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O rosto da diversidade! 
riqueza 

        e desafio 





A RedEAmérica convida as empresas, 
fundações e institutos a promoverem 

comunidades sustentáveis: 
 

Uma comunidade sustentável é aquela que 
constrói democraticamente o 

desenvolvimento entre múltiplos atores, 
buscando o equilíbrio entre o social, o 

econômico, o ambiental, humano e 
institucional, com perspectiva de equidade a 

longo prazo.  
 

Contribuir tanto a partir do investimento social 
privado bem como da lógica e operação dos 

negócios. 

 
 
 
 
 



Acreditamos que 
não é possível construir comunidades 

sustentáveis sem entender, incorporar e  
gerir a diversidade e a inclusão! 

 
Porquê? 

 



Forte e persistente desigualdade 
 

Desigualdade conspira contra o 
desenvolvimento  

 
Barreira para erradicar a pobreza,  ampliar 

o exercício da cidadania, garantir o 
exercício dos direitos, a governabilidade 

democrática. 
 

Desigualdade social é um freio também ao 
desenvolvimento econômico e socio-

ambiental.   
 

 

Estamos na América Latina 
e no Caribe 



A Condição étnico-racial, gênero, origem socioeconômica e geográfica estão associados à 
persistência e à reprodução da desigualdade.   

 
   Rostos da pobreza e da desigualdade: jovens, crianças e mulheres afrodescendentes, 

indígenas, LGBTI +, moradores de zonas rurais.  
 

    25% da população na América Latina  
 

        826 povos indígenas reconhecidos 48 milhões. 
 

 125 milhões afrodescendentes (Brasil) 
 

12% com alguma deficiência, 66 milhões 
 

    Invisíveis nas estadísticas e para las políticas públicas  

 



Não é possível alcançar o desenvolvimento 
sustentável  sem pensar em diversidade e 

inclusão 

600 mortes ano por violência contra população LGBTI+ 
(CIDH, 2015) 

2.5 maior probabilidade de viver em pobreza extrema  
se é  afrodescendente ou indígena (Banco Mundial, 2015) 

 

Somente 1% dos povos indígenas tem acesso à 
educação superior (Unesco) 

80% dos afrodescendente vivem em pobreza extrema 
(Banco Mundial, 2015) 

88% da população com deficiência está excluída  
do mercado laboral (Cepal) 

77% de meninas, meninos e  jovens com deficiência não 
assistem a escola (Cepal) 



 
Somos uma região caracterizada pela diversidade 

Construída a partir da diversidade 
 

Onde existe uma clara conexão entre desigualdade e 
diversidade 

 
Onde promover o desenvolvimento sustentável passa 

pela promoção da inclusão 
 

Onde precisamos criar condições de desenvolvimento 
para todos, para que o desenvolvimento seja real e 

duradouro  
 

Mas também,  precisamos entender que a diversidade 
é uma fonte de riqueza e inovação 

 
 



Acreditamos que 
não é possível 

construir 
comunidades 

sustentáveis sem 
entender, incorporar e  
gerir a diversidade e a 

inclusão! 
 

 

Uma comunidade 
sustentável é aquela que 

constrói democraticamente 
o desenvolvimento entre 

múltiplos atores, buscando 
o equilíbrio entre o social, o 

econômico, o ambiental, 
humano e institucional, com 
perspectiva de equidade a 

longo prazo.  



Construir riqueza a partir da diversidade 
 

Dar visibilidade 
 

Identificar e aceitar diferenças e complementaridades  
 

Estimular participação, inclusão de vozes e diálogo 
 

Promover acordos, colaboração e vínculos entre 
diferentes 

 
Construir capacidades  

 
Trabalhar em políticas públicas que visem a inclusão  

 
Fortalecer instituições para a garantia dos direitos de 

todos 
 

Trabalhar nas atitudes e percepções 
 

 

Erradicar a pobreza e a desigualdades, e 
promover a inclusão requer ações que 
mudem a forma como as sociedades 

interagem consigo mesmas 
 

E só é possível em democracia 



Se não conseguirmos dar visibilidade, incluir a 
voz e as expectativas destes grupos 

 
as políticas públicas e as ações públicas, 

privadas, civis não poderão incorporá-las,  
 

as soluções serão parciais e pouco efetivas, 
 

as possibilidades de articulação não ocorrerão,  
 

perderemos as oportunidades criativas de 
encontrarmos novos caminhos e mais efetivos 

para o desenvolvimento. 



Esses são elementos conectados com a 
visão de comunidades sustentáveis 

 
Construção a partir do dialogo  

 
participação, inclusão de vozes e diálogo 

 
Criação de visões compartilhadas 

 
acordos, colaboração e vínculos entre diferentes 

 
Construção de  capacidades  (assimetrias) 

 
Trabalhar em políticas públicas 

 
Fortalecer instituições 

 
 Acontece nos territórios: espaços de construção 



Por quê falar sobre diversidade e inclusão 
com e desde as empresas, institutos e 

fundações ? 
 

Empresas não são atores externos, são parte de um sistema 
 

Sua competitividade e perenidade está conectada com seu 
entorno social: interdependência. 

 
Os negócios não podem ter sucesso em sociedades que 

fracassam  
Conselho Empresarial Mundial  

para o Desenvolvimento Sustentável 

 
As empresas são sistémicas. Podem contribuir à  solução. 

 
A diversidade é fonte de riqueza e inovação. 

 
  

 
 



Quais são as contribuições? 

Operação  
Negócios 
 

Atuação 
Estratégica 
Coerente 

Potencializadora 

Há dois âmbitos de atuação: 

Diversidade e Inclusão 

Sociedade 



Quais sao as contribuiçoes? 

Operação  
Negócios 

Governo corporativo 
BHD León, República Dominicana 

 
Desenvolvimento produtos e serviços 

Apap, República Dominicana 

 
Talento humano 

Natura, Brasil 

 
Gestão responsável e devida  
diligencia Direitos Humanos 

 
Cadeia de valor 

FHMM, México 

 
Entorno: comunidades sustentáveis 

Dialogo, inclusão e participação 
Fundação Alpina, Colômbia 

 

Diversidade e Inclusão 



Quais são as contribuições? 

Operação  
Negócios 

Diversidade e Inclusão 

 

 

Construção ativa de ComUnidade  
Promover o dialogo ativo e processos participativos  
Incentivar visão compartilhada e pactos coletivos a favor da 
inclusão 
Construção de capacidades 
Facilitar a inclusão de vozes e interesses  
Trabalhar em alianças 
Participar no dialogo político 
 
 

Sociedade 

Comunidades 
 territórios 





Temas da nossa agenda 

Operação  
Negócios 

 

Diversidade, um desafio para empresas globais? 
Com a globalização, as empresas atuam em sociedades cada vez 

mais complexas e se relacionam com múltiplos grupos de 
referência e muito diversos. Como se inserem e criam  

comunidade  nestes territórios? E atuam como líderes inclusivos 
para o desenvolvimento sustentável?  

 

Negócios, diversidade e inclusão 
O que as empresas podem fazer para compreender e incorporar 
a diversidade, no modelo de negócios, além dos benefícios de 

reputação e obrigações legais.   
 

Diversidade, riqueza e inovação 
Experiências que tenham gerado a partir da diversidade, uma 

solução social ou de negócio inovadora com impacto e escala. 
 
  

Diversidade na promoção de comunidades sustentáveis 



Temas da nossa agenda 

Operação  
Negócios 

 

Contextos difíceis: diálogos que constroem 
Importância de um diálogo de qualidade entre diferentes para 
entender o contexto e atuar de forma inclusiva, pertinente e 

sistémica. 
 

Migrações e Diversidade: um desafio novo? 
Parte da história e da riqueza. Novos movimentos migratórios, 

novas mudanças? Estão os territórios, as comunidades e os 
negócios  preparados para acolher, ouvir e incorporar aos 

imigrantes na construção de um futuro multicultural?  

 
Educação, chave para a compreensão e gestão da 

diversidade  
Uma educação inclusiva contribui a conhecer, compreender, 

conviver e valorizar a diversidade? 
 

 

Sociedade 

Comunidades 
 territórios 

Diversidade na promoção de comunidades sustentáveis 



Temas da nossa agenda 

Operação  
Negócios 

 

Papéis socialmente construídos e igualdade de 
oportunidades 

O gênero geralmente define os papéis, responsabilidades, 
limitações, oportunidades e privilégios. Como construir 

melhores condições de igualdade traduzidas em direitos, 
responsabilidades e oportunidades, onde os interesses, 

necessidades e prioridades de cada gênero sejam respeitados? 
 

Limites entre crenças, valores e direitos: um 
dilema na prática? 

 
 

 

Sociedade 

Comunidades 
 territórios 

Diversidade na promoção de comunidades sustentáveis 



Temas da nossa agenda 
Diversidade na promoção de comunidades sustentáveis 

Diversidade e Riqueza 
 

Painel Diversidade cultural, inclusão e desigualdade: oportunidades  
e desafios para a região 

 
Prêmio Transformadores 

 



Incertezas 
Desafios 

Oportunidades 
Esperança 

 
Construir um futuro juntos 

 
O que nos diferencia, 

O que nos complementa 
O que nos une 

 
Garantir igualdade de direitos e 

oportunidades 
 

Respeito as diferenças 
 



Obrigada, Salvador! 

Obrigada, Brasil! 

Esperamos vocês, no FIR Peru2020 


