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Muitos são os estudos que relacionam a presença de diversi-
dade em uma empresa a bons resultados finalísticos. Na Falconi, 
este entendimento está cada vez mais claro e disseminado. En-

tretanto, a motivação mais forte para a busca por uma empresa 
mais diversa é a responsabilidade que temos perante a socieda-
de. É a coisa certa a se fazer!

DICAS PRÁTICAS PARA IMPLEMENTAR 
UM PROGRAMA DE DIVERSIDADE 
NA SUA ORGANIZAÇÃO

Graduada em Engenharia Ambiental pela UFV com MBA em Gerenciamento de Projetos pela ESALQ. Atua há 4 anos na Falconi 
em projetos em órgãos privados e públicos (com ênfase em educação). Atualmente compõe o Comitê de Diversidade da Falconi.

Com mestrados em International Affairs e Public Health pela Universidade de Columbia em Nova York e é graduada em Administração 
de Negócios pela FHWN, na Áustria. Na Falconi há 5 anos, com forte atuação na liderança de projetos no segmento de educação e 
como membro do Comitê de Diversidade da Consultoria. Antes disso, trabalhou em organizações multilaterais como a ONU, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e Care International nos EUA, Europa, Africa e América Central.
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COLUNA LIDERANÇA

A Falconi é a maior consultoria de gestão brasileira, fundada por Vicente Falconi. Reconhecida por sua capacidade 
de transformar os resultados e a eficiência de organizações públicas e privadas por meio de técnicas de gestão, possui 
um time de cerca de 700 consultores espalhados por mais de 30 países e já atuou em mais de 5.300 projetos ao longo 
de 30 anos de história. Envie suas sugestões de temas ou dúvidas para falconi@loures.com.br

Ao longo de dois anos de trabalhos intensos pela 
diversidade tivemos avanços e aprendizados. Um valor que 
faz parte do nosso DNA e por isso torna o programa ainda 
mais encantador, propiciando um ambiente de aprendizado 
acelerado a partir da visão do outro. Acreditamos que 
compartilhar os fatores-chave no sucesso desta empreitada 
potencializa o impacto dessa iniciativa.

Dessa forma, trazemos neste artigo nossas 5 dicas para im-
plementar um Programa de Diversidade na sua organização, 
conforme os destaques a seguir:

1. GARANTA O APOIO DA LIDERANÇA
A diversidade deve ser tratada como o assunto estratégico 

que de fato é. Sendo um fator que impacta no sucesso de uma 
organização, é importante que esteja na pauta da alta liderança. 
Este sponsorship garante que a prioridade do tema seja 
cascateada para toda a empresa. Vimos isto na prática, tendo 
nossa presidente Viviane Martins como grande incentivadora e 
porta-voz do tema. 

2. EVIDENCIE A TRANSVERSALIDADE DO TEMA
Tratar o assunto de maneira estratégica relacionada ao suces-

so e propósito de uma organização torna evidente o fato de que 
a diversidade não é assunto apenas de RH. Para além disto, é um 
mindset a ser aplicado de maneira transversal nas áreas de uma 
organização. Em nossa experiência, isto se traduziu na criação 
de um Comitê composto por representantes de várias áreas e 
níveis hierárquicos. Este Comitê se reúne sistematicamente para 
discutir o tema e tomar decisões que valem para toda a empresa.

3. FAÇA USO DE FATOS E DADOS
Nosso trabalho pela diversidade não foge à regra da nossa 

metodologia: sempre que possível nos embasamos em fatos e 
dados para tomar decisões. Entendemos que dessa maneira 
geramos um senso de urgência, comprovamos a importância e 
levantamos necessidades. Esta abordagem merece dois desta-
ques: o primeiro quando aplicamos uma pesquisa de percep-
ções acerca da diversidade para todo o time e o segundo quando 
realizamos nosso primeiro Censo. Os insumos gerados com isto 
representam pontos de virada em nossa trajetória.

4. ELABORE UM PLANO DE AÇÃO
Não basta levantar dados, é preciso atuar com base neles. Ela-

boramos um plano de ação para responder aos pontos críticos 
identificados, em uma visão por processos, envolvendo áreas 
como Jurídico, Recrutamento & Seleção, Desenvolvimento de 
Talentos, Universidade Corporativa e Comunicação. Este plano 
é dinâmico e a cada aprendizado novas ações são acrescentadas 
e sua execução é acompanhada pelo Comitê. 

5. ENVOLVA TODO O TIME
O apoio da liderança vem ao encontro do desejo que o time 

já possui de evoluir. A realização de treinamentos em vieses  
inconscientes e outras ações de sensibilização foram importan-
tíssimas para que os colaboradores se mobilizassem cada vez 
mais em prol do tema. Somado a isto, a criação de uma base de 
voluntários e de grupos de afinidade geraram capilaridade à exe-
cução do plano de ação, além de gerar uma retroalimentação dele.

Avaliando estes dois anos de trabalho intenso, pudemos no-
tar que não apenas nos aproximamos do nosso propósito de 
contribuir com a nossa sociedade. Hoje somos mais engajados, 
mais unidos, e vemos aflorados nossos valores em nossas ações. 
A melhor parte é saber que este é um caminho sem volta e que a 
diversidade nos faz mais fortes!            n


