seja aceita, enxergo o pessoal aberto
às mudanças, bem receptivo e disposto a crescer num mundo
diverso. Então, acredito que estamos no caminho certo.
Ana Karina Duerto Goitia – Analista de Manutenção
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LGBTI+
Para não restar dúvidas quanto aos
significados de cada letra da sigla LGBTI+,
esclarecemos que ela designa os membros
da comunidade de pessoas lésbicas, gays,
bissexuais, transexuais, intersexuais e outras
identidades de gênero e orientações sexuais.
Muitos membros dessa comunidade fazem
parte do nosso time. Acontece que, por
discriminação e preconceito, muitas vezes
escondem que a ela pertencem, não podendo
viver plenamente sua individualidade. São
como estrangeiros em suas próprias terras,
mantendo uma esfera importante de sua
personalidade apagada.
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ORIENTAÇÃO SEXUAL
Quando nos referimos aos nossos gostos e preferências em matéria
de atração tanto sentimental quanto sexual, estamos falando sobre
nossa orientação sexual. Trocando em miúdos, quando alguém gosta
da pessoa do gênero oposto ao seu, ela é heterossexual; se a atração
se dá por pessoas do mesmo gênero, é homossexual. Nesse caso,
aos homens, chamamos gays, e às mulheres, lésbicas. Há ainda os
bissexuais, que se sentem atraídos tanto por homens quanto por
mulheres.

e desestabilizar as categorias (formas de classificação) muito
consolidadas e estáveis, como masculino e feminino, por exemplo.
Intersexo – (identidade de gênero) pessoa que nasceu com o sexo
biológico indefinido, entre o masculino e o feminino. Comumente,
logo no nascimento, é necessário a intervenção cirúrgica para definir
um sexo.
Assexual – (orientação sexual) pessoa que não se sente tão
interessada na prática sexual.

IDENTIDADE DE GÊNERO

RESPEITO À COMUNIDADE LGBTI+

Todos possuímos uma identidade de gênero (masculino, feminino ou
não-binário), o que pode ou não corresponder com o sexo biológico
de nascimento. Assim, uma pessoa que se identifica com seu gênero
e sexo biológico de nascimento, a ela chamamos cisgênero. Já
transgêneros são pessoas que não se identificam com seu gênero
definido com base no seu sexo biológico. Há ainda quem não se
enquadre em nenhum dos casos, os não-binários, que recusam essa
dicotomia de dois gêneros (homem e mulher).

Não fale em “opção sexual”, use “orientação sexual”.

LGBTI+

Não existem casais homoafetivos, todos são casais normais, não
precisam ser explicados com adjetivos.

A sigla reduzida LGBTI+ é por vezes de mais fácil compreensão,
porém, quais são os outros grupos que se agregaram a ela
recentemente?
Queer – (identidade de gênero) pessoa que não se identifica com
o binarismo de gênero nem com sexualidades e identidades
muito sólidas e estáveis. Essa ideia advém da Teoria Queer, que
procura desconstruir o pensamento hegemônico sobre gênero
46
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Transgêneros podem e devem utilizar a toalete que corresponde ao
gênero que se apresentam. Além disso, deve ser facultado a eles
e elas o uso de seu nome social na organização, em seus crachás,
e-mails, etc.
Identidade de gênero e orientação sexual não são doenças, logo, não
têm cura.

Você deve chamar a pessoa trans como ela gosta de ser chamada,
utilizando o nome e pronome adequados em todos os contextos do
trabalho.
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COMO SE RELACIONAR COM PESSOAS TRANSGÊNERO?

Generalizações normalmente incorrem em injustiças. Portanto, evite
generalizar as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTI+ a partir
de afirmações do senso comum. O público LGBTI+ é composto por
pessoas com individualidades totalmente diferentes umas das outras.

Você conhece a pessoa?

Apresente-se e inicie
uma interação como
faz usualmente.

NÃO

SIM

A pessoa está em um
processo de transição
de gênero1?

Interaja usando
nome e gênero como
habitual.

A pessoa se
apresentou? Disse
o nome dela?

NÃO

SIM

Ajuste-se ao nome,
gênero, pronomes e
demais formas de
tratamento de acordo
com a forma como a
pessoa se identifica.
No mais, aja da forma
como faz
habitualmente.

Mesmo assim,
continua com
dúvidas?

Pergunte!

NÃO

SIM

Use o nome,
gênero, pronomes e
demais formas
tratativas conforme
a pessoa se
identificou. No
mais, aja da forma
como faz
habitualmente.

SEJA UM LÍDER INCLUSIVO

SIM

NÃO

Ótimo!

No dia a dia, preste atenção a sinais de tratamento diferentes –
desrespeitoso, indiferente ou jocoso – em relação ao público LGBTI+.
E, principalmente, não compartilhe desses comportamentos, deixando
claro que eles não são permitidos e aceitáveis.
Piadas em relação à comunidade LGBTI+ são formas de preconceito
e discriminação. Não autorize esse tipo de conduta em qualquer
hipótese, isso pode ferir e abalar emocionalmente e profissionalmente
os colaboradores LGBTI+, comprometendo sua performance,
produtividade, desenvolvimento e sua carreira como um todo.

Busque mais informações sobre
identidade de gênero, nome
social, orientação sexual, entre
outros assuntos. Converse com
outras pessoas, e, se houver
abertura, com a própria pessoa
em questão, em um processo
contínuo de aprendizagem para
a diversidade. Leia o material de
Diversidade da Gerdau e fale
com alguém do Comitê de
Diversidade também.

1
Transição de Gênero: período em que uma pessoa se submete a tratamentos hormonais, cirúrgicos e/ou
estéticos com o objetivo de transitar de suas características primárias e secundárias para as do gênero desejado.

Todos os direitos reservados à Gestão Kairós ©
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DEPOIMENTOS DOS COLABORADORES
E COLABORADORAS
A Gerdau que estamos criando

Acredito que vivemos em um mundo diverso por natureza, somos
iguais de formas diferentes. Poderia não ser necessário falar ou
abordar o tema Diversidade, pois é natural sermos diversos, mas
precisamos falar para que o respeito a essa diversidade também
seja natural. Faço parte desse grupo de seres humanos que
buscam pelo respeito, pelo olhar natural, pelas oportunidades
iguais e pelo amor humanizado. Vejo que estamos aprendendo
muito dentro do ambiente organizacional. Ser homossexual dentro
desse ambiente ainda é muito difícil e, muitas vezes, temos medo
e receio do diferente, bloqueando a visualização completa de
nossas qualidades, defeitos e a potencialização da grandiosidade
do ser humano que somos. Acredito que estamos passando por
um processo de transformação, e as organizações têm um papel
fundamental nessa transição. Transformação essa que busca
simplesmente afirmar o amor ao próximo, o respeito, a igualdade
e a felicidade. Somos mulheres e homens com nossos gêneros
e identidades. Somos crianças, adultos e velhos. Somos altos,
baixos, magros e gordos. Somos pretos, brancos, pardos e um
arco-íris de oportunidades. Somos neuróticos, ansiosos, bons e
maus. Somos portadores de deficiências físicas e mentais. Somos
saudáveis e sofremos de enfermidades. Somos pobres e ricos. Por
dentro somos células, órgãos e sangue, somos iguais.

Desde quando comecei o processo seletivo na Gerdau, tinha em
mente que, para eu estar em um lugar em que eu seja respeitado
e que eu me sinta bem, eu precisaria ser quem eu REALMENTE
era, correndo riscos de não ser aprovado em um processo.
Com isso, resolvi me abrir no decorrer de minha entrevista que
era homossexual e namorava há mais de 1 ano. Dividir isso no
mundo corporativo antes era um problema, pois as empresas
não estavam abertas para quem era “diferente”, mas me senti
confortável para falar no decorrer da entrevista, surgiu o assunto
naturalmente e senti que, caso fosse aprovado, teria o respeito
das pessoas.
Então, fui aprovado no processo, e hoje atuo como estagiário
universitário na Área de Pessoas. Venho tendo vínculo com o
tema Diversidade, e isso me deixa muito feliz, pois estou vendo
como a Empresa vem crescendo nesse tema, que, a cada dia,
estamos ganhando mais espaço e respeito.
Ainda vejo que temos muitas oportunidades dentro da Empresa,
mas o pontapé inicial foi dado: já estamos falando, e não preciso
esconder algo, sou 100% livre para ser quem eu sou.
Dentre os momentos mais marcantes até hoje, está o workshop
de viés inconsciente, em que diversas pessoas puderam
compartilhar angústias que haviam sofrido no decorrer da
vida, criando um vínculo entre elas. Percebi que, depois disso,
tivemos uma abertura maior entre as pessoas, e vejo que foi o
treinamento que proporcionou esse insight.

Colaborador anônimo – BA
50
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Por fim, venho me identificando cada vez mais com os
propósitos da Gerdau, e estamos, a cada dia, construindo um
ambiente mais diverso com mulheres, refugiados, LGBTI+,
negros e outros, empoderando pessoas sem os vieses
carregados durante a vida.

CULTURAL (REGIONALISMO/
NACIONALIDADES)

Victor Vargas – SP

O lugar onde vivemos, nascemos e crescemos, a nossa família, língua,
bairro e hábitos nos fornecem, desde bem pequenos, uma forma de
enxergar e encarar o mundo. Poderíamos dizer que, ao longo da vida,
são ensinados a nós modos de pensar, sentir e ser. Quanto maior o
número de pessoas no planeta, maior serão esses modos de pensar,
sentir e ser. Portanto, esteja aberto a visões de mundo divergentes ou
complementares a sua, procure dialogar com elas e, empaticamente,
absorver o que pode ser enriquecedor para você.

PLURALISMO CULTURAL

A liberdade de pensamento e expressão é um direito humano básico,
porém, não deve exceder os limites da democracia e do respeito ao
outro.
Uma pessoa com gostos, opiniões e pensamentos diferentes dos seus
não necessariamente é uma má pessoa. Abra um momento para esse
diferente e perceba que essa diversidade não é um empecilho para ter
um bom laço de convivência e confiança.
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FIZ UM COMENTÁRIO QUE CONSIDERAVA ENGRAÇADO E UMA PESSOA
VEIO RECLAMAR QUE EU ESTAVA SENDO PRECONCEITUOSO, E AGORA?
Primeiro, acolha a fala da outra pessoa empaticamente. Segundo,
repense o que expressou. No conteúdo tinha alguma forma de
expressão ou conteúdo que poderia gerar desconforto a essa pessoa?

NÃO

Está realmente convicto de
que não havia margem para
mais de uma interpretação?
Você realmente escutou
atentamente o que quem se
sentiu ofendido lhe disse?

NÃO

Converse com a
Área de Recursos
Humanos, que
poderá lhe dar
mais subsídios e
informações para
avaliar o contexto.
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Todos estamos em
constante aprendizado.
Nesse caso, o diálogo e o
pedido de desculpas sincero
são o melhor caminho para
resolver a situação.

O mundo é composto por uma quantidade grande de diferentes
países (territórios), nações (povos), línguas, hábitos, entre outros.
O fluxo global de imigrantes já foi muito grande no século XIX e XX
por diversas razões e tem se intensificado ainda mais nos anos mais
recentes. Todas essas diferenças e essa diversidade não devem
ser encaradas como barreiras impossíveis de se transpor, mas sim
como características que podem complementar lacunas e vazios de
nossa formação. A abertura ao pluralismo e multiculturalismo não
traz prejuízos, muito pelo contrário: ela só pode nos trazer ganhos e
enriquecimento de experiências.
Se alguém nasceu em determinado país e região, não significa que
aquela pessoa deva ter sua competência e caráter julgados somente
por essa característica. Seja um julgamento positivo ou negativo.

SIM

Muitas vezes um
comentário que nos
parece inofensivo pode ser
considerado
preconceituoso para
outras pessoas. Procure
sempre refletir e repensar
a partir de critérios de
diversidade e inclusão.

Todos os direitos reservados à Gestão Kairós ©
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SIM

NATURALIDADE, NACIONALISMO E REGIONALISMO

Para auxiliar no seu
aprendizado, procure um(a)
participante do Comitê de
Diversidade e leia o Guia de
Diversidade. E, antes de
fazer um comentário, reflita
se ele não qualifica ou
desqualifica alguém com
base na sua característica
de diversidade.
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Sotaques e hábitos culturais diferentes
não devem ser motivos para piadas e
censuras. São apenas formas diferentes de
se expressar. Procure estar aberto a elas
e perceber o que pode aprender de novo e
diferente.
Ninguém é mais ou menos competente
devido a sua origem geográfica ou nacional.
Todos e todas nós temos origens migrantes
de um modo ou de outro. Pense nisso e reflita
antes de estabelecer uma sentença sobre
alguém.
Um refugiado/imigrante não sai de seu
país natal a não ser em casos de extrema
necessidade. Ao fazer isso, ele(a) se expõe
a um inúmero conjunto de riscos e até
de ameaça a sua própria existência. Não
desejam roubar trabalho nem a tranquilidade
de ninguém, mas estão em busca de um lugar
em que possam ter esperança de uma nova
vida digna e feliz.
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DEPOIMENTOS DOS COLABORADORES
E COLABORADORAS
A Gerdau que estamos criando

Acho que a diversidade na Gerdau começa quando você chega
aqui e se depara com grupos diferentes: cada um tem uma
opinião, uma cultura diferente. Eu acho que isso que faz o
grupo andar junto e dar resultados tão bons. Acho que um dos
resultados eu vejo na minha equipe na Técnica SP, onde temos
pessoas com opiniões e culturas diferentes e, quando temos
embates, nós aprendemos o tempo todo uns com os outros.
Nem sempre a nossa opinião será a certa ou a melhor. Às vezes,
as pessoas têm a mesma visão com pontos de vista diferentes,
e o aprendizado está aí, quando você conhece cada indivíduo
com sua particularidade.
Alexandre Soares Rocha - SP
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DIVERSIDADE GERACIONAL

DEPOIMENTOS DOS COLABORADORES
E COLABORADORAS

A pirâmide etária da Gerdau apresenta pelo menos quatro gerações,
sendo as maiores proporcionalmente: a geração Y (19 a 33 anos) e
X (34 a 53 anos). Elas têm de conviver com os recém-incorporados
da geração Z (menores de 18) e com a tradição representada pelos
Boomers11 (maiores de 54). Ser uma Empresa mais inovadora não
necessariamente significa investir somente em contratação de
pessoas da geração Z, mas realizar uma boa integração e diálogo entre
todas as gerações.

A Gerdau que estamos criando

Pessoas de diferentes gerações não possuem somente diferenças
entre si - em muitos casos, podemos identificar pontos em comum.
Tanto uma pessoa jovem quanto uma mais velha não devem ser
tratadas a partir de apelidos relacionados a sua idade.
Idade não é um parâmetro confiável para saber se uma pessoa é apta
ou não para exercer determinada função/cargo. Converse com jovens
e pessoas mais velhas sobre seus anseios e capacidades antes de
qualquer pré-julgamento.
É fundamental que sejam oferecidos momentos de interação e
integração intergeracional. Colocadas juntas, as diversas gerações
podem compartilhar seus aprendizados e experiências, resultando em
ideias e soluções criativas e inventivas.

É assim chamada, pois, nos Estados Unidos e em outros países, na pós-Segunda
Guerra Mundial, houve um súbito aumento de natalidade. É daí a expressão em
inglês referente a boom - em português, uma expressão para identificar o som de
uma explosão ou movimento abrupto.

Desde o primeiro dia, na seleção para estagiários, eu notei que
os candidatos tinham perfis dos mais variados tipos, tinha gente
de todo tipo e idade. E isso me chamou a atenção de uma forma
positiva, pois nunca havia presenciado algo do tipo. Estava
acostumado com processos tradicionais, com pessoas de uma
mesma faixa de idade, com experiências semelhantes, com
os mesmos objetivos, as mesmas roupas, etc. E isso mostrou
que se tratava de uma Empresa com uma visão diferenciada,
moderna, adequada para os tempos de hoje e também dinâmica,
assim como a atual geração de jovens. Porém, ao mesmo tempo
que eu tinha gostado, eu também estava preocupado, pois
tinha candidatos com nível acadêmico e experiências acima
das minhas, então, foi nesse momento que notei que ali não iria
adiantar o candidato querer transmitir uma imagem diferente
de si próprio, pois todos ali já eram pessoas diferentes. No fim,
para minha surpresa, eu fui um dos selecionados, e hoje me sinto
impactado diretamente pela diversidade e inclusão na Gerdau,
bem como empoderado, pois nunca havia tido uma oportunidade
como essa.

Cesar Augusto Bernardes - SP

11
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Fico feliz em participar de uma empresa que se preocupa
em avançar não só com a produtividade, mas com seus
profissionais! Por meio do Jovem Aprendiz, veio a oportunidade
de permanecer mais um tempo na Gerdau, e tem sido uma
experiência maravilhosa. Todo esse tempo, jamais presenciei
nenhum tipo de discriminação ou segregação, seja por raça,
idade, condição financeira ou mesmo poder aquisitivo;
cultivar essa cultura fraternal e estimular o empoderamento
são práticas que nos desenvolvem pessoalmente e
profissionalmente. Espero estar sempre presente para
observar e contribuir com esses avanços!

PERGUNTAS E RESPOSTAS
(DICAS DE COMO AGIR)
Não se pretende aqui esgotar todas as dúvidas sobre diversidade e
inclusão que possam ocorrer no dia a dia da Empresa. No entanto,
mencionamos algumas situações que são mais recorrentes.

1.

Thalyta de Faria - RJ

Ao entrar em uma reunião para apresentar um projeto
de extrema importância, um dos homens presentes me
passou uma cantada. Na hora, não soube o que fazer e não
falei nada. Contudo, tal fato me desmotivou e prejudicou
minha apresentação. Depois de uns dias, resolvi dar um
encaminhamento formal para essa questão, como devo
proceder?
DICA - nesse caso, procure entrar em contato com seu(sua)
gestor(a) relatando o ocorrido e peça providências a ele(a).
Caso vocês ainda tenham dificuldades em lidar com essa
questão, procurem o Comitê de Diversidade, o Canal de Ética
e/ou a área de Recursos Humanos para tirar dúvidas e pedir
esclarecimentos. Mas, sobretudo, nunca deixe de externar tais
situações e fatos e dar um tratamento assertivo para eles.

2.
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Na minha área, pedi para ser considerada para futuras
promoções e oportunidades de desenvolvimento. Meu líder
assentiu e disse que seria sempre colocada entre os candidatos
e candidatas. Na primeira oportunidade que houve, ele me
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preteriu por um colega e disse que não poderia ser eu, pois
sabia que estava planejando ter um(a) filho(a) futuramente.
Como lido com isso?
DICA - o diálogo com o líder em questão é sempre uma primeira
atitude a ser tomada. Tente estabelecer uma comunicação
perguntando se há habilidades que você precisa desenvolver e
em quanto tempo pode ser considerada em promoções futuras.
Caso detecte – de fato – a questão da gravidez, tente sensibilizalo para a Política de Diversidade e Inclusão da Gerdau, mostrando
inclusive este guia e as orientações constantes no documento.
O Código de Ética da Empresa também prevê que esse tipo
de discriminação não deve ser aceita nem tolerável. Caso não
se sinta à vontade para estabelecer esse diálogo, procure o
Comitê de Diversidade, o Canal de Ética e/ou a área de Recursos
Humanos e peça que alguém a auxilie nessa conversa e nas
medidas a serem tomadas.

3.

4.
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Tenho um(a) funcionário(a) negro(a) que tem reclamado de
piadas feitas por colaboradores(as) da equipe em relação ao
seu jeito de se vestir e ao seu tipo/corte de cabelo. Essas piadas
podem ser consideradas racismo? Como resolvo essa situação?
DICA - sim, essas piadas não são piadas, são atos
discriminatórios que visam ofender, hostilizar ou diminuir
pessoas negras. Como tal, devem ser considerados atos racistas
e são, portanto, crime. Procure marcar uma conversa em
conjunto: com o(a) colaborador(a) que está sendo ofendido(a),
com a área de Recursos Humanos/Comitê de Diversidade/Canal
de Ética e você, para elaborarem uma estratégia para lidar com
a questão. De modo que as pessoas que cometeram esse ato
de racismo sejam advertidas e sensibilizadas sobre a Política de
Diversidade da Empresa e da gravidade do ato que cometeram.

Decidi ser mais inclusivo e aberto para a diversidade com o
meu time. Contratei uma pessoa que é da comunidade LGBTI+.
Porém, logo nos primeiros dias, ele(a) veio me relatar que não
está sendo convidado(a) para almoços e confraternizações.
Como devo agir?
DICA - procure, em um primeiro momento, não desconsiderar
essa percepção do(a) seu(sua) colaborador(a). Incluir pessoas
diversas em uma equipe sempre pode trazer alguma resistência.
Depois de escutar a nova pessoa da equipe, marque uma reunião
coletiva e faça uma sensibilização com todos e todas sobre a
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diversidade, apresentando a Política e as Diretrizes da Empresa.
Distribua o Guia de Diversidade, faça uma leitura coletiva ou
estimule que todos o leiam. E deixe claro que ações que ferem
a dignidade e/ou integridade de qualquer um(a) não devem
ser toleradas. Se a questão se repetir, procure o Comitê de
Diversidade, o Canal de Ética e/ou a área de Recursos Humanos e
peça auxílio sobre como endereçar o fato.

5.

Contratei uma pessoa com deficiência visual. Ela anda com
um cão-guia. Precisamos garantir um espaço confortável
para os dois em nossa área. Muitos falam que vai ser muito
difícil adaptar um lugar, mas não quero desistir. A quem posso
recorrer para me ajudar?
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DICA - normalmente, a zeladoria do prédio em que você trabalha
pode auxiliar facilmente nessa questão, providenciando uma
acomodação para a pessoa cega e o cão-guia. Caso não ache
facilmente a zeladoria, entre em contato com a área de Recursos
Humanos e/ou o Comitê de Diversidade para que o auxiliem na sua
busca e na adaptação do(a) novo(a) funcionário(a).

6.

Um dos meus(minhas) líderes disse que não promove pessoas
de determinada região do país. Que quem nasce ali não tem
habilidade para tarefas intelectuais, só para manuais. Tenho
recebido reclamações dos(as) colaboradores(as). Como devo
tratar esse fato?
DICA - procure reunir toda a sua equipe e fazer uma sensibilização
para a Política e as Diretrizes de Diversidade da Gerdau. Deixe claro
que esse tipo de atitude é preconceituosa e discriminatória, logo,
não é tolerada. Ao contrário, sendo a Gerdau uma Empresa global,
presente em diversas localidades do território nacional, estimula-se
a diversidade regional em todos os níveis hierárquicos. A Empresa
acredita que todos são aptos e competentes independentemente
de suas origens geográficas/nacionais. Peça a todos(as) que leiam o
guia e debatam. Se persistir o problema, busque suporte no Comitê
de Diversidade, na área de Recursos Humanos ou no Canal de Ética.

7.
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Percebo que, quando temos reuniões para pensar perspectivas
futuras da área e da Empresa, nunca sou chamado. Creio que é
por causa da minha idade mais avançada, já que só os(as) jovens
são convocados(as) para esses encontros. O que devo fazer, com
quem posso falar?
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DICA - primeiro, procure seu(sua) líder para externar esse
incômodo. Muitas vezes, ele(ela) não está se dando conta do
que está ocorrendo. Sensibilize o(a) líder para a Política de
Diversidade da Gerdau e mencione o que está previsto neste
guia. Peça para ter seu nome considerado nessas ocasiões. Caso
tenha feito isso e o problema persista, procure alguém do Comitê
de Diversidade ou da área de Recursos Humanos para saber
como encaminhar a questão.

8.

Em uma reunião muito intensa, acabei debatendo
acaloradamente sobre um determinado assunto com algumas
pessoas que ali estavam. Logo depois do debate, precisei sair
para outra reunião, e um dos coordenadores acabou fazendo o
seguinte comentário...
- É só dar um beijinho nela que está tudo certo.
- Você não devia estar trabalhando aqui. Se você fosse a minha
mulher, estaria em casa cuidando dos filhos...
- Elas só estão aqui porque são mulheres.
DICA - procure conversar com seu(sua) gestor(a) sobre o
ocorrido, destacando as Diretrizes para Diversidade da Gerdau,
e que esse tipo de comportamento não é mais tolerado e aceito.
Busquem conjuntamente orientação do Comitê de Diversidade,
da área de Recursos Humanos e do Canal de Ética para saber
quais outras providências podem ser tomadas em seguida.
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GLOSSÁRIO DE CONCEITOS12
Agênero ou Genderqueer ou não-binária: pessoa que não se identifica
como pertencente ao gênero masculino nem ao feminino.
Assexual: pessoa que não tem atração e interesse na atividade sexual.
Cis/cisgênero: pessoa cuja identidade de gênero é idêntica a de seu
sexo biológico.
Empoderamento: tem origem na palavra inglesa empowerment
- é o processo pelo qual as pessoas ganham confiança, visão e
protagonismo para enfrentar desigualdades.
Feminismo: movimento social e político iniciado no final do século
XVIII, que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens.
Feminismo interseccional: movimento que busca conciliar as
demandas de gênero com as de outras minorias levando em conta:
classe social, raça, orientação sexual, deficiência física, etc.
Interseccionalidade: quer dizer que as opressões da sociedade
(racismo, sexismo, capacitismo, homofobia, xenofobia, classismo) não
atuam de maneira isolada, e que essas formas de exclusão estão interrelacionadas e não podem ser examinadas de forma separada, pois
suas interações podem potencializar a opressão e a desigualdade.
Machismo: crença que a mulher é inferior ao homem. E que, portanto,
sempre deve ser colocada abaixo dos homens.
Racismo: pensamento que acredita que uma raça é superior à outra.
12
Para mais palavras, consultar o Glossário de Diversidade criado pela Secretaria de Ações Afirmativas e
Diversidades - SAAD da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2017. Disponível em: https://noticias.ufsc.br/
files/2017/10/Gloss%C3%A1rio_vers%C3%A3ointerativa.pdf
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