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TRABALHO ACADÊMICO 
 

SEGURANÇA PSICOLÓGICA PARA PESSOAS LGBTQIA + NAS EMPRESAS 
 

Resumo: O presente estudo identificou a percepção dos trabalhadores da comunidade 
LGBTQIA + sobre os impactos das políticas e práticas de diversidade em sua segurança 
psicológica no ambiente de trabalho. A pesquisa de campo foi realizada através de uma 
entrevista com dez colaboradores de diferentes empresas de diversos ramos da cidade do 
Rio de Janeiro. A partir dos resultados, identificou-se que ainda há grande receio por parte 
da comunidade em sofrer preconceitos de seus colegas e superiores. De forma unânime, 
constatou-se que as políticas de diversidade não são o suficiente para que os trabalhadores 
deste grupo se sintam psicologicamente seguros nas organizações. 
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1) Introdução: 

 
A gestão da diversidade pode ser entendida como um conjunto de medidas 

gerenciais e holísticas tomadas para tornar o ambiente de trabalho harmonioso e 
diversificado a fim de desenvolver seus colaboradores e integrá-los à organização 
independentemente dos grupos sociais a que pertencem (FLEURY, 2000). 

Apesar de ser possível verificar progressos a respeito dos assuntos de Diversidade e 

Inclusão no mercado de trabalho, ainda há muitas lacunas que acabam por discriminar e 

segregar profissionais que pertencem a grupos minorizados. Lidar com as diferenças 

individuais e coletivas sempre foi um grande desafio, pois problemas como preconceito, 

indiferença, conflito interpessoal e discriminação podem surgir quando há a convivência de 

pessoas com histórias e pensamentos diferentes, inclusive dentro das organizações. A 

gestão da diversidade surge da preocupação em gerir pessoas que são naturalmente 

diferentes e almejando o desenvolvimento profissional e o bem-estar de cada indivíduo 

(apud LIMA; LUCAS, 2012). 

A identidade social de um indivíduo não se refere apenas à imagem que ele possui 
de si mesmo, mas, também, a combinação de todo o processo social e das interações entre 
os diferentes grupos da sociedade. Portanto, a autoconsciência é o ponto chave para se 
identificar como parte de um grupo social, pois o indivíduo responde tanto às experiências e 
crenças compartilhadas quanto ao afeto gerado pelo sentimento de pertencimento 
(MACHADO, 2003). Assim, as questões da inclusão e da diversidade no mercado de 
trabalho são analisadas sob o ponto de vista daqueles que sofrem discriminação, pois ao 
vivenciarem tal realidade, notam atitudes, discursos e estruturas discriminatórias, ainda que 
sejam sutis, disfarçadas ou até mesmo veladas. 

A discussão sobre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, queers, 
intersexo, assexuais e mais (LGBTQIA +) não é nova na área de ciências sociais e nos 
campos relacionados às ciências da saúde e tem sido abordada sob diversos ângulos. 
Mesmo com estudos acadêmicos sobre a homossexualidade do século XIX, somente a 
partir das décadas de 1970 e 1980 é possível encontrar pesquisas que exploram as 
dificuldades enfrentadas pelos homossexuais na sociedade brasileira (GÓIS, 2004). No 
entanto, em pleno século 21, acredita-se que seja um tema de extrema importância e que 
ainda requer grande quantidade de pesquisas adicionais, especialmente quando se trata da 
inclusão efetiva dessas pessoas no mercado de trabalho formal. 

De acordo com levantamento realizado pela Associação Brasileira de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), em 2017 a população LGBTIQIA + no 
Brasil foi estimada em 20 milhões de pessoas (não levando em conta as pessoas intersexo). 
Pode haver muitas outras, que, por algum motivo, ainda não estão incluídas neste 
levantamento. Por isso, é essencial investigar e evidenciar o tratamento que essas pessoas 
vêm recebendo dentro das organizações. Estudos atuais em administração ainda refletem a 
visão estereotipada do homem de negócios sendo heterossexual e branco e não havendo 
espaço para discussões de diversidade (BILLING, 2009).  

Mais do que apenas contratar pessoas LGBTQIA +, é preciso desmistificar conceitos 
errôneos sobre sexualidade e gênero na sociedade e construir uma cultura de apoio, 
tolerância e respeito, independentemente da orientação sexual. Assim, os profissionais que 
ingressarem nas empresas, encontrarão um ambiente no qual poderão se expressar sem 
preconceitos. Assim, além de fortalecerem os valores da empresa, tais práticas ajudam a 
fortalecer a causa (GREAT PLACE TO WORK, 2020) criando ambientes de trabalho mais 
diversos e inclusivos, com respeito e valorização das diferenças. 
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Assim, o presente trabalho surge com o seguinte questionamento: As políticas de 
diversidade podem influenciar no nível de segurança de integrantes do grupo LGBTIQIA + 
nas organizações?  

A fim de responder o questionamento apresentado foi realizada uma pesquisa de 
campo no segundo semestre de 2021 com a realização de entrevistas com 10 
colaboradores de diferentes idades que atuam e residem na cidade do Rio de Janeiro, todos 
parte da comunidade LGBTQIA +, e que trabalham em diversas áreas de suas empresas. 

A escolha dos entrevistados busca retratar um grupo de trabalhadores de diferentes 
momentos profissionais e mercados distintos para uma melhor percepção do tema de 
segurança psicológica e como ela pode ser afetada e construída em diferentes ambientes. 

 

 
2 - Corpo do trabalho  
 

2.1 - Diversidade 
 

A diversidade pode ser definida como as diferenças entre as pessoas em relação a 
qualquer característica que possa levar à percepção de que uma pessoa é diferente da 
outra (.WILLIAMS & O’REILLY, 1998). Já para Roberge & Dick (2010) a diversidade diz 
respeito aos diferentes atributos como demografia, características informacionais ou 
funcionais, personalidade, valores pessoais, ou mesmo outros tipos de diversidade como a 
religião, crenças, orientação sexual ou habilidades mentais e de saúde física de uma 
pessoa. 

Van Knippenberg e Schippers (2007), trouxeram uma nova reflexão de que a 
diversidade pode se dividir em três principais níveis: as características demográficas visíveis 
e não relacionadas ao trabalho, tais como gênero, etnia e idade; atributos diretamente 
relacionados ao trabalho como o background educativo; e, finalmente, as características 
não imediatamente visíveis e nem diretamente relacionadas ao trabalho, como 
personalidade, valores e atitudes. Contudo, estas definições possuem um foco mais voltado 
para a individualidade de cada um, referindo-se à diversidade como aquilo que te difere dos 
outros, o que pode levar o indivíduo ao questionamento sobre quem ele é (NKOMO & COX, 
1999). 
Algumas definições expandem a visão do conceito de diversidade distinguindo um grupo de 
pessoas de outros considerando as dimensões primárias imutáveis (idade, etnia, gênero, 
raça, orientação sexual, capacidades e características físicas) e as dimensões secundárias, 
mutáveis, como antecedentes educacionais, localização geográfica, língua materna, 
experiência de trabalho (NKOMO & COX, 1999). 

No âmbito das organizações a diversidade é representada na força de trabalho, a 
partir de características como, a idade, o gênero, a nacionalidade, a etnia, a religião, a 
orientação sexual e as deficiências (OZEREN, 2014). Nesse sentido, pode-se compreender 
a diversidade pelo afastamento da identidade do homem branco, heterossexual e sem 
deficiências (NETO; SARAIVA; BICALHO, 2014). Por isso, diversos indivíduos, inclusive os 
que se identificam como gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros (LGBT) enfrentam 
desafios na sociedade e nas organizações (OZEREN, 2014). Esses grupos são chamados 
de minorias.    
No contexto social as minorias representam uma parcela da população que está às 
margens da sociedade, ou seja, são os grupos historicamente excluídos (RIBEIRO; 
CONCEIÇÃO; NOVAES, 2015). Atualmente, são os grupos trabalhados dentro das 
empresas representados nos seguintes pilares: gerações, raça e etnia, pessoas com 
deficiência (PCDs), gênero e comunidade de lésbicas, gays, transexuais e travestis, queer, 
intersexuais, assexuais e mais (LGBTQIA +). Devido ao tema do estudo, detalharemos a 
seguir a especificamente a diversidade sexual e o conceito de gênero.  



4 
 

 

2.2 - Diversidade Sexual e o Conceito de Gênero 
 
O conceito de gênero pode ser definido como “(...) as diferenças entre homens e 

mulheres se dão nas questões socioculturais e não somente biológicas.” (LOURO, FELIPE 
e GOELLNER, 2013, s.p.). Ainda segundo os autores as diferenças entre homens e 
mulheres está na estrutura sociocultural e não apenas na biologia;  dizem respeito às 
relações de poder entre os gêneros, onde cada um tem como norma seguir um determinado 
papel social construído a partir das diferenças construídas socialmente a partir do sexo ao 
qual se acredita pertencer. As questões de gênero traçam a percepção da sociedade sobre 
as diferenças entre os sexos, contribuindo para a demarcação das relações de poder 
(SCOTT, 1995). 

Segundo Costa e Nardi (2015) a diversidade sexual se refere à orientação sexual da 
pessoa que se declara como não heterossexual, levantando questões como estereótipos, 
preconceitos e discriminações por ela enfrentado. A sigla é utilizada para referir-se a essa 
comunidade é “LGBTQIA +”, que significa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, 
Queer, Intersexuais, Assexuais e Mais.  

Lésbicas são mulheres que sentem atração afetivo-sexual por outras pessoas com 
identidade de gênero feminina; gays são homens que sentem atração afetivo sexual por 
outras pessoas com identidade de gênero masculina; bissexuais são pessoas que sentem 
atração afetivo-sexual por pessoas com identidade de gênero feminina e masculina; 
transexuais são pessoas que foram identificadas como sendo pertencentes a um gênero no 
nascimento, mas que se reconhecem como pertencentes e se reivindicam como  o gênero 
oposto (PULSES, 2022). O “Mais” é a representação das demais orientações sexuais ou 
identidades de gêneros que fogem da heteronormatividade (SILVA, 2012). 

Segundo o documento do Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD, 
2004) as pessoas homossexuais são aquelas que têm orientação sexual e/ou afetiva por 
pessoas do mesmo sexo e; pessoas bissexuais são indivíduos que se relacionam sexual 
e/ou afetivamente com qualquer um dos sexos.  

A respeito dos conceitos de identidade de gênero, “transgêneros” é um “termo 
guarda-chuva” e que engloba tanto as travestis quanto as pessoas transexuais. Já 
transexuais são pessoas que não aceitam o sexo que apresentam anatomicamente e 
identifica-se com o sexo oposto (CNDC, 2004). Nunan (2007) complementa a definição de 
transgêneros como sendo pessoas que adotam identidades e papéis de gênero opostos aos 
culturalmente atribuídos a seu sexo biológico. 

O contexto histórico da sociedade é heterossexualmente orientado, levando aqueles 
que não se enquadram neste padrão a um papel de não protagonistas, sendo muitas vezes 
apagados ou representados de forma pejorativa (SILVA, 2012).  Pensando em diminuir essa 
desigualdade social, muitas empresas adotaram práticas para promover a diversidade em 
suas organizações, como será visto a seguir. 
  
 

2.3 - Políticas de Diversidade nas Organizações 
 

As políticas de diversidade e inclusão fazem parte da estratégia do negócio visando a 
valorização da diversidade dentro das empresas, sendo um tópico que deve constar no 
planejamento estratégico (PACHECO, 2014). A diversidade é um grande desafio para 
gestores e para a área de Recursos Humanos, que muitas vezes ficam responsáveis por 
incluir estas minorias, oferecendo um ambiente livre de discriminações. (RIBEIRO; 
CONCEIÇÃO; NOVAES, 2015; FLEURY, 2000). 

Normalmente uma das primeiras práticas de diversidade adotadas pelas empresas é 
aumentar a representação de minorias (THOMAS; ELY, 1996). Atualmente muitas 
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organizações vêm adotando recursos para contratar mais mulheres e minorias não apenas 
para seguir a legislação e ter um quadro de funcionários diversos, mas também para 
atender às demandas de mercados e clientes (SHEN, 2009). 

Segundo Livia Saraiva (2020, s.p.) 

Uma forma inovadora de recrutar talentos e ao mesmo tempo promover a 
diversidade nas empresas é o recrutamento às cegas. Neste tipo de 
processo seletivo, os currículos dos candidatos não devem conter qualquer 
informação que os identifique. A seleção é focada apenas nas experiências 
profissionais e competências técnicas e comportamentais que os candidatos 
revelam durante as etapas com testes e exercícios. 

 

A adaptação dos benefícios (também chamados de benefícios diversos) é uma 
prática de diversidade para a valorização das diferenças, já que os benefícios para aqueles 
considerados minoria devem ser diferenciados (IVANCEVICH; GILBERT, 2000). A pesquisa 
também mostra que 12% das empresas aplicam licença parental de gênero neutro, 10% 
possuem alguma política de apoio à adoção de crianças por famílias diversas. Já 14% das 
empresas apoiam financeiramente em medicamentos e tratamentos hormonais, 13% para 
procedimentos cirúrgicos e 6% para harmonização facial/corporal. 

Cox (1991) identificou a utilização de grupos de suporte ou afinidade como uma 
política de diversidade frequente. Estes grupos são formados por membros da organização 
e visam a construção de ações coletivas por meio das quais grupos minoritários e/ou 
historicamente discriminados podem buscar apoio emocional e promover a carreira dos 
seus membros (BRUNSTEIN; JAIME, 2009). Dentre suas atribuições estão a 
responsabilidade por analisar os gaps, recomendar planos de ação e monitorar resultados 
da empresa quanto às suas responsabilidades com as minorias (KALEV, 2003). 

Outra política de diversidade muito utilizada pelas empresas para gerenciar e 
conscientizar sobre a diversidade é o treinamento. Os treinamentos têm como objetivo 
promover compreensão sobre a necessidade da diversidade dentro das organizações 
(COX; BLAKE, 1991). Kalev (2003) menciona os treinamentos ministrados para gerar maior 
conscientização e mudança de comportamento do quadro de funcionários, levando à uma 
mudança ou consciência cultural sobre a visão e a gestão da diversidade dentro das 
organizações. Assim sendo, percebe-se que as práticas de RH podem contribuir na gestão 
da diversidade das empresas. Sendo bem planejadas e alinhadas com os valores da 
organização podem ser consideradas um passo importante para um ambiente mais 
inclusivo e igualitário (MACCALI, 2015). 

Contudo, quando a organização não consegue conduzir tais práticas de maneira 
eficiente a gestão dessas ações é dificultada, principalmente considerando que a 
quantidade de práticas voltadas à diversidade não corresponde com a realidade na maioria 
das empresas (MACCALI, 2015). Se, por um lado, políticas e práticas voltadas para a 
diversidade são importantes, por outro lado é importante investigar a segurança psicológica 
percebida por integrantes de grupos minoritários abrangidos por tais práticas, sendo o foco 
desse estudo a comunidade LGBTQIA+. Na sequência explicaremos em que consiste a 
segurança psicológica. 
 
 

2.4 - Segurança Psicológica 
 

Segundo Edmondson (1999, p.24), “a segurança psicológica descreve as percepções 
das consequências de assumir riscos interpessoais em um contexto específico, como um 
local de trabalho”. Kahn (1990, apud EDMONDSON; LEI, 2014) define a Segurança 
Psicológica como o sentimento positivo que um colaborador experiencia quando pode 
demonstrar suas capacidades, sem medo de consequências negativas para a sua imagem 
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ou carreira profissional em seu local de trabalho. Contudo, quando os colaboradores sentem 
que estão em um ambiente inseguro, caracterizado por condições imprevisíveis e 
ameaçadoras, provavelmente tenderão a não se encontrar satisfeitos ou engajados com o 
seu trabalho e de serão mais cautelosos ao tentarem coisas novas (MAY; GILSON; 
HARTER, 2004). 

A Segurança Psicológica é essencial para que as pessoas de uma organização se 
sintam seguras e capazes de mudar seu comportamento em resposta à mudança de 
desafios organizacionais (EDMONSON; LEI, 2014). Schein (1993) alega que a segurança 
psicológica ajuda as pessoas a superarem a seus instintos de alta defesa ou a ansiedade 
de aprender, reações que ocorrem quando são apresentados quando em situações que 
contradizem suas expectativas ou esperanças. Ele ainda argumenta que com a Segurança 
Psicológica os indivíduos são livres para se concentrar em objetivos coletivos e prevenção 
de problemas, em vez de autoproteção. 

A Segurança Psicológica de uma equipe promove comportamentos de maiores 
tomadas de risco e de aprendizado (EDMONDSON, 2002). Muitos autores enfatizam a 
diferença entre a Segurança Psicológica da confiança, dois conceitos diferentes que podem 
ser facilmente confundidos. Edmondson (1999) reconhece que a segurança psicológica em 
uma equipe inclui confiança, mas é muito mais do que isso. Ela representa um clima em que 
as pessoas confiam umas nas outras, mas também têm um grande respeito, e todos se 
sentem confortáveis sendo eles mesmos. 

Para Edmondson e Lei (2014), a Segurança Psicológica é essencialmente um 
fenômeno de grupo, onde o líder possui um papel de destaque, já que, dependendo do seu 
comportamento frente à sua equipe de trabalho, poderá receber diferentes tipos de 
resposta. Assim, se o líder tem atitudes positivas de autoridade, a sua equipe sente que 
está em um ambiente seguro. O oposto irá acontecer. Caso o líder experimente posturas de 
autoridade negativa e os membros da equipe tendem a ter atitudes de resistência Assim, a 
Segurança Psicológica e suas consequências surgem a partir do desenvolvimento da 
confiança interpessoal, levando os membros da equipe a não terem medo de tomar riscos, 
expressar suas opiniões e sentimentos, o que traz uma maior satisfação no ambiente de 
trabalho e, consequentemente, uma melhor performance (EDMONDSON, 2003).  

Contudo, quando os colaboradores sentem que estão em um ambiente inseguro, 
caracterizado por condições imprevisíveis e ameaçadoras, provavelmente tenderão a não 
se encontrar satisfeitos ou engajados com o seu trabalho e de serão mais cautelosos ao 
tentarem coisas novas (MAY; GILSON; HARTER, 2004). 
  Assim sendo, o presente estudo objetiva verificar a relação entre a existência de 
políticas de diversidade e a segurança psicológica dos integrantes da comunidade 
LGBTQIA+. 
 
 

3 - Resultados 
 

Esta seção apresenta as respostas dos entrevistados obtidas através de entrevistas, 
bem como a análise e discussão dos resultados, considerando os tópicos abordados no 
referencial teórico apresentado. Os tópicos foram divididos em (3.1) características dos 
respondentes e (3.2) Confiança Para Ser Quem Se É 
 
 

3.1 - Características dos Respondentes 
 

O estudo contou com a participação de dez entrevistados que trabalham em 
diferentes empresas de ramos distintos na cidade do Rio de Janeiro. Sete dos entrevistados 
possuem ensino superior completo e três ainda estão cursando. Não houve um limite 
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estipulado com relação a idade dos entrevistados, sendo o perfil mais novo com 25 anos e o 
mais velho com 40 anos. 

Além da idade e formação dos entrevistados foram também levantadas informações 
sobre seu gênero, orientação sexual e se a pessoa já trabalhou em empresas com políticas 
formais de diversidade. Para fins de contraste, foram entrevistadas quatro pessoas que 
nunca trabalharam em empresas com tais políticas e seis que já trabalharam. Foram 
entrevistadas sete mulheres cisgênero, dois homens cisgênero e uma pessoa em 
questionamento sobre seu gênero. Além disso, foram escolhidos entrevistados que atuam 
em distintas áreas para que as suas percepções conseguissem proporcionar diferentes 
visões acerca do assunto. A Tabela 1 detalha as informações. 
 
Tabela 1: Perfil dos Entrevistados 

Entrevistado Gênero Orientação Sexual 

Trabalhou em empresas 

com políticas de 

diversidade? 

E1 Mulher cis Lésbica Não 

E2 Questionando Lésbica Sim 

E3 Homem cis Gay Sim 

E4 Mulher cis Lésbica Sim 

E5 Homem cis Bissexual Sim 

E6 Mulher cis Lésbica Não 

E7 Mulher cis Bissexual Não 

E8 Mulher cis Lésbica Sim 

E9 Mulher cis Lésbica Sim 

E10 Mulher cis Pansexual Não 

Fonte: Próprio autor (2022). 
 

3.2 - Confiança Para Ser Quem Se É 
 

Para uma compreensão mais profunda sobre as vivências dos entrevistados, estes 
foram questionados sobre o nível de abertura que tinham em compartilhar sobre suas 
identidades nas empresas e organizações em que já trabalharam, assim como onde 
trabalham atualmente. O objetivo foi entender se sentiam segurança em falar sobre essa 
parte de suas vidas com seus colegas e supervisores. 

A partir das questões sobre confiança para dividir sua identidade dentro do espaço 
de trabalho, foi identificado que oito dos dez entrevistados já deixaram de falar abertamente 
sobre sua sexualidade ou identidade de gênero por não se sentirem confortáveis, tanto em 
empresas que não possuíam políticas formais de diversidade, quanto em empresas com 
tais políticas. Os oito entrevistados que já deixaram de falar abertamente sobre sua 
orientação sexual compartilharam que não sentiam abertura para compartilhar com sua 
equipe e supervisor essa parte de suas vidas, o que acabava gerando um sentimento de 
vida dupla, sendo uma preocupação constante não deixar transparecer sua identidade. E5, 
por exemplo, disse que em toda a sua trajetória nunca se sentiu completamente aberto para 
ser como gostaria, demonstrando sua personalidade, gostos e particularidades - a sua 
escolha foi ser sempre muito contido para se preservar e evitar o preconceito. 
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E4 conta que sentia que esconder essa parte de sua identidade gerava um “bloqueio” 
na sua vida profissional e fazia com que não fosse possível continuar crescendo na carreira 
por não estar totalmente focado em seu trabalho. Essa divisão entre vida profissional e 
pessoal ocasionou relacionamentos superficiais como ilustrado pela fala de E9: 

“Era um momento da minha vida profissional que a sensação que eu tinha era 
que eu tinha duas vidas. Tanto que eu fiquei 5 anos nessa empresa e eu tenho 
poucos relacionamentos que se mantiveram depois que eu saí. Eu não consegui ter 
relacionamentos tão profundos, criar laços de amizade com as pessoas porque como 
você aprofunda um relacionamento se você só fica nos assuntos estritamente 
profissionais?” 

   
Assim como informado por Silva (2012), de maneira histórica a nossa sociedade é 

heterossexualmente orientada, o que pode levar aqueles que não se enquadram neste 
padrão a um papel de não protagonistas, sendo muitas vezes apagados ou representados 
de forma pejorativa. Neste caso, percebe-se que a escolha de não revelar suas identidades 
pode representar uma tentativa de não ser relacionado a tais estereótipos e ser reconhecido 
apenas por seu trabalho. E4 conta, por exemplo, que ao ser contratada seu principal medo 
era que descobrissem sobre seu relacionamento. Ela optou, então, por primeiro 
compreender o ambiente em que estava e entender se isso poderia fazer com que a vissem 
de forma diferente e isso prejudicá-la de alguma forma na sua carreira dentro da empresa. 

Em contrapartida, três dos entrevistados, também como forma de proteção, optaram 
por sempre falar abertamente sobre sua orientação sexual e identidade de gênero. A 
estratégia foi de conseguir uma aproximação das pessoas que não compreendiam a 
diversidade para quebrar barreiras e estereótipos. Por conta do nosso contexto histórico, 
muitas vezes, quando há o afastamento da identidade do homem branco, heterossexual e 
sem deficiências (NETO; SARAIVA; BICALHO, 2014) é possível notar resistência em 
coexistir com pessoas de grupos minorizados. 

Como foi apresentado por Ribeiro, Conceição e Novaes (2015), as minorias 
representam uma parcela da população historicamente excluída. E2 conta, por exemplo, 
que optou por sempre compartilhar imediatamente sua sexualidade depois de sofrer 
preconceito na universidade.  

“Quando eu entro em um lugar eu já chego me abrindo porque eu sofri muito 

preconceito na faculdade. Então em todos os lugares eu já chego falando que sou 
lésbica porque eu não quero sofrer preconceito, não quero que tenha conversa pelas 
minhas costas especulando se sou ou não. Isso me incomoda muito.” 

 
Costa e Nardi (2015) ressaltam que a diversidade levanta questões como 

estereótipos, preconceitos e discriminações. A preocupação constante em evitar tais 
situações podem afetar o ambiente de trabalho e até mesmo a produtividade dos 
trabalhadores que fazem parte da comunidade LGBTQIA +. 

Dos dez entrevistados, cinco afirmaram que já sentiram seu rendimento e 
produtividade serem afetados pela apreensão de que sua identidade causasse desconforto 
em sua equipe ou supervisor. E4 diz que vai ter sempre uma parte de sua mente dedicada a 
isso ao invés de estar 100% focada apenas em seu trabalho e entregas, enquanto E3 conta 
que tem o sentimento de ter que provar sua capacidade o tempo todo e em proporções 
muito maiores do que seus colegas de trabalho, por exemplo. 
 

“A insegurança rola o tempo inteiro. A verdade é que a gente tem que se 

provar sempre que a gente é o melhor naquilo que a gente faz e quando a gente 
recebe feedbacks não tão positivos, a gente se coloca em uma posição de não 
rebater porque precisa daquele emprego e não é tão fácil conseguir outro.” 
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Dos dez entrevistados, cinco afirmaram que já sentiram seu rendimento e 
produtividade serem afetados pela apreensão de que sua identidade causasse desconforto 
em sua equipe ou supervisor. E4 diz que vai ter sempre uma parte de sua mente dedicada a 
isso ao invés de estar 100% focada apenas em seu trabalho e entregas, enquanto E3 conta 
que tem o sentimento de ter que provar sua capacidade o tempo todo e em proporções 
muito maiores do que seus colegas de trabalho, por exemplo. 

  As perguntas direcionadas para compreender a segurança psicológica percebida no 
ambiente de trabalho visavam identificar a opinião dos entrevistados sobre o nível de 
conforto para discutir problemas e questões difíceis com seus colegas e supervisor, o nível 
de segurança para assumir riscos em comparação com outros membros da equipe e o nível 
de facilidade em pedir ajuda. 

Dos dez entrevistados, seis já trabalharam ou trabalham atualmente em empresas 
com políticas formais de diversidade para a comunidade LGBTQIA +. É interessante 
perceber que destas seis, metade já cogitou sair da empresa por não se sentir confortável 
em compartilhar essa parte de sua vida. Cabe ressaltar que o desejo de trocar de emprego 
aconteceu quando estavam em organizações que possuíam políticas de diversidade. O 
restante dos entrevistados, incluindo aqueles que nunca trabalharam em empresas com tais 
políticas, nunca cogitaram sair por este motivo. E8 relata que, apesar de não trabalhar em 
uma empresa com práticas formais de diversidade, se sentiu confortável em compartilhar 
sobre sua orientação sexual quando percebeu que havia criado uma boa relação com seu 
supervisor:  

 
“Eu não sabia se eu namorar com uma mulher iria me prejudicar de alguma 

forma, se eu seria vista de um jeito diferente. A primeira pessoa que eu contei foi o 
meu supervisor direto, que era com quem eu tinha mais contato e acabava tendo uma 
troca mais pessoal também. Depois de alguns meses eu vi que ele era uma pessoa 
muito legal, muito agradável e simpática e decidi falar. Nossa, eu me senti muito 
aliviada, principalmente porque ele teve uma ótima reação e isso fez com que fosse 
mais fácil naturalizar a situação no trabalho.” 

 
Assim como relatado acima, E2 também se sentiu confortável em falar sobre sua 

orientação sexual e identidade de gênero, mesmo em uma organização sem práticas de 
diversidade, quando sua supervisora compartilhou que era parte da comunidade:  

 
“Ela desconfiou que eu era lésbica e me contou que é pansexual. Ela é bem 

aberta sobre isso, então as pessoas do time acabam não tendo nem espaço para 
serem preconceituosos. Isso com certeza foi um fator decisivo pra eu decidir falar 
sobre a minha sexualidade.” 

 

Dos dez entrevistados, oito relataram que se sentem confortáveis para discutirem 
problemas ou questões difíceis e seis sentem facilidade em pedir ajuda quando necessário. 
É interessante perceber que apenas quatro entrevistados se sentem seguros para assumir 
riscos no ambiente de trabalho, e quando perguntados se possuem a mesma segurança do 
restante da equipe, apenas dois responderam que sim. E7, por exemplo, compartilha sobre 
suas inseguranças e experiência em um contexto em que não há políticas formais de 
diversidade:  

“Eu posso estar em uma reunião e saber muito do que está sendo falado, mas 
ainda sim continuo insegura, tenho que estudar muito e calcular o que eu vou falar 
porque a gente não tem o luxo de errar. Eu comparo até com jogo de futebol: 
qualquer homem entra em uma “pelada”, pra uma mulher se sentir confiante de jogar, 
ela tem que ser excelente. Para nós da comunidade é assim no dia a dia, por isso 
muitas vezes eu nem jogo.”  
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A insegurança percebida no relato dos entrevistados pode ser compreendida a partir 
do contexto social como é explicado por Brito (2014), onde assumir uma identidade que 
foge dos padrões heteronormativos pode significar passar por experiências difíceis ou até 
mesmo traumáticas. A estigmatização das pessoas da comunidade LGBTQIA + pode fazer 
com que elas tenham dificuldade na ascensão dentro da organização ou até mesmo não 
consigam ingressar no mercado de trabalho formal. Talvez seja uma das causas do receio 
em assumir riscos. 

Conviver e trabalhar com tamanha insegurança afeta o psicológico dos 
colaboradores, o que causa impacto direto em sua produtividade e rendimento, na opinião 
de todos os entrevistados que já deixaram de falar abertamente sua sexualidade ou gênero 
no trabalho. Como relata E10, sobre uma experiência profissional em uma empresa onde 
não havia políticas de diversidade, o peso do preconceito e estigmas pode fazer com que o 
profissional questione seu cada passo: 

  
“Quando o meu chefe começou a subjugar o meu trabalho foi quando eu 

entendi que aquilo era uma forma de homofobia velada. Mas aquilo fazia com que eu 
me sentisse péssima no meu trabalho, com tudo que eu tinha feito e eu já não 
acreditava mais no meu potencial porque nada que eu fazia era bom. Mas eu fui 
aguentando porque tinha muito medo de perder o meu emprego.” 

 

Objetivando finalizar as entrevistas com um questionamento direto sobre como as 
políticas de diversidade, em especial para a comunidade LGBTQIA +, afetam a segurança 
psicológica dos entrevistados, foi feita a seguinte pergunta: “Você acredita que empresas 
com práticas de diversidade são um ambiente mais seguro psicologicamente?”. Todos 
responderam que sim, contudo, os dez tiveram ressalvas sobre o assunto. E2 compartilhou 
que, apesar de trabalhar em uma empresa com políticas de diversidade, ainda não se sente 
totalmente segura porque a existência de uma política não garante sua aplicação. 

 
“Deixa a gente mais seguro, dá uma maior sensação de pertencimento. Mas é 

um trabalho constante porque as políticas precisam ser praticadas pelas pessoas da 
empresa todos os dias. As políticas são uma ajuda, um meio pra gente ter segurança, 
mas os problemas não são resolvidos só com a criação delas.” 

 

E4 por sua vez conta que é diferente vivenciar o que realmente é praticado 
internamente no dia a dia daquilo que é mostrado em campanhas compartilhadas pela 
empresa nas mídias. Já E9 diz que as políticas de diversidade estão atreladas a bônus e 
metas da empresa em que trabalha atualmente, mas admite que isso não necessariamente 
significa que o ambiente e a segurança irão ser alterados.  

Quando perguntados quais políticas de diversidade fariam com que os entrevistados 
se sentissem mais seguros, foram escolhidas: Comitê de Diversidade (E1, E2 e E10), 
Grupos de Afinidade (E3, E4, E5, E6 e E9) e Benefícios Inclusivos (E7 e E8). 

Jaime e Brunstein (2009) relatam que os grupos de afinidade são formados por 
membros da organização e visam a construção de ações coletivas por meio das quais 
grupos minoritários e/ou historicamente discriminados buscam apoio emocional e promover 
a carreira dos seus membros.  E9 compartilha ainda que o grupo de afinidade, onde 
pessoas podem compartilhar suas vivências, sentimentos e angústia é o único momento em 
que se sente totalmente segura.  E6 relata ainda que as políticas de diversidade são 
importantes, mas não são o suficiente: 

  “É importante de fato ter as práticas e políticas de diversidade onde 
você enxergue a comunidade LGBTQIA +. Mas é de extrema importância 
essa comunidade também ocupar espaços de poder, como cargos de chefia. 
Ainda assim, não é garantia que não vai ter opressão, mas faz diferença 
porque talvez você se sinta mais seguro.” 
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Ao final de cada entrevista, foi solicitado que cada entrevistado avaliasse, por meio 
de uma nota de zero a dez, sua percepção sobre a segurança psicológica na organização 
em que trabalha atualmente. As respostas seguem na tabela 2. 
 
Tabela 2: Avaliação sobre a Segurança Psicológica 

Entrevistado 

Trabalha em Empresa 

com Políticas de 

Diversidade? 

Nota Segurança 

Psicológica 

E1 Não 6 

E2 Não 6 

E3 Sim 4 

E4 Sim 7 

E5 Não 6 

E6 Não 6 

E7 Não 8 

E8 Sim 6 

E9 Sim 8 

E10 Não 6 

Fonte: Próprio autor (2022). 
 

A partir da tabela 2 é possível perceber que a segurança psicológica não está, 
necessariamente, atrelada a existência de políticas de diversidade. A nota mais baixa 
(quatro) foi dada por uma pessoa que trabalha em uma organização que possui tais 
políticas. 

A partir das entrevistas foi possível compreender que, de maneira unânime, apenas 
possuir políticas com foco em diversidade não garante um lugar seguro para os membros 
da comunidade LGBTQIA +. Como foi dito por todos os entrevistados, para que pessoas 
que se identifiquem como parte da comunidade, é necessário que as práticas sejam de fato 
compreendidas, aceitas e praticadas diariamente por todos os membros da organização. 
 
 

4 - Conclusões 
 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar a percepção de membros da 
comunidade LGBTQIA + sobre os efeitos das políticas de diversidade na segurança 
psicológica dentro do ambiente de trabalho. O estudo contou com uma pesquisa inicial em 
livros e revistas especializadas. Na sequência, foram realizadas entrevistas sobre o tema 
com dez integrantes do público-alvo selecionado. 

No que diz respeito à abertura e conforto para dividir sobre sua orientação sexual ou 
identidade de gênero com seus colegas e supervisores, há ainda grande receio em sofrer 
preconceito, independentemente da existência de políticas de diversidade. Apesar de 
apenas três pessoas já terem cogitado sair de um trabalho por essa questão, todos os 
entrevistados relatam ter medo de serem estigmatizados e, assim, serem conhecidos 
apenas por sua identidade e não pela sua performance no trabalho. 
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A pesquisa mostra também que, mesmo quando estão em empresas com políticas 
de diversidade, muitas vezes as pessoas da comunidade ainda não conseguem ser 
totalmente autênticas. Há uma preocupação e cuidado para serem o mais discretas possível 
com relação à sua diversidade a fim de conseguirem se encaixar nos padrões estabelecidos 
pela sociedade. 

A maioria dos entrevistados se sente seguro para discutir assuntos e questões 
difíceis com seus colegas e supervisor, contudo fica claro que assumir riscos ainda é um 
grande desafio. A possibilidade de inovar, sugerir novos processos e mudanças traz uma 
maior exposição àquele que o faz e, por isso, somente quatro dos entrevistados se sentem 
confortáveis nessa posição. Mesmo assim, apenas dois acreditam estar tão seguros quanto 
os seus colegas que não fazem parte da comunidade LGBTQIA +, o que demonstra receio 
em confirmar certos estigmas colocados pela sociedade onde essas pessoas não seriam 
profissionais tão capazes. 

Os entrevistados relataram não apenas a necessidade de provar constantemente que 
são tão capazes quanto pessoas que não fazem parte da comunidade LGBTQIA +, mas 
também o receio em conseguir recolocação no mercado de trabalho caso saíssem de seus 
empregos atuais. 

Empresas que possuem políticas como grupos de afinidade, benefícios inclusivos e 
treinamento seriam preferenciais para a amostra entrevistada pois são uma forma de 
respaldo e proteção em caso de preconceito. Entretanto, um grupo de afinidade específico 
para pessoas LGBTQIA + demonstra trazer um maior conforto pois são espaços seguros 
onde as pessoas podem compartilhar suas vivências e angústias com colegas de trabalho 
que, muitas vezes, passaram pelas mesmas situações. 

Por fim, ao analisar e comparar as respostas e relatos dos entrevistados, foi possível 
concluir que, apesar de políticas de diversidade serem consideradas importantes pelo grupo 
estudado, houve consenso que apenas sua existência não é o suficiente para garantir a 
segurança psicológica. Quando foram solicitados a atribuir uma nota em relação a 
percepção de sua segurança psicológica uma das notas mais altas (oito) foi dada por uma 
pessoa que trabalha em uma empresa onde não há políticas de diversidade, enquanto a 
nota mais baixa (quatro) foi dada por uma pessoa que atualmente trabalha em uma 
empresa que está implementando políticas de diversidade e aplicando treinamentos para a 
equipe. 

O estudo indica que pessoas da comunidade LGBTQIA + desejam um espaço de 
trabalho onde possam focar em suas atividades, criar laços verdadeiros de companheirismo 
e amizade sem que sua diversidade sexual seja empecilho para sua carreira. Ainda há 
muito que se avançar em termos de segurança psicológica no trabalho para os integrantes 
desse grupo. 
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Anexo 1 - Roteiro de Entrevistas 

 
● Qual o seu nome? 
● Qual a sua idade? 
● Como você se identifica dentro da comunidade LGBTQIA+? 
● Qual a sua formação? 
● Qual o seu tempo de experiência? 
● Em quais empresas já trabalhou? Durante quanto tempo? 
● Elas tinham práticas de diversidade? Se sim, quais? 
● Você já foi mandado embora ou teve que pedir demissão de algum lugar 
por não se sentir aceito e respeitado por ser quem você é? 
● Você acredita que a sua organização respeita e valoriza a diversidade? 
Que tipos de diversidade? 
● Seu superior sabia que você era parte da comunidade LGBTQIA+? Como 
isso afetou sua relação com ele? 
● Sua equipe sabia que você que você era parte da comunidade 
LGBTQIA+? Como isso afetou sua relação com ele? 
● Você se sentia/sente confortável para ser você mesmo no seu trabalho? 
● Já se desligou de alguma empresa por não ter sido aceito ou sofrido 
alguma forma de preconceito? 
● Você se sente confortável para discutir problemas ou questões difíceis 
com a sua equipe? E com o seu supervisor? 
● Você se sente seguro para assumir riscos no seu trabalho? 
● Você sente facilidade em pedir ajuda para seus colegas? E para seu 
supervisor? 
● Sua identidade já afetou o seu trabalho ou produtividade? 
● Você conhece o conceito de segurança psicológica? 
● De 0 a 10, o quanto você se sente psicologicamente seguro no seu 
ambiente de trabalho? 
● Você acredita que empresas com práticas de diversidade são um 
ambiente mais seguro psicologicamente? 
● Que práticas de diversidade aplicadas por sua empresa atual (ou ex 
empresas) fazem com que você se sinta mais seguro? 
 


