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Título: O papel do RH no entendimento e inserção da transgeneridade no 
mercado de trabalho 

 
RESUMO 

 

       Este trabalho tem como proposta apresentar o papel dos profissionais de 
Recursos Humanos frente à diversidade nas organizações e, em especial, o 
trato e olhar para com os profissionais transgêneros, que é o destaque neste 
trabalho acadêmico. Será possível entender do que se trata a transgeneridade 
e como estes profissionais estão sendo vistos no meio organizacional e no 
mercado de trabalho. Analisamos como os setores de Recursos Humanos e 
todos os ambientes corporativos lidam com estes profissionais. Quais os 
avanços das políticas públicas, dos profissionais de Gestão de Pessoas e das 
organizações quanto à diversidade, em quais pontos precisam de ajustes e 
aprimoramento no sentido da inclusão de todos os profissionais competentes, 
independente do gênero, raça ou cultura e a importância de abordar como o 
setor de Recursos Humanos tem assumido um papel relevante nesse sentido e 
como tem buscado evoluir na humanização da diversidade de gênero. 
Elaboramos uma pesquisa de campo qualitativa, com o objetivo de entender os 
processos de inclusão, inserção e manutenção de grupos diversos e dos 
transexuais em especial. Desta forma, as análises demonstraram que existem 
certas ambiguidades quanto a este assunto, pois ao mesmo tempo em que o 
tema é atual e vívido dentro das organizações, é tratado com certo descaso e 
sempre observado com distanciamento. Sendo assim, percebemos que é 
importante debater este tema e identificar os pontos fortes e fracos para que o 
RH seja o agente de transformação de um assunto que ainda é visto como 
problema. A metodologia utilizada é exploratória e qualitativa, com base em 
pesquisa bibliográfica de diversos autores e nos resultados obtidos através da 
pesquisa de Campo com dez organizações, utilizando questionário e entrevista. 
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INTRODUÇÃO 
 
  Atualmente a identidade de gênero tem ganhado cada vez mais 
notoriedade dentro do âmbito de discussão sobre inclusão nos meios de 
comunicação em geral. Entretanto, a transgeneridade ainda é um assunto 
pouco abordado e marginalizado perante a sociedade em que vivemos. Não 
muito longe disso, a nossa pátria educadora caminha a passos lentos sobre a 
inclusão e responsabilidade social sobre as pessoas trans.  
       Um levantamento realizado em 2015, com o apoio da Flacso-Brasil 
(Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais), OEI (Organização dos 
Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura) e do MEC 
(Ministério da Educação), coordenado pela socióloga Miriam Abramovay e 
publicada no portal UOL Educação (SOUZA, 2016), comprovou que 19,3% dos 
alunos de escolas públicas brasileiras não gostariam de ter um colega de 
classe homossexual, travesti, transexual ou transgênero. A questão é 
preocupante, uma vez que esses dados reproduzem os mesmos índices de 
2004, segundo a pesquisadora.  
       Diante desses dados, percebe-se que ser transexual não é nada fácil. A 
perseguição e a intolerância têm sido um comportamento que apresenta 
expressiva frequência no tratamento para com estas pessoas, visto que, o 
preconceito é algo que precisa ser ressignificado e trabalhado nas percepções 
dos modos de ser e viver na sociedade brasileira. A escola reflete o que está 
latente na sociedade e no lugar de combater o preconceito e disseminar a 
tolerância, reproduz modos de ser e viver que deveriam ser transformados para 
harmonizar as relações sociais e gerar um ambiente inclusivo nas instituições 
em geral. Embora as mudanças venham ocorrendo paulatinamente, com o uso 
da tecnologia e as facilidades para se interconectar com o mundo e com outras 
culturas, muitas pessoas mantêm um pensamento resistente sobre os 
transexuais, se baseando em certos tabus e preconceitos quando necessitam 
lidar com o tema e segundo Zygmunt Bauman (2001), isso ocorre devido as 
diferenças entre as identidades disponíveis na sociedade, pois pessoas mais 
fragilizadas socialmente e com menos recursos, possuíam limitados locais de 
fala e escolha, que para compensar essa fragilidade era essencial haver uma 
junção das minorias em prol de suas conquistas. 
       Entrando no âmbito do mercado de trabalho, podemos claramente 
observar que os transgêneros são sujeitos, indivíduos que buscam sua 
inserção igualitária nos diferentes ambientes sociais tendo assim suas vozes 
ouvidas e sua inserção naturalmente concebida, especialmente nas relações 
profissionais e contratuais que efetivam. Sendo percebidos como são e 
destacados pelos mesmos atributos que podem vir a apresentar qualquer outro 
profissional, é razoável compreender porque há diferenciação na sua alocação 
profissional e integração organizacional, quando estes querem ser tratados 
como iguais, tendo em vista as políticas públicas que os consideram e 
respeitam suas conquistas sociais, pois já refletia Zygmunt Bauman (2001) com 
a ação coletiva assinalada por Claus Offe, que evidencia que a seleção natural 
de classe e identidades é tão corriqueira para os níveis mais baixos da 
população, que a perseguição individual virou algo aleatório aos patrões, pois 
não são levadas em consideração a dicotomia entre o ser e o existir, obrigando 



assim que as expressões e identidade de gênero sejam “fatos da natureza”, 
onde a única alternativa de inclusão é a adaptação ao nicho alocado e seus 
comportamentos. 
           Em meados da década de 90, começaram a surgir no Brasil as Políticas 
de Diversidade, que são programas que têm como proposta gerenciar a 
heterogeneidade da força de trabalho. O surgimento do instituto Ethos e de 
outros movimentos marcaram o início de iniciativas referentes à valorização da 
diversidade em empresas. Algumas das medidas para a construção de uma 
compreensão da diversidade organizacional são práticas: a obtenção de 
gestores que tenham um olhar humanizado, o resgate dos valores, uma 
pesquisa de clima bem estruturada com objetivos claros, capacidade de 
relacionar-se e compreender os valores do outro, a valorização do trabalho de 
cada indivíduo independente de seu gênero, raça, cultura... Todos esses 
elementos ajudam a construir uma organização que é capaz de se conhecer e 
perceber qual seu limite em determinadas situações e a atenuar 
comportamentos e sensações que podem conturbar o ambiente, como a falta 
de motivação, falta de produtividade e descuido no trato com os outros, pois 
Ricardo Luz (2003) afirma que a satisfação do funcionário de uma empresa 
está refletida na atmosfera psicológica e nas suas relações interpessoais 
dentro da mesma, e Idalberto Chiavenato (1997), reforça que o grau de 
satisfação e ânimo dos colaboradores, advém da atmosfera e relação entre 
empresa e seus funcionários, ressaltando assim a importância em respeitar e 
incluir as diversidades e suas formas de expressão de gênero.  

Situação Problema 
Abordamos a inserção de profissionais transgêneros dentro das 

organizações, de que maneira está acontecendo esse processo e qual o papel 
do RH na alocação destes profissionais e a inclusão dentro das mesmas. 
Tivemos como foco de pesquisa acadêmica o papel do Gestor de Recursos 
Humanos e do RH como um todo no processo de mitigação de preconceitos, 
inclusão, recrutamento desses profissionais no mercado de trabalho, o 
problema relacionado à quebra de estereótipos dentro das empresas e suas 
políticas, além de aperfeiçoar os meios de alocação dos profissionais através 
do papel do RH. 
 
Problema 
 Qual o papel do RH no entendimento e inserção da transgeneridade no 
mercado de trabalho? 
 
Objetivos 
 
Objetivo geral  

Abordar a inclusão e humanização da diversidade de gênero, tratando 
com respeito e observando aspectos que podem colaborar para a melhor 
compreensão social, como também no ambiente de trabalho dos profissionais 
que tenham identidade social transgênera. 
 
Objetivos específicos  
- Entender quem são esses profissionais, o espaço que existe ou não no 
mercado de trabalho para eles. 



- Analisar o papel do RH em algumas empresas e pesquisas públicas, para a 
inclusão e alocação desses profissionais, os processos de recrutamento 
realizados e o clima e acolhimento desses profissionais. 
 
Justificativa 
      Acreditamos que o tema é relevante para ressaltar a necessidade e 
importância de líderes e recrutadores preparados para buscar talentos no 
mercado de trabalho, independentemente do gênero.  
      Este trabalho poderá contribuir para a aplicação prática, tendo em vista que 
o mercado precisa se renovar com profissionais conscientizados em relação a 
todo tipo de situação. Acreditamos que os profissionais terão um potencial 
diferenciado por terem uma visão mais aberta, conseguindo assim abrir 
possibilidade de inserção no mundo do trabalho para todos, sem distinção, de 
forma que a única barreira seja a falta de competências comportamentais, 
técnicas, gerenciais e/ou específicas para assumir um possível cargo. 
      Gostaríamos de resgatar o papel de humanização que os profissionais de 
RH têm e precisam ter dentro das organizações, de trazer à tona o papel de 
uma gestão de pessoas que capacita e desenvolve gente e não as descarta 
simplesmente, mas que visa o acolhimento e espaço para novas 
oportunidades.  
 
Metodologia da Pesquisa 
      A metodologia utilizada neste trabalho é exploratória e qualitativa. Baseia-
se em pesquisa bibliográfica de diversos autores e nos resultados obtidos por 
meio de questionário realizado e através da pesquisa de Campo que aplicamos 
nas empresas dos ramos de comércio de móveis, estética, farmacêutico, 
joalheria e transporte. 
 
 1 - ESTIGMAS: DAS EPISTEMOLOGIAS SOCIAIS ÀS EVOLUÇÕES E 
CONQUISTAS DO RH ANTE AS DIVERSIDADES. 
 
 
1.1 - Relações humanas: Identidade e Transgeneridade 
 

O humano é um ser que possui uma rica dessemelhança em seus genes, 
desta forma, a diversidade humana muitas das vezes se entrelaça com sua 
unicidade. Segundo Edgar Morin (2002)1 o homem adquire traços de 
personalidade através do acesso à cultura e se não tivesse esse viés, a 
espécie seria totalmente fragmentada do mais baixo nível da irracionalidade e 
plenitude biológica. O ádito à cultura transforma as relações humanas da 
triádica2 a uma racionalização sobre a unidualidade originária, ou seja, o ser 
humano por ser plenamente biológico atinge a plenitude da sua racionalidade 
pela cultura e na cultura, onde está, desenvolve competências necessárias ao 
homem, isto é, capacidade de pensar, agir e discernir sobre as relações 
triúnicas (pulsão, coração e a razão). 

                                                             
1Na obra Os sete saberes necessários à educação do futuro, 6º ed, pág52 de 2002. 
 
2 Indivíduos, sociedade, espécie. 



      Segundo Zygmunt Bauman (2005)3, Identidade é algo constituído pela 
liberdade de escolha, auto definição e autoafirmação e vem do desejo de 
segurança, pois ela traduz o que o nosso âmago grita, por isso não deve ser 
aprisionada e muito menos jogada fora em prol de uma submissão ao que um 
grupo doravante sociedade quer. Já Erving Goffman (1988)4 transcreve  
identidade como a consciência que o indivíduo tem de si mesmo, do lugar que 
ocupa no mundo e da identificação com alguma característica nos 
relacionamentos, vivências e experiências dentro de um grupo, logo, conclui 
que o processo de adequação a uma identidade não pode separar ou dividir, 
na mesma medida em que identifica e une, nem se entrelaçar com a 
segregação, isenção e exclusão perante a sociedade, pois a multipluralidade 
individual deve ser respeitada como forma de concepção da complexidade 
humana. 
      Neste cenário, coteja-se de forma ética a pluralidade do gênero humano e 
sua identidade. Assim, o gênero humano pode adquirir e se vivificar em 
diversas formas de identidade, dentre elas a transgeneridade. Segundo 
Vergueiro (2012) Identidade transgênera e não-cisgêneras, "é o conjunto de 
individualidades cujas identidades ou expressões de gênero sejam, em 
diferentes graus, deslegitimadas em relação às normas cisgêneras 
dominantes"5, ou seja, a dicotomia das relações de gênero, partem da 
liberdade individual de expressão corporal e respeito a sua unicidade como ser 
humano pertencente a sociedade em que vive com qualquer outro cidadão. 
"Jaqueline Gomes de Jesus (2012)6 afirma que "o gênero com o qual uma 
pessoa se identifica, pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído 
quando de seu nascimento, diferentemente da sexualidade da pessoa. E que a 
Identidade de gênero e a orientação sexual são dimensões diferentes, logo não 
se confundem. Pessoas transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas, gays 
ou bissexuais, tanto quanto as pessoas cisgêneras, sendo assim, em suma, ao 
contrário do que se costuma pensar, o que determina a identidade de gênero 
transexual é a forma como as pessoas se identificam, e não um procedimento 
cirúrgico". Partindo desse princípio, podemos afirmar que as relações 
identidade x gênero x liberdade x respeito se misturam e que para harmonia 
social é primordial que elas também sejam respeitadas. 

Em âmbito federal, o Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2006 da 
Presidência da República veio para reconhecer o nome social e a identidade de 
gênero dos transexuais e sua designação como individual social. No Estado do 
Rio de Janeiro, apenas em 8 de julho de 2011, foi concedido pela 
administração direta e indireta do estado o direito a transgêneros de usarem o 
nome social. 
 
1.1.2 - Identidade, sociedade e RH. 
 
      Conforme vimos anteriormente, as relações humanas advêm das 
construções sociais e relacionamentos interpessoais provenientes dessas 
experiências, desta forma, é possível afirmar que a sociedade é plural e 
constituída por inúmeras identidades que de algum modo divergem entre si e 

                                                             
3 Na Obra Identidade, (2005). 
4 Na Obra Estigma - Notas sobre manipulação da identidade deteriorada, 4ª ed. 1988. 
5 Vergueiro (2012). 
6 Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos (2012). 



se misturam, onde o reducionismo habitual inconsistente dos estigmas e 
paradigmas ainda assombra a convivência entre: indivíduos, sociedade e 
mercado de trabalho. 
      Podemos observar que tanto em Identidade como em Modernidade 
Líquida, Zygmunt Bauman (2001) retrata e reforça que as identidades, sejam 
elas de classe ou gênero, têm passado por vastas individualizações, onde, 
estas se transformam em dados ou tarefas que venham a ser parte de um todo, 
ou seja, a "individualização moderna" vem para substituir e parametrizar de 
forma homogênea e heterônoma as relações sociais e comportamentos 
adequados e aceitáveis perante os princípios de similaridade de condição 
social, desta forma, levando em consideração que as relações humanas, a 
sociedade, identidade, paradigmas e estigmas, estão impregnados em todas as 
relações pré-existentes, nos deparamos com o momento da entrada dessas 
pessoas no mercado de trabalho e toda carga emocional, seletiva, arcaica e 
deturpada que a sociedade as impõe. Araújo (2016) exemplifica que a porta de 
entrada do mercado de trabalho é composta por profissionais de Recursos 
Humanos, onde estes desenvolvem o papel de identificar, desenvolver 
pessoas, mudar atitudes. Não há seletividade de gênero neste papel e muito 
menos papel decisório de identidade no que se relaciona aos futuros 
profissionais selecionados, por isso, antes de estigmatizar as pessoas 
conforme as suas concepções, é necessário olhar para o C.H.A 
(Conhecimentos, habilidades e atitudes) e tomar um chá daquilo que o Stephen 
Covey chamou de lente para o mundo, denominada quebras dos paradigmas. 
 
2 - O MERCADO DE TRABALHO E O ENTENDIMENTO DA DIVERSIDADE: 
QUANDO O DIFERENTE NA CONDIÇÃO DE TRANSGENERO BUSCA 
INSERÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES. 
 
2.1 - Ação Afirmativa e Gestão da Diversidade sob o olhar do RH: 
principais evoluções e conquistas. 
 
      A partir do conteúdo exposto, chegamos a um ponto real de necessidade 
nas organizações, quando o assunto é diversidade, contudo, através dessa 
análise, podemos concluir que "diversidade" é uma amplitude de variações 
individuais, na qual envolvem atributos, características, identidades, formas de 
expressão de gênero. Entretanto para o estudo da diversidade é relevante 
tratar duas categorias: Gestão da diversidade e Ação Afirmativa, onde, "gestão 
da diversidade" tem como objetivo substituir as ações afirmativas por práticas 
de acesso igualitário ao mercado de trabalho. 
      Desta maneira, conceituar Ação afirmativa é realizar um embasamento em 
que, a compreensão dos fenômenos sociais não é natural e sim resultados das 
diversas interações sociais, onde a intervenção política se faz necessária para 
criação de políticas públicas específicas que venham a respaldar e igualar os 
grupos sociais atingidos pelas formas de exclusão social. Segundo Jane 
Hodges Aeberhard (1999), o objetivo dessas ações é sobrelevar as implicações 
de um passado repleto de discriminação, propiciando deste modo aos grupos 
atingidos uma situação de igualdade perante as questões relacionadas ao 
mercado de trabalho. Ações igualitárias ao mercado de trabalho ganharam 
lugar no EUA a partir de 1960, em resposta à luta pelos direitos civis. A Civil 
Right Act, de 1964, introduzida entre os governos Kennedy e Johnson, vedava 



as agências governamentais de discriminarem seus postulantes aos cargos, 
seja por cor, nacionalidade, religião, etnia e gênero. Chegando a abranger o 
campo discriminatório de igualdade de oportunidade aos deficientes físicos e 
quaisquer que sejam os membros das chamadas “minorias socais”. 
      Segundo Roosevelt Thomas (1990)7, Gestão da diversidade é o processo 
de qualificação dos atributos pessoais, ou de um grupo, em prol da melhoria do 
desempenho das organizações, onde, os princípios a serem utilizados teriam 
como primórdios a meritocracia e benefícios econômicos. Para o autor, é 
necessário que haja a substituição das políticas públicas de ação afirmativa por 
gestão da diversidade, pois as ações afirmativas destoam do princípio da 
meritocracia e não geram representatividade estimativa, ou seja, a 
inclusão/promoção destes profissionais dentro das organizações soaria como 
algo assistencialista e não por competência adquirida ou gestão competitiva. 
      Taylor Cox Jr e Stacy Blake, em 1991, foram os precursores da defesa da 
gestão da diversidade sob a perspectiva do desempenho, de forma que, 
houvesse controle de custos com turnover e absenteísmo, atração de high 
flyers disponíveis no mercado de trabalho à empresa, novas culturas 
organizacionais, aumento da criatividade e capacidade de resolução de 
problemas, além da flexibilidade do sistema administrativo. 
      Destarte, a concepção de diversidade desenvolveu-se fruto das alterações 
política/econômica estadunidense e as ações afirmativas entraram em declínio 
na Era Reagan8 com a formação dos novos grupos sociais e tratamento 
igualitário dentre os cidadãos, inclusive suas minorias. 
O governo brasileiro só reconheceu o processo discriminatório no mercado de 
trabalho em 1990, com o reconhecimento da discriminação como problema 
social, através das pressões de sindicalistas em fóruns internacionais pelo 
descumprimento, por parte do governo, dos acordos (Convenção nº 111 da 
OIT)9, que visavam a erradicação da discriminação no emprego e na 
Ocupação. Somente em 1995 que houve esforços por parte do governo para o 
combate à discriminação no mercado de trabalho, desta forma, foi solicitado a 
OIT auxílio técnico para implantação de políticas públicas que estimulassem e 
equiparassem as oportunidades e tratamento nos empregos e ocupação. O 
Ministério do Trabalho em 2001 criou o GTEDEO10 constituído por: governo, 
trabalhadores e empresários que ficaram responsáveis pela constituição de um 
Plano de Ações que eliminasse a discriminação dentro do mercado de trabalho 
brasileiro.  
      Diante dessa cooperação técnica entre OIT/Ministério do Trabalho, foram 
desmembradas as questões discriminatórias em categorias, na qual as 
primeiras execuções foram voltadas para gênero e raça, pois estes grupos são 
os mais discriminados dentro do ambiente coorporativo. Abrangendo 
posteriormente os outros grupos minoritários, com diferentes abordagens, 
estratégias e metodologias que pudessem avultar os pontos específicos destas 
formas segregalista e seletivas, logo, nos dias atuais, a gestão da diversidade 
deve caminhar como uma ferramenta de gestão que busca e prioriza a redução 
dos problemas sociais e adequação ao atual mercado de trabalho, sobrepondo 

                                                             
7 Harvard Business Review, 1990. 
8 Era referidos à orientação dada à Política externa dos Estados Unidos durante os dois períodos de 
governo Ronald Reagan (1981-1989). 
9 OIT – Organização Internacional do Trabalho de 1965. 
10 GTEDEO – Grupo de Trabalho para Eliminação da Discriminação no Emprego e Ocupação. 



a futuros problemas de adequação, obsoletos processos e arcaicas formas de 
recrutamento e seleção.11 
 
2.2 - Os estigmas profissionais e as relações de gênero nas organizações. 
 

“Por que não há espaço para transgêneros no 
ambiente de trabalho? Essa realidade é resultante 
do fato dessas cidadãs serem discriminadas”. 
(Thompson, Sanders L. Velta, 2004). 

 
      A higienização da sociedade perante as formas de identidades de gênero 
atinge as organizações de forma que as tornam cada vez mais assépticas 
diante a diversidade de gênero, e reduzem seus processos de recrutamento e 
seleção a uma grande lacuna de imparcialidade (epoché). 
      Segundo (Pelúcio, 2008), transexuais em sua ampla maioria, estão 
precarizadas e inseridas em classes sociais mais baixas, o que agravam a 
estigmatização em torno da sua identidade. É perceptível a diferença de 
tratamento, seletividade e segregação, quando nos deparamos com 
profissionais homossexuais nas empresas que ao negar sua real identidade, é 
aceito como fruto do meio. Como dizer isso ao transexual? De que forma e até 
que ponto uma pessoa trans conseguiria negar sua identidade para ser aceito 
nas organizações? 
   Em meio a esse campo de dualidade e ambiguidade entre as relações 
humanas e as construções sociais, adejam no ar preconceitos, estigmas 
paradigmas e pré-julgamentos que só intensificam a restrição ao acesso dos 
transgêneros às organizações. A gestão da diversidade não tem um mero 
caráter de manifestação teórica, visto que, seu caráter prático pode educar e 
humanizar ações, onde as diferenças são aceitas entre as pessoas no 
ambiente de trabalho de forma mais fluída, leve e, sobretudo respeitosa. O 
termo gestão da diversidade abrange todos os procedimentos indispensáveis 
para mensurar a diversidade e desmistificar a unimendisionalidade da suposta 
ação afirmativa que norteia a cabeça das pessoas quando o assunto é 
transgênero, eliminando assim a construção de vantagem competitiva perante 
os demais. As condutas devem ser pacíficas e condescendentes em relação à 
diversidade organizacional, logo os profissionais devem ser ensinados e 
educados dentro do próprio ambiente de trabalho como se comportar a agir 
perante as diferenças sem que suas ações sejam contrárias àquilo que a 
cultura organizacional propõe.  
 
2.2.2 - Cultura, clima e Diversidade no ambiente organizacional. 
 

“É fundamental a existência de ambientes de trabalho que 
preservem a satisfação do funcionário e o respeito ao ser 
humano. Assim, quanto maior for o envolvimento do funcionário 
com a organização maior será o seu comprometimento”. 
(MARCHIORI 2008, P.209). 

 

                                                             
11 Trabalhando com a diversidade no Planfor: raça, cor, gênero e pessoas portadoras de necessidades 

especiais - Livro por Jorge da Silva, Silvia C. Yannoulas e Vera Lúcia de Oliveira Vogel. 

 



      A cultura Organizacional constitui-se por meio de um processo de 
assimilação do conjunto de características do ambiente de trabalho e suas 
respectivas tarefas, onde os colaboradores ao se depararem com essas formas 
de comportamento encontram uma forma correta de agir perante a pluralidade 
de identidades encontradas.  
      De acordo com Gareth (2010)12, definimos Cultura Organizacional como o 
conjunto de valores e normas compartilhadas que controlam as interações 
entre os membros da organização, seus fornecedores, clientes e outras 
pessoas fora dela. São padrões que as pessoas obedecem, sem levar em 
conta os seus significados, podendo ser explícitas, ou seja, definidas em 
manuais, estatutos, regulamentos e etc, ou implícitas quando as pessoas 
obedecem, mas não possuem consciência das mesmas. Seguindo essas 
convicções Robbins (2005)13, diz que o processo de criação de uma cultura 
ocorre de três maneiras: Primeiro, os fundadores contratam e selecionam 
dentre esses apenas os que pensam igual a eles. Segundo, há uma 
doutrinação na forma de pensar e agir, para que haja similaridade com a sua 
forma de agir e pensar. Finalmente, os valores, convicções, e pensamento 
sobre o universo que os cercam estão sendo formatados como base de 
identificação e modelo a ser seguido. Logo esse processo de identificação 
passa por um crivo que impõem aos demais na organização seu modo de agir, 
pensar e ver o mundo. É necessário aproximar-se da empatia ao lidar com 
relacionamentos interpessoais no local de trabalho, pois os estigmas e 
paradigmas sociais devem estar à margem dessas colocações, onde o mais 
importante é valorizar e reconhecer as pessoas dentro das organizações como 
humanos, apenas humanos e por ser humanos devem ser tratados de forma 
similar, sem que ações afirmativas infiltrem as interações e moldem 
pensamentos e comportamentos que subjuguem os seres como diferentes em 
meio a uma gestão da diversidade sólida e bem compacta. Por isso, Lacombe 
(2011)14, diz que uma cultura bem definida garante consistência e coerência 
nas ações e decisões, propiciando, em média, melhores condições para 
alcançar as metas aprovadas. Onde o ambiente de trabalho é algo primordial 
para êxito dos resultados pressupostos e que o tratamento humanizado 
perante o capital humano dignifica as ações de trabalho e enriquece as 
organizações com humanidade e colaboradores mais engajados e 
comprometidos com o resultado final das suas atividades laborativas.  
      Pensando em todo esse contexto e no que a cultura e o clima interferem 
positivamente nas organizações, vale ressaltar que a convivência diária com as 
diferentes formas de expressão de gênero, aproximam as pessoas tanto no 
âmbito profissional como na dissolução de estigmas e paradigmas sociais 
impostos em sua construção social, a modo que, minimizem os conflitos 
perante os relacionamentos interpessoais que são impostos no dia-a-dia de 
todas as empresas, contudo, ainda há falhas na percepção de vestígios de 
conflagração sua diversidade de gênero por parte dos gestores, que na maioria 
das vezes subestimam indícios e sustentam decisões baseadas naquilo que 
eles não percebem, deixando de analisar atribuir o real significado de 
relevância para o caso, menosprezando a subjetividade e aclamando as ações 
afirmativas como meio óbvio de ações, o que ocasiona deslegitimação por hora 

                                                             
12 Gareth, R Jones - Teoria das Organizações. 6º ed. São Paulo: Person, 2010. 
13 Stephen P Robbins - Comportamento Organizacional. 11º ed. São Paulo: Person 2005. 
14 Francisco José Masset Lacombe - 2011, p. 153. 



dos níveis de cultura organizacional propostos neste processo, irradiando o 
clima de incertezas, inseguranças e desconfiança por parte dos mais 
prejudicados e todo o ambiente que eles estão inseridos. 
 

“Definimos Clima Organizacional em termos de como as 
pessoas percebem a companhia, como as decisões tomadas e 
com que eficácia as atividades são coordenadas e, então 
comunicadas”.  
(Luz, 2003, p.11). 

 
      Desta forma, pessoas com as empresas, podendo identificar os focos dos 
problemas de cultura e clima organizacional são tão essenciais por codificar e 
transcender os sentimentos das e melhorias para o que venha ser observado, 
uma vez que, os gestores contemporâneos devem estar atentos e envolvidos 
com estes processos principalmente internos, para que possam agregar 
positivamente e gerar valor e diferencial competitivo, onde a satisfação interna, 
a paixão e identificação dos colaboradores com a empresas sejam algo tão 
natural que atinjam níveis de proatividade, crescimentos horizontais e verticais 
constantes e resultados financeiros expressivos. O capital humano deve ser 
lembrado antes de qualquer convicção como agente motivador e engrenagem 
de um negócio saudável e sustentável. 
 
2.3 - O Instituto Ethos, o RH e a diversidade nas organizações. 
 
      O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público do terceiro setor que foi 
criado em 1998 com a missão de impulsionar, embrandecer e amparar as 
empresas em suas formas de negócios, contribuindo para a construção de uma 
sociedade mais sustentável e um mercado de trabalho socialmente 
responsável. 
      Em relação aos direitos LGBTQ+, o Ethos lançou em março de 2013 com a 
parceria da Txai Consultoria, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTQ+ que 
visava o compartilhamento de ideias, práticas e ações realizadas por mais de 
30 grandes empresas em relação aos direitos humanos de pessoas LGBTQ+ 
na gestão empresarial, onde a partir desse fórum surgiram os 10 
compromissos da empresa com a promoção dos direitos LGBTQ+. Com isso, 
as questões de gênero e contexto “heteronormativo” estão tão presentes em 
nossas relações que a desconstrução desses discursos amplamente machistas 
passa por abordagens e categorias que desfiam e combatem a hegemonia de 
gênero nos papéis e posições hierárquicas nas organizações. Buttler (2006) 
caracteriza que essas imposições identitárias resultam em barreiras de 
inserção social, resultando em maiores dificuldades de inserção no mercado de 
trabalho. Esses preâmbulos de segregação e inferiorização denominada Teoria 
Queer, reforçam os discursos e práticas androcêntricas que prevalecem na 
sociedade brasileira no que se refere à figura feminina e identidades de gênero 
nas organizações.  
      Valorizar a diversidade nas organizações significa que dentro do ambiente 
de trabalho há identidades de gêneros distintas e que o reconhecimento 
dessas variadas formas de fluidez de gênero, enriquece os relacionamentos 
entre as pessoas nas organizações e valoriza o capital humano dentro do 
mercado de trabalho. O Instituto Ethos reafirma que o papel feminino na 



sociedade brasileira ainda é subjugado e inferiorizado perante as relações de 
liderança empresarial, desta forma, tudo que se assemelha a esse universo 
tende a ser exposto como algo inferior ao ideal dentro das organizações, 
contudo ressalta que as empresas só alcançam a realização de seus negócios 
quando realiza suas funções e interações com diferentes stakeholders. 
Políticas e indicadores hialinos que promovem o desenvolvimento e incentivo 
profissional devem ser embasados pela equidade, onde o prestígio maior 
estará relacionado às competências e cociente de lucratividade, 
autonomamente do que se refere a gênero. Vale ressaltar que em paralelo com 
tudo isso estão algumas comunidades e sites de inclusão de inserção de 
pessoas trans no mercado de trabalho, tais como: Transempregos, Projeto 
Damas, Grupo Esperança e Comunidade Empodera.  
Criado em 2013, o Transempregos tem papel importante na seleção e 
qualificação de profissionais transgêneros nas empresas, pois além de dar 
suporte de capacitação profissional a Casa Florescer (uma casa de 
acolhimento as trans em situação de vulnerabilidade social) em conjunto com o 
projeto da Atento(Atento para o futuro LGBT), possui parceria com o Festival 
PATH (Maior festival de inovação de São Paulo), com o Google e o RME (Rede 
de mulheres empoderadas) para capacitação e inclusão de 100 mulheres trans 
no mercado de trabalho. Seguindo essa mesma linha de suporte, tem a 
comunidade Empodera, que possui um suporte online de acesso e suporte à 
educação, networking, desenvolvimento e suporte profissional e contato direto 
com as empresas em seus programas de inclusão e diversidade, através de 
programas de estágios e trainee.  
 

2.3.1 - Políticas de inclusão social praticadas pelas empresas na 
percepção do Instituto Ethos 

 
“A inclusão faz parte do compromisso ético de promover a 
diversidade, respeitar a diferença e reduzir as desigualdades 
sociais.” 
(Instituto Ethos 2002, p.7). 

      O Ethos esclarece que a responsabilidade social e negócios sustentáveis 
passam por relações que envolvem a sintonia com as diferenças e questões de 
trabalho do mundo LGBTQ+. Desta forma, o instituto lança frequentemente 
artigos relacionados a tal, onde é amplamente exposto o poder do aprendizado 
e desenvolvimento continuo dentro das organizações. 
      Quando se trata de desenvolvimento e relações de aprendizado, é 
primordial relacionarmos as relações de interatividade, conhecimento e 
desenvolvimento das relações humanas desde o seu nascimento até a fase 
adulta. Para isso, acentuamos neste a Teoria de Vygotsky (1962, 1978) e de 
Piaget (1940 a 1945) sobre o meio que estamos inseridos e o nosso processo 
de aprendizado e desenvolvimento. Para Vygotsky, o nosso psicológico é 
moldado pela cultura que estamos inseridos, logo, o nosso modo de pensar 
advém dessas relações que ao longo do tempo são construídas e amplificadas 
através do intercâmbio social. Já para Piaget, o processo de conhecimento 
passa por dois processos de concepção de interação com o novo; a 
equilibração e desequilibração. Ou seja, o encadeamento do novo se dá pela 
de compreensão e identificação, que transitam entre as interações, 



acomodação e organização interna. Em conformidade, os processos de 
interação, integração e acolhimento da população “T” passa por níveis de 
desconstrução dos estigmas e paradigmas pessoais e sociais das pessoas e 
organizações, pois isso é primordial que além de recrutar e respeitar a 
diversidade organizacional sejam implantados programas de treinamento e 
desenvolvimento que tragam antes de qualquer coisa representatividade. 

2.4 – O papel do RH na gestão da diversidade 

 
“É impossível progredir sem mudança, e aqueles que não 
mudam suas mentes não podem mudar nada.” 
(George Bernard Shaw). 

 
  Atualmente o universo contemporâneo passa por mudanças e estas 
ocorrem nas empresas de forma não estruturais, por isso são consideradas 
mudanças culturais e comportamentais transformando o papel das pessoas 
que delas participam (CHIAVENATO, 2010). O autor em questão ressalta que 
área de gestão de pessoas não deve estar despreparada nem ser pega de 
surpresa pelas inovações culturais e nem pelas profundas transformações nas 
características dos empregados e do mercado de trabalho, pois estas 
mudanças acarretarão inúmeras mudanças nas áreas de gestão. Desta forma, 
é primordial assumir uma nova postura que viabilize a inclusão e equidade de 
oportunidades nas organizações perante as expressões de gênero, de modo 
que, as empresas agreguem valor competitivo ao seu capital social e adote 
novas formas sustentáveis de estrutura e postura no mercado de trabalho. 

Segundo Judge Robbins e Sobral, 2010, a área de gestão de pessoas 
tem como maior desafio diversidade humana e suas expressões de gênero. Em 
conformidade Aguiar Carrieri e Diniz, 2009 apontam que um dos principais 
problemas de retenção da diversidade são os relatos e a discriminação sofrida 
no ambiente de trabalho e que em pesquisas de Saraiva e Irigaray, 2009 
ressaltam que a divergências entre o discurso e as ações realizadas pelos 
RH’s das grandes empresas em relação à gestão da diversidade. De acordo 
com levantamento realizado pela revista Management Science com 5000 
empresários no EUA, concluiu que a diversidade produz vantagem competitiva 
as organizações, pois funcionários LGBTQ+ possuem mente aberta, disposição 
maior para assumir riscos, maior competitividade e maior criatividade, 
ocasionando desta forma uma visão diferenciada as organizações em suas 
ações e reações no mercado, pois segundo o mesmo estudo, profissionais 
LGBTQ+ trazem consigo uma maior bagagem de vida e experiências sofridas 
que agregam lucro e valores as organizações. 
  Por sua vez, Jorge Abrahão diretor-presidente do Ethos sustenta que as 
empresas com papel social de entendimento, acolhimento e sensibilidade para 
gestão da diversidade, possuem maior retorno financeiro e conquistam maior 
fatia de mercado e espaço perante a imagem com a sociedade. Já para 
Jorgete Lemos diretora de diversidade da ABRH explica que os RHs que 
possuem maior consciência social e ambientação com a diversidade, alcança 
maior patamar de gestão e promove um ambiente mais igualitário e criativo nas 
organizações. 

E qual o papel do RH em todo esse contexto? O RH em toda concepção 
histórica de inclusão e da diversidade desde a modificação e transformação 



das ações afirmativas para a gestão da diversidade, tem papel importante na 
modificação da sociedade e respeito às diferenças. Partindo da inclusão dos 
PCDS e cotas relacionadas à segregação racial até o novo mercado de 
trabalho composto pela fluidez de gênero, é papel do RH conscientizar, incluir, 
treinar e potencializar a gestão eficaz da diversidade nas organizações, pois 
ela segundo (Judge Robbins e Sobral 2010), aumenta o acesso que uma 
organização possui à maior variedade de habilidades, competências e ideias, 
diminuindo drasticamente as intenções de turnover e menores níveis de 
hostilidade organizacional relatados pelos empregados LGBTQIA+ nas 
organizações. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos relatos e elementos presentes nas pesquisas citadas, 
podemos concluir que há uma exaustiva busca por parte dos transgenêros em 
reconhecimento do nome social, respeito, entendimento dos profissionais de 
RH e das empresas sobre identidade de gênero e gestão da diversidade como 
um todo, através de processos mais humanizados e inclusivos no mercado de 
trabalho. 

O presente estudo apresentou de forma sucinta sobre inclusão, 
diversidade e humanização da diversidade de gêneros e raça nas 
organizações, onde foi possível observar os benefícios obtidos pela gestão da 
diversidade nas empresas, valor competitivo e fortalecimento da marca no 
mercado.  Com isso, foi possível entender quem são esses profissionais, o 
espaço de trabalho imposto pelos paradigmas sociais e os processos internos 
de recursos humanos baseados em ações afirmativas que destoam da gestão 
da diversidade e deveriam ser praticados nas organizações, entretanto a 
ausência deles muitas vezes é sentida, ocasionando graves problemas de 
clima e insegurança por parte da população T no ambiente coorporativo. 
Porquanto, apresentamos a visão e recomendações do Ethos perante as 
diversidades de gênero e raça e PCDs e suas ações recomendadas para 
minimizar os efeitos corrosivos e discriminatórios do mercado de trabalho 
sexista e altamente segregalista, aonde a figura feminina ou tudo que venha a 
assimilar o feminino é altamente mistificada pelo mundo coorporativo que 
constantemente reafirma a “supremacia” masculina das relações de gênero nas 
organizações. 

Por fim, concluímos que o papel do RH é identificar, desenvolver e 
modificar atitudes, onde possibilite a compreensão das identidades de gênero 
nas organizações, reforçando a competitividade, criatividade de ações, 
diminuição do turnover das empresas e maior consciência social, garantindo 
assim um amadurecimento coorporativo e organizacional, onde acima de tudo 
é respeitado o que diz o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira: “Todos 
são iguais perante a lei”.  

Outras observações sobre a pesquisa e os questionários se fazem 
necessárias, pois diante todos os relatos recolhidos através de entrevistas com 
pessoas da população T, foi perceptível a dificuldade no entendimento do 
nome social e respeito à fluidez de gênero das pessoas, causa bastante latente 
quando se diz respeito sobre a utilização do banheiro em referência ao gênero 
que a pessoa se identifica. Desta forma, este estudo visa despertar nas 
pessoas uma visão mais ampla sobre o mundo e suas diferenças, de modo 



que, estas sejam apenas um mero detalhe, não uma forma de segregação e 
discriminação. 
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