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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar e caracterizar as práticas de gestão da 

diversidade desenvolvidas por empresas de base tecnológica (EBTs) do município de 

Florianópolis. O estudo desenvolveu-se por meio de uma pesquisa qualitativa, em que a coleta 

de dados junto às empresas foram feitas por meio de entrevistas, efetuadas de modo 

presencial, online e via telefone. Os entrevistados foram gestores de quinze empresas do 

município de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. A análise dos dados foi realizada a partir 

de informações obtidas com as empresas, bem como a pesquisa feita através de sites e 

documentos por elas fornecidos. Os resultados obtidos indicam a pouca valorização da gestão 

da diversidade, bem como a informalidade com o qual tais práticas são desenvolvidas. Foi 

possível concluir a tendência das empresas quanto a dissolução das diferenças em seu quadro 

de colaboradores, em que prega-se a valorização da competência no momento da seleção e 

pós contratação. Das vantagens competitivas observadas foi possível concluir a importância 

da diversidade na inovação, assimilação de ideias e força interna da empresa. Conclui-se que 

este trabalho contribui ao campo de estudo da Administração como ciência, já que apresenta 

informações práticas de temas abordados por estudiosos da área de gestão de pessoas. 

Contribui também para as organizações no geral e a sociedade em sentido macro, pois trata de 

um estudo voltado ao indivíduo e a compreensão de suas particularidades, além da maneira 

como a mesma é trabalhada quando este indivíduo é inserido em determinado grupo. Assim, 

pode-se dizer que é compartilhado o aprendizado quanto a um tema emergente e atual, 

necessário para a melhora das relações entre os indivíduos. 

Palavras-Chave: Gestão da diversidade. Pluralidade de ideias. Empresa de base tecnológica.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aims to analyze and characterize the management practices of the diversity 

developed by technological base companies (EBTs) from Florianópolis city. The study 

developed through a qualitative research, in which data collection from companies were made 

through face-to-face, on-line and via phone interviews. The interviewees were managers of 

fifteen companies of Florianópolis. Data analysis was performed at from information obtained 

from companies as well as research done through websites and documents provided by them. 

The results obtained indicate the low valuing of diversity management, as well as the 

informality with which such practices are developed. It was possible to conclude the trend of 

EBTs regarding dissolution of the differences in its staff, in which it recognizes the 

appreciation of competence at the time of selection and post hiring. The advantages observed 

the importance of diversity in innovation, assimilation of ideas and internal strength of the 

company. It is concluded that this work contributes to the study of Administration as a 

Science, since presents practical information on topics covered by experts of people 

management. It also contributes to organizations in general and society in the sense because it 

deals with an individual-oriented study and the understanding of its particularities, as well as 

the way it is worked when this individual is inserted into a particular group. Thus, it can be 

said that the learning about an emerging and current theme needed to improve relationships 

between individuals. 

 

Keywords: Diversity Management. Plurality of ideas. Technological base companies. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Consideramos como diversidade, aquilo que está ligado à pluralidade. Com este 

raciocínio, assumimos que a diversidade pode estar relacionada a várias linhas das ciências. 

Podemos encontrar diversidade na área da química, física, biologia, entre tantas outras. Neste 

estudo em questão, teremos o enfoque na Diversidade Organizacional, mais precisamente, 

direcionada às Empresas de Base Tecnológica (EBTs) como Startups, que vem, nos últimos 

anos, apresentando uma crescente participação no mercado. 

A diversidade empresarial, assim como modos de geri-la, vem sendo estudada há 

muito tempo. Wentling e Palma-Rivas (1998) já mostravam, através de seus estudos, uma 

tendência à diversificação da força de trabalho nas organizações. Podemos levar em 

consideração que gênero, etnia, idade, religião, orientação sexual e outros, representam dados 

de diversidade empresarial que cada vez mais tendem a aumentar. Esse fenômeno 

organizacional faz com que pesquisadores e estudiosos, das mais diversas áreas, intensifiquem 

seus estudos a fim de compreendê-lo e geri-lo da melhor forma como apontam Nkomo e Cox 

Jr. (1999). Segundo eles, o termo “diversidade” pode gerar algumas interpretações ambíguas, 

mostrando assim que a expressão deve ser mais bem estruturada para que todos saibam a que 

tipo de diversidade se refere no cotidiano e nas empresas, bem como o que realmente está 

sendo estudado (NKOMO & COX JR, 1999). 

O desafio em questão não está ligado apenas a própria heterogeneidade da força de 

trabalho em si, mas também à aptidão dos próprios administradores em entender a dinâmica 

da diversidade (MOR BARAK, 2016). A gestão da diversidade desafia os modelos 

tradicionais que valorizavam um modo de pensar uniforme dentro das organizações 

(PEREIRA E HANASHIRO, 2010). Os modelos Tayloristas e Fordistas, perpetuados a partir 

da revolução industrial, pregavam um perfil homogêneo da classe trabalhadora, tendo suas 

diferenças ignoradas para que não houvesse divergências tanto no pensamento quanto no 

modo de ser a agir de cada um (BOND & PYLE, 1998).  

Explanar as diferenças e lidar com as mesmas resulta na valorização da pluralidade 

cultural, em que pessoas diferentes possam conviver e se respeitar dentro do mesmo ambiente. 

Isso acaba por exigir das organizações, não apenas a introdução das tais práticas de 

diversidade, mas conseguir o engajamento de todos os colaboradores, independente de sua 

posição na hierarquia da empresa (IVANCEVICH & GILBERT, 2000). Assim, vemos que a 

participação de todos é fundamental para que a gestão da diversidade seja bem sucedida. Para 
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isto, o conhecimento acerca de cada indivíduo relacionado à cultura, pensamentos, vivência 

organizacional entre outros é fundamental para averiguar como as pessoas reagem a tais 

práticas. 

Segundo Cox & Blake (1991), Holzer & Neuman (2000) e Kochan (2003) visando 

estratégias de negócios, a diversidade pode conduzir a uma boa vantagem competitiva no 

mercado, apesar de ser difícil de medir ou expor em números. Por isso, diversos autores 

enfatizam a importância desses estudos relacionados ao comportamento dos indivíduos, 

analisando seu posicionamento e avaliação diante de situações diversas, verificando assim 

suas atitudes, que permitirão fazer inferências acerca de sua conduta. Um segmento que vem 

buscando aperfeiçoar seu modelo de gestão são as EBTs. 

Segundo o SEBRAE, não se tem uma definição única para as micro e pequenas EBTs 

já que isso irá depender do meio no qual se cria a empresa, porém, em conjunto com ideias da 

OTA (Office of Technology Assesment), pode-se formular uma definição para utilizar como 

base. A definição do SEBRAE em conjunto com a OTA retrata as micro e pequenas EBTs 

como empresas do setor industrial que possuem um número reduzido de funcionários, 

podendo chegar a 100 colaboradores, ou ainda empresas de serviço com pelo menos 50 

funcionários. Essas empresas se comprometem com o projeto em questão além do 

desenvolvimento e também produção de produtos originais e/ou processos, com 

características ligadas a sistemática de conhecimento técnico-científico. Tais empresas 

utilizam tecnologias consideradas inovadoras, possuem uma proporção de gastos com P&D 

consideravelmente alta além de empregar uma alta proporção de pessoal das áreas de 

engenharia e tecnologia. Ainda, essas organizações oferecem seus produtos e serviços a 

mercados pequenos e específicos. 

Pode-se dizer que as EBTs se localizam nas fases consideradas ainda menos 

avançadas da tecnologia e do mercado vigente. Temos, nesse caso, uma incerteza grande 

relacionada à tecnologia e sistemas de produção, já que a trajetória para a resolução de 

problemas ligados a engenharia é desconhecida, ocasionando dúvidas acerca do 

funcionamento dos novos produtos, além da qualidade do serviço e prazos exigidos pelo 

mercado competitivo (SEBRAE-SP, 2001).  Algumas das EBTs mais conhecidas atualmente 

são as Startups. 

Ao buscarmos na literatura de novos negócios, encontramos o conceito de Startup 

ligado a um novo negócio em etapa inicial. A definição de Startup é aplicada sob diferentes 

perspectivas, dando ênfase aos mais diversos critérios para sua percepção, definição e, 

consequentemente, sendo diferente de um negócio considerado tradicional (RIES, 2012; 
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BLANK, 2013; BLANK & DORF, 2014). Tanto Meyer (2012) quanto Avnimelech & Teubal 

(2006) destacam o caráter inovador das Startups como principal gatilho de estratégia 

empresarial. Apesar disso, Blank (2013) afirma que uma Startup não deve ser vista como uma 

versão menor de uma companhia, pois, além do desenvolvimento de seu produto, a 

organização busca compreender o mercado consumidor para definição de seu modelo de 

gestão, visando o lucro em um modelo de negócio escalável e repetível (RIES, 2012; BLANK 

& DORF, 2014). 

Segundo o Diário Catarinense (2018), quando mencionamos EBTs, o estado de Santa 

Catarina se destaca por concentrar cerca de 20% das Startups brasileiras, ficando atrás apenas 

do estado de São Paulo. A cidade de Florianópolis, em especial, é a que concentra a maior 

densidade, números que refletem as iniciativas do Estado ao incentivo à inovação e aos 

avanços nos estudos feitos pelas universidades. O Pacto pela Inovação, por exemplo, é um 

documento preparado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) e 

assinado no ano de 2017 por 29 entidades do estado de Santa Catarina. Este documento firma 

o acordo entre o poder público e o setor privado objetivando o ensino da tecnologia para 

estimular a cultura empreendedora (REDAÇÃO NSC, 2018). Podemos considerar como 

inicio do polo tecnológico de Florianópolis, o ano 1960 em que é estabelecida a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). A instituição sempre esteve presente, marcando uma 

participação ativa como uma entidade de renome e excelência no âmbito do cenário nacional 

(BARROS & BILESSIMO, 2015). No ano de 2016, a universidade foi classificada como a 9ª 

melhor Universidade Pública do país pelo Guia do Estudante, e vencendo o prêmio Startup 

Awards, sendo reconhecida como a melhor universidade empreendedora do Brasil. No ano de 

2019 a Folha de São Paulo elegeu a federal catarinense como a 7ª melhor instituição de ensino 

superior do país. 

Por seu alto IDH e qualidade de vida, Florianópolis atrai pessoas de diversos estados 

do Brasil, além de estrangeiros.  Essa mescla de pessoas e culturas tende a, cada vez mais, 

refletir nas empresas como as de base tecnológica. Desta forma, as organizações procuram 

preparar-se para essa heterogeneidade dentro de seu quadro de pessoas. Mas torna-se 

interessante questionarmos de que maneira essas empresas estão realmente se preparando.  

Assim idealizou-se a seguinte pergunta de pesquisa: “Como são caracterizadas as práticas de 

gestão da diversidade, utilizadas por EBTs, no município de Florianópolis?” 

Descrever as práticas de gestão da diversidade dentro de empresas inovadoras pode 

nos auxiliar no aprendizado acerca das mudanças de comportamento. Tal estudo pode refletir 
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no comportamento de gestores que buscam métodos motivacionais para seus colaboradores, 

visando tanto o bem estar dos mesmos quanto a lucratividade da empresa. 

1.2  OBJETIVOS 

 

Com o intuito de responder a pergunta de pesquisa apresentada foram definidos os seguintes 

objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo central do estudo é caracterizar as práticas de gestão de diversidade em 

EBTs no município de Florianópolis. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

O presente trabalho compreende os seguintes objetivos específicos: 

a) Categorizar a gestão da diversidade em EBTs de Florianópolis; 

b) Identificar e descrever práticas de gestão da diversidade em EBTs de Florianópolis;  

c) Analisar o diferencial competitivo de EBTs de acordo com sua gestão da diversidade. 

  

1.3 JUSTIFICATIVA DE PESQUISA 
  

Desde o surgimento da Administração como ciência, diversos estudos e experimentos 

foram feitos a fim de analisar a melhor maneira de se executar o trabalho. Passamos por 

Taylor e Ford com pensamentos racionais voltados ao que conhecemos como Homo 

Economicus. Em seguida, surgiram os estudos apresentados pela Escola de Relações 

Humanas que trouxeram ao meio industrial um panorama diferente sobre a forma de enxergar 

o colaborador. É indiscutível que a diversidade está presente nas mais variadas partes do 

mundo, fazendo com que com que determinadas empresas tenham de se adaptar.  Assim, 

estudos que busquem caracterizar a gestão da diversidade podem servir como base para 

futuras análises de dados registrados, a fim de comprovar a eficácia ou ineficiência da própria 

gestão da diversidade. Trazer para o centro das discussões o conceito de gestão da diversidade 

e demonstrar na prática de que maneira essa gestão pode impactar diretamente o 

desenvolvimento dos indivíduos dentro da organização pode ser uma ação determinante para 
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o entendimento das necessidades individuais de cada um e da pluralidade de pensamentos e 

opiniões existentes. 

Se no início do século XX o mercado de trabalho fora alterado pela inserção da 

mulher, o século XXI será marcado pela diversidade em diversos âmbitos como o da faixa 

etária. Essa maior diversidade na força de trabalho fará com que os administradores precisem 

se adaptar a fim de que todos sejam tratados com equidade, compreendendo suas diferenças 

(ROBBINS, 2010). Baseado nisso, vemos a importância de estudos e programas que 

incentivem a compreensão e caracterizem da melhor forma as atividades postas em prática na 

gestão de pessoas das empresas atuais. Além disso, podemos supor o alto interesse de 

organizações em informações que visam aumentar sua força produtiva, fazendo com que 

estudos acerca da compreensão dos indivíduos sejam viáveis e incentivados.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

A abordagem do tema será baseada em livros, artigos, teses e outros trabalhos do meio 

acadêmico. Para isso, autores como Cox & Blake (1991) e Bond(1998), que possuem 

trabalhos mais antigos, serão utilizados para entender as definições primárias do tema, a fim 

de que se possa fazer a análise da evolução de tais estudos. Os trabalhos mais recentes de 

autores como Alves (2018), Barak (2016) e Barros(2016) auxiliam no entendimento dos 

dados mais atualizados servindo de base para comparativos. 

 

2.1 Empresas de Base tecnológica: Definição e conceitos 
 

Com o avanço da tecnologia, cada vez mais acelerado, o interesse pelas áreas e 

processos que melhorem a qualidade desse segmento é cada vez mais valorizado. Toledo et al. 

(2008) afirma que, muitas vezes, utilizamos as expressões “base tecnológica” e “alta 

tecnologia” como sinônimos para definir algumas empresas ligadas a qualificação 

tecnológica. Esta ausência de padronização, bem como a falta de uma definição precisa do 

conteúdo desses termos causam dificuldades na diferenciação desse tipo de empresa quando 

comparadas às demais. 

Dentro desta ideia, o interesse pelas EBTs vem crescendo nos últimos anos. Segundo o 

OVTT (Observatório Virtual de Transferência de Tecnologia) As EBTs baseiam suas 

atividades com foco na inovação tecnológica e não possuem apenas uma definição, mas um 

conjunto delas, baseados em fatores como o meio em que foi criada, tamanho da empresa e 

outros. 

Originalmente a proposta de definição para EBTs dada por Marcovitch, Santos e Dutra 

(1986) dava ênfase na competência, seja ela rara e/ou exclusiva, quando mencionamos os 

produtos ou processos, que são comercialmente viáveis e que, por sua vez, buscam incorporar 

um alto grau de conhecimento no campo científico. Carvalho et al. (1998) classificaram como 

EBTs, empresas que possuem um comprometimento com a projeção, desenvolvimento e 

produção de novos produtos ou serviços, em que há a presença da aplicação de um conjunto 

de conhecimento técnico-científico. Fernandes, Côrtes e Oshi (2000) e Toledo et al. (2008), 

nos trazem um conceito baseados no componente estratégico que auxilia na competitividade, 

afirmando que tais empresas concentram seus esforços no desenvolvimento, produção e 

aperfeiçoamento de produtos e/ou serviços que integram, de maneira sistêmica, novas 

tecnologias. Em geral, vemos que as definições dos autores na literatura convergem para um 
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ponto em comum, a tecnologia e a inovação. EBTs possuem um grau elevado de 

conhecimento tecnológico a fim de passar isso através de seus produtos e/ou serviços. 

Não surpreendentemente, as EBT’s vêm despertando interesse, não apenas nos 

consumidores, mas em órgãos governamentais, acadêmicos e econômicos. Esse interesse se 

deve, entre outros fatores, ao desenvolvimento que tais empresas podem trazer aos lugares em 

que se estabelecem (TOLEDO, 2008). Apesar disso, essas empresas, em especial de médio e 

pequeno porte, ainda encontram dificuldades para se estabelecer. No Brasil, por exemplo, 

além da falta de incentivo ao empreendedorismo por parte do governo e também das 

universidades, as empresas ainda se deparam com a insuficiência de conhecimento 

tecnológico com um sistema de inovação não muito desenvolvido (MACULAN, 2003). Para 

isso, um dos apoios encontrados por EBT’s, em especial no início de suas atividades para 

manterem-se competitivas no mercado, foram as incubadoras. 

Incubadoras caracterizam-se por serem ambientes que estimulam as empresas ainda 

frágeis no mercado, a fim de que as mesmas obtenham um perfil sólido para manterem-se 

competitivas. Suas atividades podem auxiliar nos ramos contábil, jurídico, gerencial entre 

outros, com o objetivo de desenvolver o negócio, e/ou ainda nos serviços mais básicos como a 

infraestrutura e network.(AMIGO et al, 2018). 

Existem definições de EBT’s que fazem referência ao meio em que tal empresa surgiu, 

na qual destacamos as Startups. 

  

2.1.2 Startups 
  

O termo Startup significa começar algo. São empresas, geralmente jovens, que 

apresentam um modelo de negócio repetível e escalável, num determinado ambiente de 

imprecisões e incertezas e que traz a tona alguma inovação, que normalmente surge por meio 

da tecnologia, já que a mesma facilita os processos em todos os sentidos. Tecnologia não é 

um fator obrigatório para uma Startup, mas ajuda na inovação, e como tais empresas têm que 

fugir do modelo caracterizado como tradicional no mercado, a tecnologia surge como 

consequência e não necessariamente como regra. Vale ressaltar que na América latina, Brasil 

e Argentina se destacam com startups num foco tecnológico (RODRIGUEZ, 2015). Julie 

Meyer pontua que as startups têm grandes ideias apesar de começarem pequenas, por isso tem 

entre suas características o crescimento exponencial em um curto período de tempo. 

Apesar desse crescimento rápido, nota-se, observando o comportamento do mercado 

atual, que o nível de mortalidade de empresas, incluindo as startups, é grande quando não há 
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uma adaptação rápida às condições atuais.  Nogueira e Arruda (2014) trazem alguns fatores 

que podem influenciar nesta mortalidade compulsiva como o número de sócios envolvidos, o 

volume de capital investido e o local de instalação da mesma. Para os autores, as chances de 

interrupção das atividades diminuem quando o número de sócios é reduzido, a localização da 

empresa está estabelecida em um parque tecnológico ou incubadora e o capital inicial 

investido não é muito alto. Este último quesito é justificado pela aceitação do mercado, 

medida a partir das vendas. Neste caso, as atividades são viabilizadas a partir do capital de 

vendas aos clientes (NOGUEIRA & ARRUDA, 2014). Assim concluímos que uma empresa 

terá sucesso quando conseguir se manter com seu próprio capital e não com a injeção de 

capital externo. 

No ano de 2016, durante o Fórum Econômico Mundial realizado na Suíça houve a 

apresentação de informações acerca da criação de postos de trabalho com destaque para 

aqueles ligados a tecnologia e inovação, já sendo conhecida como a Quarta Revolução 

Industrial. O Brasil fora um dos países pesquisados ressaltando a importância de se investir 

em tal área para acompanhar a evolução do mercado (SEBRAE, 2016). Podemos assim supor 

que o estímulo à inovação em conjunto com o empreendedorismo podem proporcionar 

resultados extremamente satisfatórios, não apenas ao empreendedor, mas a toda a região que 

suas ideias atingirem. 

  

2.1.3 Inovação e empreendedorismo 
 

Assim como as EBTs, a inovação pode ser caracterizada de diferentes maneiras 

dependendo de seu foco, aplicação visão e outros. Em geral, a Inovação pode ser 

caracterizada como processo que pode envolver as mais diversas atividades, desde a 

concepção à gestão, resultando no surgimento de novos, ou aprimorados, serviços, produtos 

e/ou processos (FREEMAN, 1988). Freeman (1988) nos apresenta alguns conceitos de 

inovação que podem se diferenciar dependendo da visão. O autor nos dá exemplos como a 

“inovação incremental”, caracterizada por ser um tipo mais lento de inovação em que se vai 

aperfeiçoando continuamente os produtos, serviços ou processos, a “inovação radical”, 

caracterizada pela mudança brusca na maneira do consumo, gestão, etc (FREEMAN, 1998) 

além de outros tipos que, apesar se diferenciarem pela visão, terão sempre como fator comum 

“apresentar algo novo”. 

Segundo manual de Oslo (2005), referência internacional de dados acerca de 

atividades inovadoras nas indústrias, a inovação está ligada a implementação de produtos, 
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sejam eles bens ou/e serviços, e processos novos ou aprimorados. O manual ainda destaca que 

a inovação em uma empresa ou organização é um processo contínuo, pois sempre existirão 

melhorias e atualizações a observar conforme o passar do tempo (DE OSLO, 2005). 

         Oda (2017), afirma através do site do SEBRAE, que a diferenciação para obtenção dos 

clientes, que os profissionais atuais tanto buscam, tem como atividade fundamental a 

inovação e o empreendedorismo. A autora destaca que há profissionais que se acomodam em 

sua zona de conforto, não dando a devida atenção às mudanças do mercado, o que pode 

acarretar na perda gradativa de clientes. 

         O conceito de empreendedorismo já existe há séculos, mas o grande afloramento de 

sua popularidade ocorreu nos últimos tempos (DUARTE & ESPERANÇA, 2012), 

provavelmente, devido às novas descobertas tecnológicas e o maior aporte de informações 

graças à ascensão da internet. Segundo Chiavenato (2004), o empreendedor vai além da ideia 

e concepção de novas empresas. O autor coloca o empreendedor como alguém que cria algo 

novo, assumindo riscos, alavancando mudanças, movimentando a economia e criando 

empregos, através da inovação. Mais do que criar novos negócios, introduzindo no mundo 

novas ideias, o empreendedorismo também está ligado à revitalização de negócios já 

existentes (CHIAVENATO, 2004). 

         Como podemos perceber pela obra de Chiavenato (2004), o empreendedorismo e a 

inovação não estão ligados, necessariamente a criação de produtos partindo da etapa zero. 

Temos nos dias atuais uma infinidade de marcas, produtos e serviços que utilizam da 

tecnologia e de artigos de consumo vigentes para inovar e criar seu espaço no mercado 

competitivo. Marcas como Apple, Microsoft, Google, Yahoo e outras são clássicos da 

literatura empreendedora e inovativa que destacam o pioneirismo e o retorno que cada uma 

possui por correr seus próprios riscos. 

Atualmente algumas outras empresas, voltadas ao ramo da tecnologia surgiram, 

revolucionando a maneira de consumir muitos dos produtos que havia no mercado. A Uber, 

por exemplo, trabalha no ramo dos aplicativos, mais precisamente no de transporte, deixando 

empresas de táxis apreensivas devido à intensa popularidade do aplicativo. A Netflix, através 

de sua plataforma online, oferece séries, filmes e documentários que podem ser escolhidos e 

assistidos no conforto da própria casa. Essa plataforma afetou as famosas videolocadoras, 

fazendo com que a maioria fechasse as portas, devido à troca dos clientes que preferiam o 

conteúdo online aos físicos das lojas. No ramo do turismo, o Airbnb, chegou ao mercado com 

a proposta de aluguéis mais baratos através de sua “hospedagem compartilhada”, e pode 

afetar empresas no ramo imobiliário. 
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Apesar de sugerir um cenário de apreensão por parte de determinadas empresas 

afetadas pela tecnologia, acompanha-se também a democratização do espaço do mercado, já 

que na Uber, você pode ser um motorista em suas horas vagas, no Airbnb você pode alugar 

sua casa, apartamento, quarto ou qualquer espaço a fim de adquirir uma renda extra. A 

popularização dos smartphones bem como o uso cada vez mais intenso de aplicativos pode ser 

visto como oportunidade ao empreendedorismo e as novas maneiras de ver o consumo, o 

marketing e as mais diversas áreas da administração.   

Em todo o país, podemos encontrar atividades empreendedoras, sendo algumas 

consideradas excelentes oportunidades, e outras nem tanto. Os investimentos em tais ideias 

podem ter diversos propósitos. A cidade de Florianópolis, em especial, é destaque em vários 

quesitos como a qualidade de vida, e a forte ligação dos setores universitários, 

governamentais e privados em prol do crescimento do mercado tecnológico na região.  

  

2.1.4 Florianópolis: Vale do Silício Brasileiro 
  
         A cidade de Florianópolis está localizada ao sul do Brasil, no estado de Santa Catarina 

com uma área demográfica de aproximadamente 674,844 km², uma população estimada de 

492.977 pessoas e um PIB que, em 2016, alcançou a média de R$ 39.048,21 (IBGE, 2019). 

Sendo a capital do estado, Florianópolis se destaca no cenário nacional em diversos aspectos, 

incluindo investimentos nas áreas do conhecimento e tecnologia. Tais investimentos e 

avanços junto às universidades fizeram com que a região obtivesse 20% das startups 

brasileiras, sendo conhecida como Vale do Silício Brasileira (SUTTO, 2019). Sutto (2019) 

aponta alguns fatores em comum da capital catarinense com o Vale do Silício da Califórnia. 

Entre esses fatores, o autor cita as integrações das universidades como ponto crucial para o 

desenvolvimento, além de fundos de investimentos e empresas, como escritórios de advocacia 

e contabilidade, que proporcionam um suporte a esse crescimento e desenvolvimento da 

inovação na região (SUTTO, 2019). 

         Florianópolis abriga duas universidades públicas de renome nacional e internacional, 

sendo essas a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e a Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC) (DEPINÉ, 2016). É considerado como início do ecossistema 

inovador da cidade, justamente a criação e implantação da UFSC no ano de 1960, que ganhou 

destaque recentemente por vencer o prêmio Startup Awards, que concedeu a  instituição o 

título de melhor universidade empreendedora do Brasil (DE AZEVEDO & TEIXEIRA, 

2017). 
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         O polo tecnológico de Florianópolis teve seu marco inicial na década de 80, com a 

criação do Centro Regional de Tecnologia em Informática (CERTI), ligado a UFSC a fim de 

oferecer suporte ao desenvolvimento de produtos de alta tecnologia (DE AZEVEDO & 

TEIXEIRA, 2017). Sendo nomeado mais tarde como Fundação Centros de Referência em 

Tecnologias Inovadoras, a Fundação CERTI cria a primeira incubadora de base tecnológica 

do Brasil, conhecida como Incubadora Empresarial Tecnológica (IET), e renomeada como 

Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas (CELTA) sendo conhecida 

hoje como a maior incubadora da América Latina, em número de empresas e também 

tamanho (CRUZ, 2002). 

         Nos dias atuais, Florianópolis se sobressai com dois parques se destacando a nível 

nacional, duas principais e, consideradas, melhores incubadoras brasileiras, duas pré-

incubadoras, dois FabLabs e três aceleradoras (DE AZEVEDO, 2017). O fato de ser uma 

cidade turística, com um dos melhores IDHs do Brasil atrai milhares de pessoas com 

diferentes pensamentos, ideias e opiniões. Esse fator, em conjunto com outros já citados, pode 

ser o motivo pelo qual a cidade vem se destacando cada vez mais no cenário nacional e 

internacional da inovação, empreendedorismo e tecnologia. 

  

2.2 A diversidade como questão de análise 
  
         Contrariando a expressão de que todos nascem iguais, Arendt (2001) vai nos dizer que 

os seres humanos nascem diferentes entre si, apenas se tornam iguais como membros de uma 

coletividade. Dentre os conceitos encontrados no dicionário Aurélio (2019) vinculados ao 

termo diversidade, temos “Reunião do que contém vários e distintos aspectos, características 

ou tipos”. Não coincidentemente, o termo em questão está ligado a outros vocábulos do 

mesmo teor como “pluralidade” e ”diferença” onde, dentro de uma organização, estará 

relacionado ao respeito e reconhecimento da individualidade dos colaboradores. 

Podemos afirmar que, analisando o decorrer da história, o termo diversidade, nunca 

antes havia tido tamanha visibilidade e importância como hoje, tornando-se urgente a 

abordagem dessa temática ainda que haja políticas de incentivo ao respeito quanto às 

diferenças ligadas à educação, raça, sexualidade e outros (GUARESHI, 2018). Mesmo sendo 

a diversidade um tema estudado há muitos anos, sua aplicação dentro das empresas ainda é 

muito recente. Exemplos de empresas pioneiras nesse quesito servem de base para aquelas 

que procuram se adaptar ao mundo mercadológico atual, isso porque a necessidade de criar 

vantagens competitivas desenvolvendo competências diversas tornou-se imprescindível. 
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Pereira e Hanashiro (2007) explicam as delimitações do conceito de diversidade a 

partir de três vertentes. Assim os autores nos trazem as seguintes definições 

  

Na primeira vertente, o termo diversidade é definido pelas diferenças de um grupo em 
relação a outro, o seu principal pressuposto é de que a diversidade é identificada por 
meio de atributos ou categorias que fazem essa diferenciação. Na segunda vertente, o 
termo é definido pelas diferenças estabelecidas entre os indivíduos; e a terceira 
vertente é definida pelas diferenças e similaridades dos diferentes indivíduos, seu 
principal pressuposto é a de concebê-la não como um fenômeno a ser identificado, 
mas como um processo a ser compreendido. (PEREIRA & HANASHIRO, 2007, 
p.01). 

  

Observar as diferenças entre grupos, caracterizando-os por suas particularidades não é 

uma tarefa fácil, tendo em vista a complexidade humana. Assim, busca-se agrupar 

determinados indivíduos através de características visíveis, conhecidas como primárias, como, 

por exemplo, cor da pele (raça), gênero, atributos físicos e orientação sexual (LODEN & 

ROSENER, 1991). 

  

2.2.1 Gênero 
  

Para iniciar os conceitos e características do que conhecemos por “gênero”, 

precisamos destacar o conceito histórico social, inserindo tal termo no contexto desejado, 

tendo em vista que o mesmo pode ter diversas definições dentro de outras áreas da ciência. Já 

se tem conhecimento que a imagem de gênero é compartilhada pela sociedade desde muito 

cedo, sendo ela o resultado de fatores sociais, e não biológicos (TEIXEIRA, 2011). Esse 

apontamento de Teixeira (2011) nos faz refletir sobre o papel que cada gênero desenvolve 

socialmente, sendo representado nas empresas e diversas organizações. Scott (1990) apresenta 

o tema como um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças 

percebidas entre os sexos. Assim, temos nossa fundamentação baseada nas ciências humanas 

e sociais. Vale ressaltar que diferenciamos o conceito de “Gênero” e “Sexo”, tendo em vista 

que o primeiro é construído num panorama histórico, sendo variável e mutável, enquanto sexo 

é determinado pela biologia, pela natureza (ABREU & ANDRADE, 2010). 

 Hirata (2009) destaca a visível diferença entre os trabalhos considerados masculinos, 

e os que são associados ao público feminino. Além das diferenças nas atividades a autora 

destaca que a valorização do trabalho masculino foi e ainda é vista na sociedade com mais 

valor fomentando a opressão e dominação. 
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         Historicamente, o papel social vivenciado por mulheres está recheado de 

desigualdades. Não dificilmente, encontramos na literatura histórias de tragédias, dramas e 

desvalorização, relacionadas ao público feminino. Os avanços no que tange os parâmetros da 

paridade de gênero iniciaram com as lutas de grupos feministas que lutavam socialmente por 

mais direitos. A ascensão do capitalismo no século XIX, a Primeira e Segunda Guerras 

Mundial, bem como as lutas de movimentos igualitários, ajudaram a construir os direitos 

conquistados pelo público feminino. (BRUSCHINI, 1994.) 

As questões de trabalho relacionadas ao gênero podem ter diversos pontos a serem 

abordados como nível salarial, responsabilidades, acesso a posições hierárquicas elevadas, 

oportunidades e muitas outras. Cavazotte e Oliveira (2010) concluíram através de seus 

estudos que a desigualdade de gênero no ambiente de trabalho possui impacto negativo sobre 

as atitudes de mulheres, fazendo com que a vontade de deixar a empresa aumente.  Esse 

sentimento de exclusão também pode ser sentido no público masculino em algumas áreas 

como a docência, em que as mulheres representam a grande maioria, devido aos significados, 

representações e outros que envolvem tal área (ABREU, 2003). 

Na constituição federal homens e mulheres não se diferenciam quanto a direitos e 

obrigações. O art. 5°, caput e inciso I, dizem: ''Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: I -  homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição''. 

Ainda que a constituição garanta os direitos iguais, a realidade que acompanhamos é 

outra. Analisando tal abordagem, torna-se nítida a importância de uma fiscalização mais 

minuciosa e rígida no que se refere ao cumprimento da legislação, a fim de que as leis, já 

existentes, sejam respeitadas e a paridade de gênero não seja apenas uma ideia utópica. 

 
2.2.2 Raça 

  

É sabido por todos, que no decorrer da história humana, muito se especulou sobre a 

equívoca superioridade ou pureza de determinadas raças. O próprio conceito real da palavra 

difere um pouco do que conhecemos, já que tal vocábulo vai além do sinônimo de cor da pele 

do indivíduo. Segundo dicionário Aurélio (2019), raça é definida como “Categorização que 

pretende classificar os seres humanos, pautando-se em caracteres físicos e hereditários”. 

Dunn (1972) reafirma esse conceito, destacando as características biológicas e hereditárias 
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comuns em subdivisões de uma espécie. Sociologicamente, a concepção de raça, num 

panorama de estudo, pode proporcionar uma visão mais detalhada de desigualdades e 

preconceitos. 

Segundo Fleury (2000), o termo diversidade vem ganhando destaque em países da 

América do norte desde os anos 60. A integração racial era a principal pauta, e as lutas 

resultaram na regulamentação federal da avaliação da diversidade dentro das organizações. As 

empresas ligadas ao governo por vínculos contratuais deveriam ter seu corpo de 

colaboradores balanceado quanto à diversidade do mercado de trabalho (AGÓCS & BURR, 

1996). 

No Brasil, ainda que haja a valorização da origem africana, seja pela mídia ou pelo 

povo, dentro da cultura em geral, apenas na década de 90 fora reconhecida a discriminação 

contra negros dentro das empresas, mesmo que as ações afirmativas tivessem ganhado 

impulso em 1988 com a Constituição Federal (SOARES, 2000). Segundo o Capítulo I, artigo 

5°, caput XLII, “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 

pena de reclusão, nos termos da lei;” Assim, qualquer pessoa que basear atos de exclusão, 

restrição, preferências e outros na raça de qualquer indivíduo, poderá ser submetida a 

processo criminal. Da Silva (2017) aponta que o Estado brasileiro buscou estudar, nas últimas 

décadas, as relações raciais no país, com iniciativas nacionais e internacionais, para o combate 

ao preconceito racial. Efetivamente temos a lei nº 12.288/2010 instituindo o Estatuto da 

Igualdade Racial, defendendo os direitos étnicos, combatendo a discriminação e buscando 

garantir a igualdade de oportunidades. 

Apesar das poucas ações estatais efetuadas há décadas, terem surtido efeitos, 

conscientizando a população, esse fato não pôs fim às desigualdades raciais ainda presentes 

no Brasil (COSTA, 2008). Costa (2008) aponta o fato de a criminalização do racismo ser 

limitada, por alcançar apenas a discriminação direta, facilmente identificável por ser explícita, 

não proporcionando a ideia central de igualdade. O autor afirma que para o verdadeiro 

combate ao preconceito racial, é necessário o entendimento da discriminação indireta, para 

que se possam apresentar propostas de reparo, não apenas ao que é sofrido no contexto atual, 

mas também no que se refere às demandas históricas. 

 

2.2.3 Orientação Sexual 
  

A orientação sexual é tema recorrente quando mencionamos o termo “diversidade”. 

Segundo Costa (1995), podemos considerar que a ideia de homossexualidade na sociedade é 
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historicamente datada, pois acompanhamos o conceito ser tão socialmente construído como 

qualquer outro. 

         Em 1980, a homossexualidade é excluída da classificação de doenças pelo Conselho 

Federal de Medicina e em 1990 o termo Homossexualismo é retirado dos catálogos médicos 

de doenças mentais pela Organização Mundial de Saúde, dando lugar ao novo vocábulo, já 

que o sufixo “ismo” remete a doença (MOTT, 2005). No ano seguinte, 1991, a Amnesty 

International, organização que defende os direitos humanos, considera como violação aos 

direitos humanos, toda e qualquer forma de discriminação contra um indivíduo baseada em 

sua sexualidade (PRADO, 2016). 

Sendo vista por Tauches (2006) como construção social, a sexualidade pode ser 

entendida como comportamento ou identidade segundo a autora. Como comportamento, a 

sexualidade pode ser compreendida como um ato, valorizado ou não, mas que não 

classificaria uma pessoa como um ser específico, tal qual ocorre na identidade (WEEKS, 

2006). Como identidade, podemos considerar que a sexualidade opera em três níveis: o 

pessoal, interpessoal e institucional (TAUCHES, 2006). No primeiro nível temos a sociedade 

como ditadora de regras quanto ao que é normal, o segundo faz referência ao comportamento 

entre duas pessoas baseado em categorias e atribuições criadas socialmente, e o institucional 

salientando a suposta superioridade do ser homem, masculino e heterossexual, quando 

mencionamos gênero e sexualidade (TAUCHES, 2006). 

 No ambiente de trabalho, segundo o jornal Estadão, 61% dos profissionais LGBTQ+ 

escondem sua orientação sexual com medo de preconceito ou represália. As políticas de 

inclusão nas empresas e indústrias possuem um papel fundamental no âmbito da aceitação e 

compreensão das diferenças sexuais dentro do próprio ambiente de trabalho. Além disso, 

campanhas de alcance nacional e internacional e produtos diretamente voltados à comunidade 

têm ajudado na autoaceitação e no processo de empoderamento dessas pessoas que ainda 

vivem em uma sociedade com valores e crenças heteronormativas (ESTADÃO, 2018). Junior 

(2013) aponta que o preconceito relacionado à orientação sexual ainda está presente na 

sociedade e no ambiente de trabalho fazendo-se evidente desde o assédio moral até a dispensa 

discriminatória, precisando ser fortemente combatido. A urgência quanto a inclusão de 

LGBTQ+ legitima-se, especialmente, devido a manifestação de cunho moral,  fundamentalista 

e ideológico que está fortemente exposto na sociedade, sustentando o preconceito diante da 

sexualidade que seja diferente do padrão heteronormativo (JUNIOR, 2013). 

Acompanhamos nos últimos tempos a intensificação das discussões quanto à 

sexualidade e a política. A própria Constituição Federal de 1988 determina no Art. 3º, inciso 
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XLI que "Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação”; que, até então, não fazia-se menção direta aos preconceitos sofridos pela 

“identidade de gênero” ou “orientação sexual”. Ainda assim, o Art. 5º, inciso XLI, salienta “a 

lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais". No 

ano de 2019 o Brasil considerou como crime a homofobia, equiparando tal preconceito às leis 

do racismo, com as mesmas penas por ofensas e/ou atos de discriminação contra a 

comunidade LGBTQ+. 

Com um histórico longo de lutas, percebemos a importância da inclusão de pessoas 

LGBTQ+ nas empresas e organizações, bem como a adoção de políticas que incentivem o 

respeito e a valorização do trabalho independente da sexualidade do indivíduo. 

  

2.2.4 Pessoas com Deficiência 
  

         Durante os anos, as pessoas com deficiência foram chamadas por diversos tipos de 

nomenclaturas.  Desde “inválidos” no começo da história, em que eram vistos como seres sem 

valor, passando por “incapacitados” no século XX, “defeituosos” na década de 60, e muitos 

outros, até ser acolhido o termo “pessoas com deficiência”, que passa a ser a expressão mais 

aceita por um número cada vez maior de adeptos (SASSAKI, 2003). Sassaki (2003) nos 

mostra uma série de princípios que trazem a pessoa com deficiência para sociedade, não como 

uma atração, mas como um indivíduo comum que possui direitos e deveres, como qualquer 

outro. Entre esses princípios podemos destacar alguns como não esconder a deficiência, não 

aceitar consolo, mostrar dignidade e defender a igualdade entre todos (SASSAKI, 2003). 

         Apesar de o interesse acadêmico sobre as pessoas com deficiência ter aumentado 

consideravelmente nos últimos tempos, as pesquisas e estudos feitos tratam tais deficiências 

de uma maneira geral e sem distinção causando lacunas no entendimento de deficiências 

específicas (SANTOS, 2018). Casualmente podemos encontrar pessoas das mais diversas 

idades, condições sociais, etnia e outros, com alguma deficiência, aparente ou não. Devido à 

pluralidade do ser humano, não é segredo que cada uma dessas pessoas irá lidar com sua 

condição de maneiras diferentes.  Segundo a Organização Mundial da Saúde (2011), as 

pessoas que possuem algum tipo de deficiência caracterizada como “mais grave”, costumam 

enfrentar uma desvantagem maior, em especial no mercado de trabalho. A Organização ainda 

estima que, no mundo, existam cerca de 1 bilhão de pessoas que possuam alguma deficiência. 
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         Aceitar as diferenças dentro de uma organização e acolher as pessoas com deficiência 

não garante a inclusão em sua totalidade, tendo em vista que, mais do que incluir as pessoas 

nas empresas, faz-se necessário adaptar o ambiente de trabalho segundo as necessidades 

especiais, a fim de diminuir ou eliminar as restrições (SASSAKI, 2003). Carvalho-Freitas et 

al (2010) salienta a grande importância que a organização social do espaço tem sob os estudos 

e entendimentos das diferenças. 

No âmbito de direitos, temos o art. 93 da Lei 8.213/91, que pode ser conhecida 

popularmente como a "Lei de Cotas", e basicamente estabelece que “A empresa com 100 

(cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por 

cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência 

(...)”. A lei n° 13.146/2015, de 6 de julho de 2015, ficou instituída como “Lei da inclusão”, e 

traz fatores de proteção jurídica quanto às formas de discriminação, amparando as pessoas 

com deficiência no convívio social. O Decreto legislativo n° 186, do ano de 2008, faz 

referência à aprovação do texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

bem como seu Protocolo Facultativo, assinados na cidade de Nova York, no ano de 2007. 

Pode-se notar, com uma pesquisa breve dos direitos da pessoa com deficiência, que o 

Brasil possui um bom aporte de leis para garantir a igualdade de direitos e a proteção contra a 

discriminação. Ainda assim, é válido lembrar a importância da fiscalização no cumprimento 

de tais leis, bem como o valor dos estudos quanto às necessidades específicas de cada 

indivíduo, introduzindo as organizações nas políticas efetivas de diversidade.  

 

2.3 Gestão da Diversidade nas empresas 

   

Se a caracterização da diversidade irá envolver diferentes conceitos e abordagens para 

os mais diversos tipos de pessoas, a sua gestão não seria diferente.  Nishii e Özbilgin (2007) 

destacam que toda e qualquer política deve ser adaptada levando em consideração o contexto 

nacional, sendo que algumas políticas podem surtir efeito em determinados países, porém não 

encaixando-se na cultura de outros. 

É interessante ressaltar que na literatura, alguns autores defendem a ideia de que as 

diferenças de identidade social não devam ser consideradas pela gestão da diversidade, pois a 

identidade pessoal deve ser destacada, exaltando a própria competência do indivíduo 

(KANDOLA & FULERTON, 1994). Por outro lado, há autores que defendem tal identidade 

social nas considerações baseadas na raça, orientação sexual, gênero e outros (LIFF, 1997). 
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Pereira e Hanashiro (2007) apresentam duas maneiras de estudarmos a gestão da 

diversidade. O primeiro modo de estudo é baseado na “dissolução das diferenças” em que se 

ignoram tais diferenças, defendendo que todos possuem as mesmas condições e igualdade de 

oportunidades nas organizações, importando-se apenas com a qualidade o desempenho do 

indivíduo na empresa (PEREIRA & HANASHIRO, 2007). O segundo modo é baseado na 

“valorização das particularidades individuais”, onde as diferenças de cor, gênero, raça, etnia, 

são ressaltadas nessas mesmas iniciativas (LIFF, 1997). 

Alguns autores desacreditam na gestão da diversidade, baseando sua opinião no fato 

de não haver estudos concretos acerca da efetividade de resultado de tais ideias, nem sobre o 

comportamento dos colaboradores (HANASHIRO & GODOI, 2004). Ainda assim, é inegável 

o crescimento da heterogeneidade dentro das empresas e diversas organizações, antes restritas 

a homens, brancos, heterossexuais, fazendo com que os gestores precisem entender a 

dinâmica e desenvolvimento dessa diversidade (MOR BARAK, 2005). 

Diante de leis, decretos e valores sociais, a diversidade ganha cada vez mais força, 

destaque e representatividade. A efetivação de uma gestão de qualidade que traga bons 

resultados a organização precisa ser muito bem formulada, através de um bom planejamento 

que irá envolver diversas áreas e práticas institucionais como recrutamento, seleção, 

treinamento e entre outros (MACCALI, et al, 2014.). 

Spataro (2005) destaca os custos que podem advir com a falta de um bom preparo 

quanto à gestão da diversidade, já que pensamentos divergentes podem ocasionar conflitos e 

uma grande rotatividade de colaboradores. Quando a gestão é efetiva e de qualidade 

funcionando desde a seleção do funcionário, pode-se obter resultados positivos não apenas no 

processo de produção, mas também em sua reputação, atraindo mais colaboradores e clientes 

interessados no modo como a organização conduz suas atividades (SPATARO, 2005). Um 

dos casos mais famosos é da Google, conhecida pelos ambientes únicos, inusitados e 

inovadores de seus escritórios além do seu diferencial no atendimento ao cliente e funcionário 

(CASAQUI & RIEGEL, 2010). 

A gestão da diversidade mostra-se como uma área dinâmica difícil, tendo em vista 

que, até mesmo dentro de um mesmo grupo, haverá pessoas com pensamentos e opiniões 

divergentes. Assim, faz-se necessário o entendimento das características do conjunto e 

também do indivíduo, a fim de que se possa tirar o melhor proveito para os colaboradores, 

gestores e organização (BATEMAN & SNELL, 1998). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

         A pesquisa é caracterizada como qualitativa, pois não será feito o uso de métodos nem 

instrumentos de coletas de dados via análise estatística. Além disso, o estudo preenche os 

requisitos propostos por Yin (2016), que articula a pesquisa qualitativa em cinco 

características conforme elenca o quadro 1: 

 

Quadro 1 - Características de uma pesquisa qualitativa 

1 Estudo do significado da vida das pessoas, nas condições reais vividas 

2 Representação de opiniões e/ou perspectivas das pessoas 

3 Abrangência de condições contextuais que as pessoas em questão vivem 

4 Contribuição sobre determinados conceitos que auxiliam no estudo do comportamento social 

humano 

5 Esforço pelo uso de múltiplas fontes. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Yin (2016) 

 

Além disso, podemos caracterizá-la também como descritiva, pois procura descrever a 

realidade sem interferências nos dados obtidos, sendo estes analisados, também, a partir de 

referências bibliográficas já existentes. Os estudos descritivos procuram conhecer o objeto de 

estudo através de seus traços e características exigindo uma série de informações a serem 

pesquisadas, podendo estabelecer relações entre variáveis, exigindo uma delimitação de 

técnicas, métodos, modelos e outros que orientarão na coleta e análise dos dados (TRIVIÑOS, 

1992). Por se tratar de um tema com um aporte considerável de trabalhos, a pesquisa em 

questão é classificada como aplicada, por procurar compreender o tema buscando mostrar os 

resultados e explicá-lo, de maneira que tais informações agreguem ao conhecimento, não 

apenas acadêmico, mas no meio das empresas em que será realizado o estudo. 

Apresenta-se a etapa de coleta de dados como o primeiro passo do estudo, tomando 

como principal finalidade a obtenção de dados primários e a melhor familiarização sobre o 

assunto abordado. Esta etapa realizou-se a partir de entrevistas, caracterizadas como 

semiestruturadas, feitas com pessoas ligadas às áreas de recursos humanos ou a gestão de 
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pessoas dentro das EBTs de grande porte e startups. As entrevistas semiestruturadas, partem 

de questionamentos básicos sobre o tema em que foram formuladas hipóteses e teorias 

diversas ligadas ao estudo, dando brecha a novas possíveis hipóteses que possam surgir com o 

aporte de informações recebidas do entrevistado (TRIVIÑOS, 1992). Nas entrevistas foram 

abordadas variáveis ligadas ao número de funcionários, ramo da empresa, posicionamento da 

organização frente à diversidade em seu quadro de funcionários, políticas internas, externas e 

outros. Foram escolhidas 15 empresas para serem analisadas, incluindo EBTs de grande porte 

e startups menores conforme explana o quadro 2. Para a busca das empresas foi utilizado o 

site da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e do Centro Empresarial para 

Laboração de Tecnologias Avançadas (CELTA), ambas com sede em Florianópolis.  

As organizações foram escolhidas baseadas no número total de colaboradores e áreas 

de atuação, sendo citadas na etapa de análise de dados através de códigos. Esses códigos 

escolhidos contribuem ao objetivo de analisar diferentes empresas, no mais plural dos 

cenários sem, contudo, expor qualquer condição não autorizada pelas mesmas já que, desta 

forma, as organizações não serão identificadas ou associadas a qualquer resposta exposta nos 

quadros da análise. 

 

Quadro 2 - Relação e classificação de EBTs do estudo 

Empresa Ano de 

fundação 

Área de atuação Número de 

colaboradores 

Classificação 

Geek Hunter 2015 Tecnologia de empregos 24 Startup 

Softplan 1990 Tecnologia aprox 2000 EBT 

Visto Sistemas 2016  Tecnologia voltada a 

área da saúde 

43 Startup 

Social Base 

Soluções em 

Tecnologia 

2012 Tecnologia da 

informação 

50 Startup 

Manager 

Systems 

1988 Desenvolvimento de 

software para a área 

médica 

38 EBT 

Directa 

Automoção 

1988 Tecnologia de Gestão 

Integrada de Chão de 

24 EBT 
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fábrica 

Harbor 1996 Tecnologia voltada ao 

chão de fábrica 

15 EBT 

Reivax 1987 Tecnologia voltada a 

geração de energia 

elétrica 

170 EBT 

Outplan 1996 Soluções corporativas 

em TI e Web com foco 

em negócios 

13 EBT 

Aquarela 2013 Software 22 Startup 

Pipz 2017 Software 32 Startup 

TNS 2009 Tecnologia voltada a 

indústria Química 

24 Startup 

Tubanharon 2015 Tecnologia voltada a 

processos de engenharia 

6 Startup 

Khomp 1996 Telecomunicações 192 EBT 

Biologia Total 2013 Educação EAD 35 Startup 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

 Cada uma das empresas pode contribuir para a pesquisa tendo em vista o tamanho da 

organização como um todo, área de atuação e visibilidade no mercado e meio acadêmico.  

As entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro e outubro de 2019, sendo 

conduzidas de maneira presencial, via telefone, videoconferência e e-mail. O roteiro de 

perguntas foi formado por 10 questões, sendo destas 1 fechada, relacionada a 

representatividade dos grupos estudados dentro da empresa, e 9 abertas conforme apêndice A. 

Para obtenção de dados já registrados, foram analisados sites das EBTs, bem como 

documentos por elas fornecidos. A pesquisa em revistas e jornais também foi utilizada a fim 

de verificar o modo como tais empresas se apresentam socialmente, fazendo um parâmetro 

entre o que é dito, feito e mostrado a todos. 

A partir disso, as análises serão caracterizadas como interpretativas e de conteúdo, 

mesclando com Pattern Matching, em que os dados serão analisados, comparados e 
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confrontados. O quadro 3 explana os objetivos, organizando-os de acordo com as ferramentas 

de estudo. 

 
Quadro 3 - Caracterização dos objetivos 

Objetivos específicos Categorias de 
análise 

Fatores de análise Instrumentos de 
coleta de dados 

A - Categorizar a gestão da 
diversidade em EBTs de 
Florianópolis 

Gestão da 
Diversidade 

Classificação de acordo com os 
tipos: 

- Interna ou Externa 
- Estruturada ou Não-

estruturada 
Baseada em: 

- Dissolução das 
diferenças ou 
Valorização das 
particularidades 

Entrevistas 
Documentos 
Sites 

B - Identificar e descrever 
práticas de gestão da 
diversidade em EBTs de 
Florianópolis; 

Práticas de 
Gestão da 
Diversidade 

Gênero, Raça, Pessoas com 
Deficiência, LGBTQ+ 

Entrevistas 
Documentos 
Sites 
 

C - Analisar o diferencial 
competitivo de EBTs de 
acordo com sua gestão da 
diversidade 

Diferencial 
competitivo 

Marketing, Inovação, Capital 
Intelectual.  

Entrevistas 
Sites 
Bibliografia 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A partir da pesquisa realizada apresentar-se-á os dados obtidos através das entrevistas 

com gestores da área de recursos humanos de EBTs de Florianópolis assim como as 

respectivas análises, demonstrando, então, a maneira como a diversidade do quadro de 

funcionários é tratada e gerida dentro das organizações estudadas. A classificação das práticas 

apresentadas servirá de parâmetro para analisar a maneira como as EBTs entrevistadas lidam 

com a diversidade do quadro de funcionários e como tais práticas se caracterizam. 

 

4.1 Caracterização da gestão da diversidade 

 

Para caracterizar a gestão da diversidade das EBTs, buscou-se entender como a 

empresa lida com sua diversidade e de que maneira deu-se tal pluralidade (quando existente), 

no quadro de colaboradores. Segundo Robbins et al.(2010) a decisão mais importante que se 

toma dentro da área de gestão de pessoas é a contratação de um novo colaborador em que se 

deve buscar a eficácia adequando às características individuais as exigências do trabalho 

(ROBBINS et al, 2010). Para entender melhor o quadro geral, os entrevistados foram 

questionados acerca da representatividade dos grupos a serem estudados, notando-se assim 

uma certa tendência com relação ao número de colaboradores versus a pluralidade neste 

quadro. Baseado nisso, podemos supor que quanto menor o quadro de colaboradores da 

empresa,  menor será a diversidade do mesmo. A confirmação de tal suposição pode ser 

avaliada a partir da análise das empresas E10, E6 e E12 que possuem um número elevado de 

colaboradores e uma representatividade, ainda que mínima, de todos os grupos estudados. 

 

4.1.1 Representatividade dos grupos de estudo 

  

Considerando a representatividade dos grupos de estudos, as questões de gênero são as 

mais abordadas dentro das organizações. Este fato pode estar ligado ao considerável aumento 

no número de mulheres dentro das EBTs, bem como na participação feminina constante no 

mercado de trabalho em geral conforme aponta Cavazotte et al. (2010).  Um dos pontos 

destacados por algumas empresas é o fato de cargos de liderança não acompanharem esta 

crescente no número de mulheres gestoras, que ainda é baixo, quando comparado ao número 

de homens nessa função. Podemos ligar este fato ao duplo desafio enfrentado por mulheres 

que precisam, tanto provar que são plenamente capazes de liderar equipes tão bem quanto os 
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homens, quanto encontrar um jeito próprio de gerenciar (LOMBARDI, 2006). O gráfico 1 nos 

mostra que 14 das 15 EBTs possuem mulheres em seu quadro de colaboradores. 

 

Gráfico1  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 No quadro geral, o número de mulheres dentro das EBTs entrevistadas possui uma boa 

média de representatividade mesmo que os índices variem de 66,6% da empresa E13 até o 0% 

da empresa E14, conforme observado no gráfico 2. No geral, a porcentagem média, levando 

em consideração as empresas entrevistadas, foi de 33%. Ainda assim, vale ressaltar que 7 das 

15 empresas estão abaixo dos 30%, demonstrando a importância de estudos que busquem 

mudar essa realidade. Cavalvanti (2018) aponta que a melhora das condições de mulheres no 

mercado de trabalho pode envolver uma legislação que garanta um processo de seleção sem 

discriminação por gênero, já que é comum o questionamento acerca da situação familiar antes 

mesmo da contratação (CAVALCANTI, 2018). Dentro das EBTs alguns gestores levantaram 

a questão da capacitação das mulheres no ramo da tecnologia. De acordo com os 

entrevistados, o público feminino ainda tem um percentual baixo de participação nos ramos 

de engenharia e tecnologia, fortemente dominado pelo público masculino. Esse pensamento é 

confirmado por estudos, como o exposto por Granato (2018) na revista Exame, informando 

que a cada 10 profissionais da área de TI apenas 3 eram mulheres, o que pode estar ligado a 

formação acadêmica que possui um número reduzido de mulheres em cursos como 

engenharias, sistemas, ciências da computação e outros (GRANATO, 2018). 
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Gráfico 2  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 O número de LGBTQ+ também é expressivo, levando em consideração que a sigla 

não engloba apenas a sexualidade de cada indivíduo, mas também sua identificação. Segundo 

as entrevistas, podemos ver que a representatividade LGBTQ+ está presente em 12 das 15 

empresas abordadas, representando 80% do total conforme o gráfico 3. Devemos levar em 

consideração que tal número pode não corresponder à verdadeira realidade já que, conforme 

ressalta o jornal Estadão, mais de 60% dos profissionais não-heterossexuais escondem sua 

orientação sexual pelo medo de serem prejudicados nos mais diversos âmbitos dentro do 

ambiente de trabalho (ESTADÃO, 2018). Outro ponto que dificulta o estudo sobre o número 

de LGBTQ+ dentro das empresas, seja em cargos de chefia ou não, é a política de não 

questionamento acerca da sexualidade do individuo conforme aponta Marchesan (2015). As 

entrevistas de emprego devem focar na qualificação técnica, méritos e exigências específicas 

relacionadas ao cargo colocado à disposição. Os candidatos não precisam responder a 

perguntas que considerem constrangedoras, e caso sinta-se discriminado, a empresa pode ser 

condenada a pagar indenização por danos morais (MARCHESAN, 2015). Neste quesito, os 

entrevistados concordam que cada candidato deve ser avaliado pela sua competência e 

currículo, independente de suas particularidades, sejam elas quais forem. Ainda assim, o 

número apresentado na pesquisa pode servir de base para análise e caracterização das práticas 

de gestão voltadas ao público LGBTQ+. 
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Gráfico 3 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 Vale ressaltar que, no momento da abordagem de algumas EBTs, encontrou-se certa 

barreira, e por vezes indignação quanto à pesquisa, em expor a representatividade de 

LGBTQ+. Este fato pode estar ligado ao que fora exposto com relação a possíveis sanções 

legais que poderiam ser sofridas, caso as informações apresentadas, fossem analisadas de 

maneira errônea. Podemos também supor a falta de preparo e entendimento de gestores com 

relação a este grupo, sinalizando a necessidade de uma busca maior por informações que 

agreguem no conhecimento e reflitam nas boas ações dentro das EBTs.  

O número de negros pode ser considerado extremamente baixo, pois apesar de estarem 

presentes em 7 das 15 empresas, conforme o gráfico 4, o total de pessoas negras dentro das 

EBTs ainda é muito reduzido. Ao analisar o número de colaboradores com este perfil 

percebemos que a maioria cita entre 1 a 3 colaboradores negros. Este número converge com o 

que é proposto por Robbins (2010) que, ao resumir alguns pontos relacionados à raça e etnia, 

destaca a disparidade entre brancos e negros na inserção no mercado de trabalho. O autor 

ainda vai além, citando o favorecimento de indivíduos a sua própria raça em avaliações de 

desempenho e a diferença de atitudes entre brancos e negros com relação a ações afirmativas 

de inclusão (ROBBINS, 2010). 
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Gráfico 4  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

 A empresa E2 foi uma das organizações que demonstrou questionar tal número dentro 

de seu próprio quadro de funcionários. Segundo a empresa o número de colaboradores com o 

perfil negro só passou a ser questionado com a entrada de uma colaboradora na área de gestão 

de pessoas que passou a notar a ausência de indivíduos com tais características. Confirmando 

o que era dito internamente na organização, as vagas ofertadas tinham um déficit de pessoas 

negras interessadas, não tendo representação no momento da seleção. Com isso o 

questionamento passou a ser o que deveria ser feito para que tal fato mudasse, como 

divulgações melhor direcionadas das vagas, incentivos aos colaboradores com este perfil bem 

como políticas que possam proporcionar a vinda de negros a empresa.   

 

Quadro 4 - Trecho da entrevista quanto a representatividade negra 

Empresa Palavra-chave Depoimento 

E2 Representatividade 
negra 

“Uma coisa que me incomodou muito quando eu 
estava começando esse processo de contratação foi a 
questão de negros na empresa. Eu me questionei 
muito e me questiono até hoje, como eu posso divulgar 
as vagas para atingir essas pessoas e trazer essas 
pessoas para dentro da empresa, porque pra mim 
seria muito importante para representar esse grupo.”  

fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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O questionamento explanado no quadro 4 pode ser estudado pelo âmbito proposto por 

Fleury (2000) que expõe a desigualdade social presente na sociedade fazendo com que negros 

sejam mais difíceis de serem encontrados em seletivas que exijam um nível de ensino mais 

elevado (FLEURY, 2000). Além disso, a empresa E10 atenta ao fato de nem perceber essa 

baixa representatividade. Isso pode estar ligado tanto ao modo igualitário de ver essas pessoas 

dentro da organização, não vendo diferença entre uma pessoa branca e uma negra, quanto a 

falta de identificação com indivíduos deste grupo, já que quando não pertencemos a ele não 

damos a devida importância. Robins (2010) exemplifica este fato com a política de cotas, 

muito mais aceitas por pessoas negras e outras minorias beneficiadas do que por brancos e 

outros grupos dominantes (ROBBINS, 2010). 

PCDs são as que possuem a menor representatividade do estudo. Assim como os 

LGBTQ+, alguns PCDs procuram esconder, quando possível, sua condição de seus 

empregadores. Este ato se deve ao medo do preconceito que poderiam sofrer no pré e pós-

contratação, relatando, mais tarde, consequências severamente negativas deste ato 

(ROBBINS, 2010). Este fato vai contra o que é sustentado por Sassaki (2003), que defende os 

direitos e deveres de PCDs, além de princípios como o de não esconder a deficiência e 

defender a igualdade (SASSAKI, 2003).  

Seja pela falta da procura na hora dos processos seletivos, ou pela falta de estrutura da 

organização, apenas 3 empresas citaram colaboradores que fazem parte desta categoria, 

conforme demonstra o gráfico 5. Das 3 empresas que possuem tal representativa é 

interessante destacarmos que apenas a empresa E12 possui metas específicas para gestão de 

tal diversidade ainda que a lei de cotas estabeleça um percentual mínimo para cargos com 

beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Da mesma maneira que a empresa E2 

buscou questionar a falta de uma diversidade maior no quadro de funcionários, a empresa E12 

passou a preocupar-se mais com tais práticas a partir de uma nova contratação para a área de 

gestão de pessoas. Em entrevista a gestora informou que trouxe de outras experiências de 

mercado, essa preocupação com a política de diversidade.   

Percebemos que não é necessário um esforço tão intenso para, ao menos, introduzir o 

tema nas organizações, bastando à abertura para novas ideias, e pessoas que contribuam para 

o desenvolvimento da mesma. A empresa E1 possui um dos colaboradores com deficiência 

auditiva, destacando a colaboração deste funcionário em palestras e rodas de conversas que 

agregam no conhecimento de todos e esclarecem dúvidas explanadas pelos outros colegas, 
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auxiliando no entendimento do modo de vida de tal indivíduo e ajudando na quebra de tabus e 

preconceitos. 

 

Gráfico 5 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Nenhuma das empresas buscou a diversidade de seu quadro de funcionários, 

informando que esta pluralidade aconteceu de maneira natural. Apesar disso, algumas ações 

são voltadas ao incentivo de determinados grupos como é o caso da empresa E12 que busca 

incluir pessoas com deficiência, e a empresa E1 que busca aumentar o número de 

colaboradoras mulheres com um projeto interno. Algumas EBTs salientam que é difícil o 

incentivo a determinados grupos considerados minorias, pois tal ação poderia caracterizar-se 

como preconceituosa ou segregativa. Outros apresentam a dificuldade de encontrar uma 

maneira de atingir determinados públicos como exemplificado anteriormente. 

Mesmo as EBTs que não possuem um quadro de colaboradores considerado diverso 

acreditam que a diversidade na empresa deva acontecer de maneira natural, já que a 

organização visa a capacitação e o bom desempenho do colaborador para que se possa obter 

lucro ao final deste processo. Apesar desta tendência, as EBTs que possuem um quadro 

diverso salientam a importância de promover um ambiente igualitário e livre de preconceitos 

para que todos se sintam à vontade e valorizados, podendo expressar-se sem o medo do 

julgamento por suas particularidades. 
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4.1.2 Importância da diversidade e sua gestão 

 
O nível de importância quanto à diversidade é alto segundo a maioria das empresas. 

Algumas palavras como “Inovação”, “Criatividade”, “Respeito” foram destaque nas 

respostas. Os gestores acreditam que a pluralidade de ideias e as formas diversas de se 

analisar situações podem contribuir muito para um resultado final mais positivo a todos. O 

respeito no ambiente do trabalho permitiria ao colaborar a sensação de segurança necessária 

para efetuar suas atividades de maneira correta e com a qualidade necessária exigida. A “vida 

real” foi uma das expressões utilizadas para se referir ao que é vivido fora do ambiente de 

trabalho, em que se busca entender como a sociedade está estruturada hoje em dia. Devido a 

grande diversidade de pessoas existente, com várias formas de pensar, agir e de se comunicar, 

as empresas terminam por refletir essas diferenças em seu quadro de funcionários. A empresa 

E4, por exemplo, concorda com essa premissa, informando que a maneira natural da 

diversificação existente em seu quadro de funcionários é fruto da extensão do comportamento 

da empresa. 

Apesar de ser um tema atual e recorrente, é nítido que as empresas ainda possuem um 

déficit muito grande neste tipo de gestão. Divergindo da importância dada à diversidade, a 

gestão da mesma não é uma prática vista com tanta importância. O quadro 5 demonstra tal 

desinteresse por parte de determinadas EBTs que desacreditam na gestão da diversidade como 

fator crucial para o desenvolvimento da empresa. 

 

Quadro 5 - Trecho da entrevista quanto a gestão da diversidade 

Empresa Palavra-chave Depoimento 

E8 Gestão da diversidade “O tema não é algo que eu leve em 
consideração ou pense nisso no dia a dia do 
trabalho na hora de contratar alguém.” 

E3 Gestão da diversidade “...não deveria ser do interesse da empresa em 
qual grupo de diversidade o candidato se 
enquadra.” 

E14 Gestão da diversidade “A empresa visa lucro, ela não é filantrópica, 
precisa de competência técnica, por tanto não 
importa se é negro, mulher ou outro.” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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É interessante destacar que o estudo em questão é baseado nas entrevistas feitas com 

15 empresas, porém outras EBTs foram contatadas para auxiliar na pesquisa, mas recusaram 

por não acreditarem na importância do tema e/ou não terem nenhum tipo de política que 

auxilie. Esse tipo de pensamento já é previsto por Mor Barak (2005) afirmando que a 

dificuldade em se ter uma boa gestão está no entendimento por parte dos gestores da dinâmica 

da diversidade, e não da própria diversidade como fator de análise. Pereira e Hanashiro (2007) 

informam que na literatura não há unanimidade na aceitação do tema em questão, havendo 

pessoas que reagem de maneira positiva ou não com relação a implementação. 

  

4.1.3 Dissolução das diferenças x Valorização das particularidades 

 

Baseado nos estudos de Pereira e Hanashiro (2007) pode-se acompanhar a 

classificação da gestão interna de cada EBT com relação à valorização ou dissolução das 

diferenças. Ainda existe certa dúvida por parte da maioria das empresas com relação a essa 

classificação, tendo inclusive algumas organizações citado tanto a “dissolução das diferenças” 

quanto a “valorização das particularidades” em seu ambiente interno, justamente por não 

possuírem uma gestão da diversidade bem estruturada. Das 15 empresas estudadas, 7 

definiram sua política de gestão baseada na dissolução das diferenças. Algumas delas 

defendem veemente a igualdade entre todos os colaboradores conforme demonstra o quadro 6. 

 
Quadro 6 - Trecho da entrevista quanto a dissolução das diferenças x valorização das 
particularidades 

Empresa Palavras-chave Depoimento 

E4 Dissolução das 
diferenças x Valorização 
das particularidades 

“A gente nunca trabalhou muito a questão da 
valorização, justamente por a gente sempre tratar 
as pessoas como pessoas, então estamos muito 
mais para Dissolução das diferenças do que pela 
valorização das particularidades.” 

E13 Dissolução das 
diferenças x Valorização 
das particularidades 

“Olha que temos hoje é a dissolução das 
diferenças, mas o que eu gostaria de trabalhar é 
a valorização das particularidades.” 

E10 Dissolução das 
diferenças x Valorização 
das particularidades 

“A empresas até trabalha as particularidades, 
muito mais quando eu tenho acesso e a pessoa 
vem me procurar, mas não é uma política. Isso 
acontece, mas no geral é todo mundo igual.” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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As empresas que se identificam com a “dissolução das diferenças” possuem uma 

abordagem que converge com uma das premissas propostas por Pereira e Hanashiro (2007) 

em que acredita-se no princípio da igualdade, destacando-se a competência e a meritocracia. 

Essa competência do indivíduo é colocada acima de qualquer característica individual que o 

mesmo tenha (PEREIRA & HANASHIRO, 2007). Esse pensamento também é defendido por 

Kandola e Fulerton (1994), que desacreditam na identidade social como ponto relevante para 

a organização.  

 As EBTs que classificaram suas ações baseadas na valorização das particularidades 

defendem a ideia do melhor aproveitamento das características individuais de cada um além 

de uma gestão melhor direcionada.  

 

Quadro 7 - Trecho da entrevista quanto à valorização das particularidades 

Empresa Palavras-chave Depoimento 

E15 Valorização das 
particularidades 

“Valorização das particularidades. Acredito que 
devemos ir na diferença das pessoas para entender a 
prioridade das pessoas. Entendemos que nós não 
somos iguais, bem pelo contrário.” 

E2 Valorização das 
particularidades 

“Na valorização das particularidades. Quando 
estamos treinando uma pessoa nós não limitamos o 
aprendizado dizendo “isso sempre foi assim”, pois a 
partir do conhecimento que a pessoa já possui é 
possível agregar muito no produto final. A 
valorização do indivíduo e do conhecimento dele 
contribui com o processo e o produto final da 
empresa.” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Apenas 2 das 15 empresas se identificam com a ideia de valorizar a individualidade do 

colaborador. Segundo os gestores, além da vantagem competitiva relacionada a ideias 

diferentes, a compreensão das individualidades pode contribuir para melhorar o tratamento 

das pessoas de forma particular. Isso não significa propor tratamento especial que prejudique 

outros colegas, mas entender que cada indivíduo possui barreiras ou necessidades especiais 

que devem ser levadas em consideração em seu ambiente de trabalho. Fleury (2000) defende 

que a igualdade pregada nos dias de hoje, em especial no mercado de trabalho, está apenas no 

imaginário da sociedade, e compreender isso pode ajudar a reverter esse quadro, avançando 
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em políticas igualitárias (FLEURY, 2000). Além disso, a falta de atenção e interesse nas 

diferenças podem ocasionar perdas consideráveis também no âmbito financeiro devido a 

possíveis conflitos nas áreas operacionais além de uma alta rotatividade (MACCALI, et al. 

2014). A empresa E15 converge com essa ideia e cita a baixa rotatividade da empresa 

justificando-a com o respeito às diferenças e as práticas que são desenvolvidas para a 

valorização do colaborador. O acolhimento das diferenças, segundo os entrevistados não pode 

se resumir em um ou dois grupos, mas num âmbito geral.  Ao sentir-se valorizado, o colaborar 

tende a ser mais “fiel” a organização, dispondo de maior comprometimento com suas metas 

pessoais e as metas da organização. Além das perdas financeiras que a rotatividade pode 

provocar, temos que levar em consideração o capital intelectual do colaborador que está 

deixando a organização, por tanto a compreensão dessa saída deve ser analisada em caráter 

gerencial (CAVAZOTTE, et al 2010).  

 

4.2 Classificação quanto a estrutura e exposição das práticas de gestão da diversidade. 

 

De acordo com as entrevistas podemos notar que as EBTs possuem práticas, tanto 

estruturadas quanto não estruturadas, de gestão da diversidade. Nos casos de práticas mais 

estruturadas vemos uma tendência ao aproveitamento de datas específicas do calendário, 

conforme exemplifica o quadro 8, a fim de desenvolver atividades relacionadas conforme o 

período em questão. 

 

Quadro 8 - Relação de datas comemorativas e temas associados 

DATA OCORRÊNCIA TEMAS RELACIONADOS 

Dia Internacional da Mulher 08/mar Conscientização de direitos e 
deveres 

Importância da mulher 

Valorização feminine 

Dia das mães 2° domingo de maio Valorização da maternidade 

Direitos da mulher 
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Valorização da mulher 

Dia do orgulho LGBTQ+ 28/jun Direitos LGBTQ+ 

Conscientização  

Preconceitos 

Dia internacional do homem 15/jul Conscientização de deveres 

Saúde do homem 

Equilíbrio de gêneros 

Dia do Amigo 30/jul Valorização da pessoa 

Valorização do colega de trabalho 

Apoio as amizades 

Dia dos pais 2° domingo de agosto Licença paternidade 

Importância da paternidade 
consciente 

Valorização da paternidade 

Setembro amarelo 01/09 a 30/09 Suicídio 

Auto aceitação 

Bullying/ Cyberbullying 

Outubro Rosa 01/10 a 31/10 Saúde da mulher 

Câncer de mama 
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Câncer de colo do útero 

Novembro Azul 01/11 a 30/11 Saúde do Homem 

Câncer de próstata 

Quebra de Tabus 

Dia Nacional da consciência 
Negra 

20/nov Valorização do indivíduo negro 

Valorização da cultura afro 

preconceito 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

 As práticas estruturadas podem auxiliar na melhor organização de ideias, além de um 

melhor direcionamento e foco dos objetivos. Algumas empresas destacam a importância de 

datas específicas a fim de haver o reconhecimento de determinado grupo. Pressupõe-se que 

atividades, operações, e outras ações voltadas a determinado público podem fazê-lo sentir 

mais valorizado. Cavazotte (2010) descreve a importância da valorização do colaborador para 

sua permanência na organização. Quanto menor o grau de satisfação, e menor a percepção de 

valorização, mais propenso o colaborador estará de buscar uma nova empresa 

(CAVAZOTTE, 2010) 

As práticas não estruturadas apresentadas nas entrevistas podem auxiliar no 

agregamento de conhecimento de determinado grupo e fazê-lo sentir-se valorizado não em 

datas pré-determinadas, mas de uma maneira mais ampla.  Dentre as atividades descritas 

pode-se destacar rodas de conversa sobre temas variados ligados a diversidade, palestras 

esporádicas, dinâmicas de grupo e posts em redes internas. É válido ressaltar que neste estudo 

as práticas descritas são apresentadas como não estruturadas justamente por não possuírem 

datas específicas ou frequência definida para ocorrer. Cada uma das atividades acontece de 

maneira esporádica quando se entende internamente a necessidade de abordar determinado 

assunto, conforme descrito pelos gestores durante a entrevista. Considera-se também neste 

estudo como não estruturadas, as políticas não documentadas, tais como a tolerância zero. A 

empresa E4 descreve este tipo de política que auxilia na cultura da organização, já que mesmo 

não estando documentada, é algo conhecido e respeitado por todos.   
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As práticas de gestão da diversidade descritas são, em sua maioria, internas. Com 

exceção de posts em redes sociais feitos por uma das EBTs, as atividades que se desenvolvem 

a fim de gerir a heterogeneidade do quadro de colaboradores são voltadas para a parte interna. 

A empresa E15 menciona o cuidado que uma organização deve tomar ao efetuar campanhas 

externas de diversidade. Isso porque esse tipo de campanha pode ser entendido como uma 

maneira de aproveitar-se de determinado assunto a fim de atingir um determinado público do 

mercado. Esse pensamento também é comungado pela empresa E14, tendo em vista que seu 

CEO possui outra empresa no ramo de cosméticos e vivencia campanhas como essa a fim de 

se conectar com um determinado público conforme demonstra o quadro 9.  

 

Quadro 9 - Trecho da entrevista quanto a campanhas externas 

Empresa Palavra-chave Depoimento 

E15 Campanha externa “É muito bacana no sentido de ser natural. Até 
pensei, será que não vale a pena isso ser divulgado? 
Porque falamos muito sobre se auto promover sob um 
negócio que está na gente. A gente não queria ficar 
falando sobre isso.” 

E14 Campanha externa “É importante que se entenda que nesse caso é uma 
jogada de marketing para poder atrair clientes e 
mercado… Acho que a consciência das empresas vai 
existir quando for vantajoso para elas no ponto de 
vista do mercado e da lucratividade.” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

4.3 Vantagens competitivas 

 
O questionamento acerca de uma possível meta para o aumento da diversidade 

resultou em unanimidade com relação a não se ter uma política de recrutamento que vise o 

aumento dessa diversificação do quadro de colaboradores. Porém algumas empresas ressaltam 

o olhar interessado em candidatos diversos conforme o quadro 10. 
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Quadro 10 - Trecho da entrevista quanto ao aumento da diversidade 

Empresa Palavras-chave Depoimento 

E4 Aumento da diversidade  “A gente não tem nenhuma meta definida 
para isso porque nosso grupo é muito 
pequeno. E mesmo assim a gente tem bastante 
representatividade em vários setores(…) Mas 
eu acho que é importante manter esse olhar.” 

E14 Aumento da diversidade “Não existe uma meta ou política da 
empresa, caso aparece um perfil diverso 
iremos olhar com carinho.” 
 

E1 Aumento da diversidade “Não existem metas mas há um sonho em 
aumentar a diversidade como com o Projeto 
para mulheres.” 

E13 Aumento da diversidade “Não temos metas estabelecidas, mas no 
momento do processo seletivo caso exista um 
perfil diferenciado damos uma olhada mais 
atenciosa.” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Segundo Fleury (2000) as empresas começam a se diversificar aumentando o quadro 

de mulheres devido a maior facilidade de encontrar o perfil feminino em diversas profissões 

existentes (FLEURY, 2000). 

Observou-se o fato de que uma das questões mais difíceis de serem respondidas está 

na descrição da relação entre a diversidade do quadro de colaboradores e as vantagens 

competitivas quanto a essa diversidade. Conforme foi analisado, a empresa E15 foi uma das 

organizações que destacou suas atividades relacionadas ao tema como “sem interesse de 

promoção”. Com isso, a empresa explica que mesmo tendo o respeito com as pessoas e a 

realização de atividades para firmar este respeito, esse não é um ponto abordado em suas 

campanhas externas, tendo em vista que tudo aquilo que é realizado tem a finalidade de 

promover o respeito e a integração de todos e não uma forma de mostrar ao mercado que a 

empresa é melhor do que as outras por conta dessa pluralidade. Segundo a empresa, essa 

postura da organização torna suas atividades mais naturais, sem o peso de ser algo forçado 

apenas para manifestar ao mundo que a empresa possui diversidade e se importa com ela. 

Outra vantagem destacada está no fator de competência do quadro de funcionários, em que se 
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estabelece certa igualdade ou equidade no momento da contratação. O entendimento mais 

esclarecido de determinado público por determinadas pessoas pode trazer a organização uma 

vantagem pela convergência de ideias. É pressuposto que o público feminino, por exemplo, 

pode ser mais bem entendido pelas próprias mulheres que convivem no dia a dia com as 

necessidades reais vivenciadas pelo público feminino. Esse tipo de entendimento permite ao 

colaborador elaborar estratégias de suprimento de necessidades com uma precisão maior do 

que aquele que não compreende ativamente estas mesmas carências, além refletir um bom 

relacionamento com os clientes. 

 

Quadro 11 - Trecho da entrevista quanto a vantagem competitiva 

Empresa Palavra-chave Depoimento 

E5 Vantagem 
competitiva 

“A diversidade é sempre mais criativa e mais próspera 
porque você consegue ver as coisas por vários prismas.”  

E15 Vantagem 
competitiva 

“Ela (a diversidade) é muito importante para você formar 
alguma coisa, um produto, que abranja o maior número de 
clientes possíveis.” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

As vantagens destacadas pelos entrevistados estão intrinsecamente voltadas a forças 

internas na empresa, como melhor comunicação, pluralidade de ideias e assimilação de 

públicos. Mas apesar de vivenciarem essas vantagens no dia a dia da empresa, os 

entrevistados não conseguem colocar em números o valor desse quadro plural. Isso pode estar 

ligado ao fato de não haver dados para uma comparação mais explícita. O que apenas reforça 

a ideia da necessidade de uma gestão da diversidade mais organizada e ativa para que se possa 

identificar as vantagens que são possíveis de se obter, ou as perdas que se podem evitar.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A diversidade no meio empresarial sempre existiu, porém a maneira como a mesma 

fora trabalhada sofreu mudanças pouco a pouco. Grupos considerados minorias foram se 

organizando e lutando por seus direitos. Leis foram promulgadas a fim de garantir a equidade 

no ambiente de trabalho. Em meio a toda essa mudança, diversas empresas se depararam com 

a necessidade de trabalhar a heterogeneidade de seu quadro de colaboradores. A fim de 

garantir o bom desempenho de todos e buscar vantagens competitivas no mercado, a gestão de 

pessoas se organiza para gerir a diversidade. 

Este trabalho teve como principal objetivo analisar quais práticas de gestão da 

diversidade são desenvolvidas em EBTs, e como essas práticas podem ser classificadas a 

partir de sua estrutura, tipo e foco. Escolheu-se a cidade de Florianópolis como cenário de 

estudo, devido aos altos índices de empreendedorismo que a cidade apresenta em jornais e 

revistas, além do grande número de startups e outras EBTs instaladas na cidade e região que 

recebe o nome de “Vale do Silício brasileiro”. 

O primeiro objetivo do estudo tinha como premissa, caracterizar a gestão da 

diversidade a fim de analisar a maneira como estas práticas vêm sendo trabalhadas pelos 

gestores. A partir das análises e comparativos, pode-se perceber duas maneiras de 

classificação frente à estrutura.  

As práticas consideradas “estruturadas” são aquelas que possuem uma data 

programada para acontecer. Além disso, essas práticas geralmente são documentadas, 

planejadas e possuem um objetivo específico, abordando temas relacionados. Para tais ações 

notou-se uma tendência das EBTs quanto ao aproveitamento de datas comemorativas para a 

realização de atividades. Um bom exemplo destas datas é o Outubro Rosa. Durante a 

campanha que ocorre no decorrer de todo mês de outubro, as empresas buscam conscientizar 

as colaboradoras do gênero feminino quanto a importância do cuidado com a saúde. Além 

disso, a data ainda pode servir para reforçar a importância da mulher na empresa e no 

mercado de trabalho, além mostrar à sociedade a preocupação da organização com suas 

colaboradoras.  

A segunda classificação quanto à estrutura é caracterizada no estudo como “não 

estruturada”. Esta classificação baseia-se em práticas não documentadas ou/e não 

programadas previamente. Estas práticas foram tomadas como “aleatórias”, já que podem 

ocorrer de maneira esporádica sem que haja um tema específico. Como exemplo de tais 

práticas, as EBTs citaram atividades como dia da pipoca, roda de conversa, palestra 
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esporádica, além de políticas como a “tolerância zero” que mesmo não sendo documentada, 

pregada e controlada na empresa, parece estar assimilada no dia a dia sem formalidades. É 

nítido que as EBTs não possuem um conhecimento aprofundado sobre o tema “gestão da 

diversidade”, tendo em vista que caso não existissem datas especificas, talvez também não 

existissem atividades recorrentes para a valorização dos colaboradores. Desta forma, além da 

classificação, também foi possível atingir o segundo objetivo deste estudo que visava 

apresentar exemplos práticos de ações voltadas à diversidade aplicadas pelas EBTs. 

Levando em consideração a categorização por foco, sendo este interno ou externo, o 

grupo estudado demonstrou estar mais preocupado com a parte interna. Podemos afirmar isso 

baseado nos exemplos citados que não faziam referência a atividades fora das organizações, 

ou que era voltado ao meio social externo a empresa. As práticas descritas eram trabalhadas 

internamente nas EBTs, baseada naquilo que os gestores julgavam propício ou, em alguns 

casos, nos temas que os colaboradores diziam sentir falta de abordar.  

Foi analisado que, entre “dissolver as diferenças” ou “valorizar as particularidades”, as 

EBTs estão mais propensas a primeira classificação. Segundo a maioria dos gestores, a 

competência do indivíduo é colocada acima de qualquer coisa, sendo este admitido pelo seu 

esforço, conhecimento e outras características valorizadas pelas organizações no momento da 

seleção para o cargo.  Cabe ainda ressaltar que todas as EBTs, quando possuíam um quadro 

diverso, destacaram a maneira natural que isso ocorreu, não havendo nenhuma pretensão ou 

meta para o aumento da diversidade. O curioso desse discurso é que, quando analisamos a 

participação de mulheres, negros, PCDs e LGBTQ+ de tais empresas, nos deparamos com 

uma disparidade no número de funcionários ligados a um ou mais desses grupos no quadro 

geral de colaboradores.   

A valorização da diversidade não tem como premissa promover o indivíduo pelo 

grupo a qual pertença, dando mais ou menos valor devido a sua característica individual, mas 

procura entender o que o difere e de que modo pode-se desenvolver o colaborador na 

organização da melhor maneira possível. Além disso, tomando como certa as diferenças 

existente entre cada indivíduo, é de se esperar que todos tenham necessidades diversas, que 

podem ser trabalhadas a fim de promover um ambiente mais confortável a todos. 

O terceiro objetivo proposto visa relacionar o tema as possíveis vantagens 

competitivas que a organização poderia obter, alguns pontos surgiram confirmando a 

bibliografia já existente. A inovação fora um dos pontos destacados. A pluralidade de ideias e 

vivências pode contribuir no perfil inovador de EBTs que precisam constantemente se renovar 

para manterem-se competitivas no mercado. As ideias diferentes dos colaboradores podem 
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garantir o preenchimento de lacunas em produtos e serviços, que não seriam vistos por um 

grupo homogêneo. Além disso, a vivência real de determinadas situações, podem garantir a 

competência necessária para o desenvolvimento correto e bem direcionado do produto final. 

O marketing é outra maneira de a empresa destacar-se para atrair, não apenas clientes, 

mas também novos colaboradores. Ao sentir-se valorizado, o indivíduo termina por 

“comprar” a ideia da empresa, auxiliando no desenvolvimento e alcance de metas projetadas. 

A adoção de campanhas de marketing em que a diversidade aparece em destaque faz com que 

a empresa passe a imagem de uma organização preocupada com os indivíduos e pode 

trabalhar isso como um fator de vantagem. Fica evidente então a falta de números que 

comprovam na prática as vantagens que se possam obter com as práticas da diversidade. O 

que vemos é a ideia de uma empresa inovadora, criativa e mais propensa a estar preparada 

para possíveis reveses estando intrinsecamente ligada a um quadro diverso de funcionários.  

No geral, a gestão da diversidade não recebe a atenção de gestores, cabendo a datas 

específicas o papel de informar a importância da abordagem de determinados temas. Baseado 

no estudo, podemos notar a pouca importância dada à gestão da diversidade, mas em 

contrapartida, a grande importância dada à diversidade em si. As práticas em questão ocorrem 

como consequência, e não como um fim. Sua principal característica é ser pouco estruturada, 

desenvolvida (na maioria das vezes) internamente, sem um foco de resultado específico e 

baseada geralmente na dissolução das diferenças considerando o grupo estudado.  

 Conclui-se que faz-se necessário uma visão macro da gestão da diversidade, baseada 

em metas definidas, sejam elas internas ou externas. A documentalização de tais práticas pode 

contribuir para futuros estudos que visam comparar quantitativamente a relação entre 

diversidade e vantagens competitivas. O investimento no capital intelectual pode contribuir 

para o melhor esclarecimento de determinados assuntos, fazendo com que alguns tabus sejam 

quebrados, proporcionando um ambiente de trabalho agradável a todos e contribuindo no 

desenvolvimento humano e também empresarial. Para futuros trabalhos, sugere-se uma 

análise mais detalhada das vantagens competitivas que podem ser observadas em números. 

Para isso, recomenda-se a comparação de dados qualitativos, como fora trabalhado neste 

estudo, com dados quantitativos relacionados a resultados financeiros como ROS, MLB, RCP 

e ROE.     

 

 

 



55 
 

6. REFERÊNCIAS 
  

ABREU, Janio Jorge Vieira de. Homens no magistério primário de Teresina (PI): 1960 a 

2000.. 2019. 201 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Educação, Universidade 

Federal do Piauí, Teresina, 2003. 

 

ABREU, Jorge; ANDRADE, Thamyres. A compreensão do conceito e categoria gênero e sua 

contribuição para as relações de gênero na escola. Anais do VI Encontro de pesquisa em 

educação. UFPI, 2010. 

 

AGOCS, Carol; BURR, Catherine. Employment equity, affirmative action and managing 

diversity: assessing the differences. International journal of manpower, v. 17, n. 4/5, 1996. 

 

AMIGO, Fernanda Vargas; GUZMÁN, Socrates Jacobo Moquete. INCUBADORAS DE 

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA COMO POLÍTICA DE FOMENTO À GERAÇÃO 

DE INOVAÇÃO E RIQUEZA NA MICRORREGIÃO ILHÉUS-ITABUNA. Cadernos de 

Prospecção, v. 11, 2018. 

 

ARENDT, Hanna. Condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 

 

ALVES, Janine. O mapa das startups de Santa Catarina. 2018. Disponível em: 

<http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/10/o-mapa-das-startups-de-santa-catarina-

10621671.html>. Acesso em: 23 abr. 2019 

 

AVNIMELECH, Gil; TEUBAL, Morris. Creating venture capital industries that co-evolve 

with high tech: Insights from an extended industry life cycle perspective of the Israeli 

experience. Research Policy, v. 35, n. 10, 2006. 

 

BARAK, Michalle E. Mor. Managing diversity: Toward a globally inclusive workplace. Sage 

Publications, 2016. 

 

BARROS, A. F. F. & BILESSIMO, S. M. S. A universidade e o desenvolvimento regional: O 

caso da Universidade Federal de Santa Catarina. In: Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e 



56 
 

Inovação, 1, 2015, Araranguá, Anais do SPPI. Araranguá: UFSC, 2015. Disponível em: 

<http://rexlab.ufsc.br/ojs/index.php/sppi/article/view/21/19> Acesso em: 20 dez. 2016. 

 

BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A.; RIMOLI, Celso A. Administração: construindo 

vantagem competitiva. 1998. 

 

BENTO, M. A. S. Ação afirmativa e diversidade no trabalho. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2000. 

 

BOND, Meg A.; PYLE, Tean L. Diversity dilemmas at work. Journal of Management 

Inquiry, v. 7, n. 3, 1998. 

 

BRASIL. IBGE. Florianópolis. 2019. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/florianopolis/panorama>. Acesso em: 22 jun. 2019. 

 

BRUSCHINI, Cristina. Trabalho Feminino trajetória de um tema perspectivas para o futuro. 

Revista Estudos Feministas, v. 2, n. 3, 1994. 

 

CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda de et al. Socialização Organizacional de Pessoas 

com Deficiência. RAE-Revista de Administração de Empresas, [S.l.], v. 50, n. 3. 

 

CARVALHO, Mariy M. et al. Empresa de base tecnológica brasileira: características 

distintivas. In: SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 20, São Paulo. 

Anais... São Paulo: PGT-USP 1998. 

 

CASAQUI, Vander; RIEGEL, Viviane. Google e o consumo simbólico do trabalho criativo. 

Comunicação Mídia e Consumo, v. 6, n. 17, p. 161-180, 2010. 

 

CAVALCANTI, Glauce (Org.). Novas leis podem aumentar participação da mulher no 

mercado de trabalho, diz estudo do Banco Mundial. 2018. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/economia/novas-leis-podem-aumentar-participacao-da-mulher-no-

mercado-de-trabalho-diz-estudo-do-banco-mundial-22682605>. Acesso em: 17 out. 2019. 

 



57 
 

CAVAZOTTE, Flávia de Souza Costa Neves; OLIVEIRA, Lucia Barbosa de; MIRANDA, 

Liliana Carneiro de. Desigualdade de gênero no trabalho: reflexos nas atitudes das mulheres e 

em sua intenção de deixar a empresa. Revista de Administração, [s.l.], v. 45, n. 1, p.70-83, 

jan. 2010. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 

editora manole, 2004. 

 

COSTA, J. F. A face e o verso: estudos sobre o homoerotismo II. São Paulo: Escuta, 1995. 

 

COSTA, Angelo Roger de França. A problemática racial na política de assistência social 

no Brasil: o desafio da especificidade negra. 2008. 

 

COX, Taylor H.; BLAKE, Stacy. Managing cultural diversity: Implications for organizational 

competitiveness. Academy of Management Perspectives, v. 5, n. 3, 1991. 

 

CRUZ, Carlos Henrique. A universidade, a empresa e a pesquisa que o país precisa. 

Parcerias estratégicas, v. 5, n. 8, 2009. 

 

DA SILVA, Marcos Antonio Batista. Racismo institucional: pontos para reflexão. Laplage 

em revista, v. 3, n. 1, p. 127-136, 2017. 

 

DE AZEVEDO, Ingrid Santos Cirio; TEIXEIRA, Clarissa Stefani. Florianópolis: uma análise 

evolutiva do desenvolvimento inovador da cidade a partir do seu ecossistema de inovação. 

REAVI-Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí, v. 6, n. 9, p. 108-120, 2017. 

 

DEPINÉ, Ágatha Cristine, et al. Fatores de atração e retenção da classe criativa: o 

potencial de Florianópolis como cidade humana inteligente. 2016. 

 

DUNN, Leslie et al.. Raça e Ciência vol. II. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972. 

 

DUARTE, Carlos; ESPERANÇA, José Paulo. Empreendedorismo e planeamento 

financeiro. Edições Sílabo, v. 1. Lisboa. 2012. 

 



58 
 

ESTADÃO (Brasil). Lideranças LGBT: barreiras, orgulho e a construção de um ambiente 

mais inclusivo. 2018. Disponível em: 

<https://economia.estadao.com.br/blogs/ecoando/liderancas-lgbt-barreiras-orgulho-e-a-

construcao-de-um-ambiente-mais-inclusivo/>. Acesso em: 15 jun. 2019. 

 

FREEMAN, Christopher. Structural crises of adjustment: business cycles and investment 

behaviour. Technical change and economic theory, 1988. 

 

FERREIRA, Victor Cláudio Paradela. Modelos de gestão. Editora FGV, 2015. 

 

FLEURY, Maria Tereza Leme. Gerenciando a diversidade cultural: experiências de empresas 

brasileiras. Revista de Administração de Empresas, 2000, 40.3. 

 

GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima. Psicologia e Diversidade. Psicologia: Ciência e 

Profissão, [s.l.], v. 38, n. 3, p.409-412, set. 2018. FapUNIFESP (SciELO). 

http://dx.doi.org/10.1590/1982-3703000032018. 

 

 GRANATO, Luísa. Qual o maior obstáculo para as mulheres na área de tecnologia? 

2018. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/qual-o-maior-obstaculo-para-as-

mulheres-na-area-de-tecnologia/>. Acesso em: 25 out. 2019. 

 

HANASHIRO, Darcy Mitiko Mori; GODOY, Arilda Schmidt; CARVALHO, Sueli Galego 

de. Estudos em diversidade: reflexões teóricas e evidências práticas. ENEO. Anais... Atibaia, 

2004. 

 

HOLZER, Harry; NEUMARK, David. Assessing affirmative action. Journal of Economic 

literature, v. 38, n. 3, 2000. 

 

IVANCEVICH, John M.; GILBERT, Jacqueline A. Diversity management: Time for a new 

approach. Public personnel management, v. 29, n. 1, 2000. 

 

JUNIOR, Assis Moreira Silva. Desdobramentos jurídicos da homofobia no trabalho. Espaço 

Jurídico, v. 14, n. 2, 2013. 

 



59 
 

KANDOLA, Rajvinder S.; FULLERTON, Johanna. Managing the mosaic: Diversity in 

action. Institute of Personnel and Development, 1994. 

 

KOCHAN, Thomas et al. The effects of diversity on business performance: Report of the 

diversity research network. Human Resource Management: Published in Cooperation with 

the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the 

Society of Human Resources Management, v. 42, n. 1, 2003. 

 

LIFF, Sonia. Two Rotes to Managing Diversity: Individual Differences or Social Group 

Characteristics. Employee Relations, v. 19, n. 1, Bradford, 1997. 

 

LOMBARDI, Maria Rosa. Engenheira & gerente: desafios enfrentados por mulheres em 

posições de comando na área tecnológica. Revista Tecnologia e Sociedade, v. 2, n. 3, p. 63-

86, 2006. 

 

LODEN, M e ROSENER, J. Workforce America. Managing Employee Diversity as a Vital 

Resource. Homewood, IL: Irwin, 1991. 

 

MACCALI, Nicole et al. As práticas de recursos humanos para a gestão da diversidade: a 

inclusão de deficientes intelectuais em uma federação pública do Brasil. Revista de 

Administração Mackenzie (Mackenzie Management Review), v. 16, n. 2, 2014. 

 

MACHADO, Solange Aparecida, et al. MPEs de base tecnológica: conceituação, formas de 

financiamento e análise de casos brasileiros. São Paulo: Sebrae-SR, 2001. 

 

MACULAN, Anne Marie. Ambiente empreendedor e aprendizado das pequenas 

empresas de base tecnológica. Pequena empresa: cooperação e desenvolvimento local. 

Editora Relume Dumará. Rio de Janeiro. 2003. 

 

MARCOVITCH, V, SANTOS, S. A., DUTRA, I. Criação de empresas com tecnologias 

avançadas. Revista de Administração, São Paulo: FEA-USP, v 2 1 , n. 2, abr./jun. 1986. 

 

MARCHESAN, Ricardo. Entrevista de emprego não pode questionar orientação sexual e 

fé. 2015. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/empregos-e-



60 
 

carreiras/noticias/redacao/2015/02/03/entrevista-de-emprego-nao-pode-questionar-orientacao-

sexual-e-fe-entenda.htm>. Acesso em: 14 out. 2019. 

 

MEYER, Julie. Welcome to entrepreneur country. Hachette UK, 2012. 

 

MOTT, Luiz. A construção da cidadania homossexual no Brasil. Revista Espaço Aberto. 

Democracia Viva, n. 25, p. 98–103, jan./fev. 2005. Disponível em: 

<http://www.observatoriodeseguranca.org/files/ibasenet_0.pdf> . Acesso em: 10 jun. 2019. 

 

NISHII, L. H.; ÖZBILGIN. M. F. Global diversity management: towards a conceptual 

framework. The International Journal of Human Resource Management, v. 18, n. 11, 

nov. 2007. 

 

NOGUEIRA, Vanessa; OLIVEIRA, Carlos Alberto Arruda De. Causas da Mortalidade das 

Startups Brasileiras: como aumentar as chances de sobrevivência no mercado. Nova Lima, 

DOM, v. 9, n. 25, p. 26-33, 2014. 

 

NKOMO, Stella M.; COX JR, Taylor. Diversidade e identidade nas organizações. Handbook 

de estudos organizacionais, v. 1. 1999. 

 

ODA, Luciana Syuri. Empreendedorismo e inovação: a moeda para o sucesso nos negócios. 

2017. SEBRAE. Disponível em: <https://blog.sebrae-sc.com.br/empreendedorismo-e-

inovacao/>. Acesso em: 14 jun. 2019. 

 

O MAPA DAS STARTUPS DE SANTA CATARINA. Diário Catarinense, Santa Catarina, 

18 out. 2018. Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/noticias/o-mapa-das-startups-de-

santa-catarina>. Acesso em: 23 out. 2019. 

 

ORGANIZAÇÃO para a Cooperação e Desenvolvimento Enonômico. Manual de Oslo: 

Diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3. Ed. Paris: OCDE, 2005. 

 

PEREIRA, Jamille Barbosa Cavalcante; HANASHIRO, Darcy Mitiko Mori. A Gestão da 

Diversidade: uma Questão de Valorização ou de Dissolução das Diferenças. Anais do 



61 
 

Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração, 2007. 

 

PEREIRA, Jamille Barbosa Cavalcanti; HANASHIRO, Darcy Mitiko Mori. Ser ou não ser 

favorável às práticas de diversidade? Eis a questão. Revista de Administração 

Contemporânea, v. 14, n. 4, 2010. 

 

PRADO, India Oara. A OMISSÃO DO ESTADO FACE À DIGNIDADE HUMANA DE 

GAYS E LÉSBICAS NO BRASIL. Anais do EVINCI-UniBrasil, v. 1, n. 4,  2016. 

 

SANTOS, L. et al., Ciência, Tecnologia e Sociedade: o Desafio da Interação, Londrina: 

IAPAR, p.191-228. 2002. Disponível em: 

<http://www.cgee.org.br/arquivos/pe_08.pdf#page=5&gt; Acesso em:04 e jun. de 2019. 

 

SANTOS, Joelma Cristina; CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda de. Sentidos do trabalho 

para pessoas com deficiência adquirida. Psicologia & Sociedade, v. 30, 2018. 

 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Como chamar as pessoas que têm deficiência. Revista da 

Sociedade Brasileira de Ostomizados, v. 1, n. 1, p. 8-11, 2003. 

 

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. IN: Mulher e realidade: mulher 

e educação. Porto Alegre, Vozes, V. 16, nº 2, jul/dez de 1990. 

 

SEBRAE. O que é uma startup. Disponível 

em:<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/o-que-e-

umastartup,616913074c0a3410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: 10 out. 2016. 

 

SPATARO, Sandra E. Diversity in context: how organizational culture shapes reactions to 

workers with disabilities and others who are demographically different. Behavioral sciences 

& the Law, v. 23, n. 1, 2005. 

 

SUTTO, G. Vale do Silício brasileiro, Florianópolis tem 3% da população e 20% das startups, 

em Negócios/ Grandes Empresas de InfoMoney. 14 de Fevereiro de 2019. Disponível em: 



62 
 

https://www.infomoney.com.br/negocios/grandes-empresas/noticia/7929302/vale-do-silicio-

brasileiro-florianopolis-tem-3-da-populacao-e-20-das-startups. Acesso em 22 de Mai de 2019. 

 

TAUCHES, Kimberly. Challenging the “normal”. Handbook of the new sexuality studies, 

2006. 

 

TEIXEIRA, Tadeu Gomes. Implicações das relações sociais de sexo e das imagens de gênero 

para a reprodução das desigualdades de gênero em empresas. REDD–Revista Espaço de 

Diálogo e Desconexão, v. 4, n. 1, 2011. 

 

TOLEDO, J. C. et al. Fatores críticos de sucesso no gerenciamento de projetos de 

desenvolvimento de produto em empresas de base tecnológica de pequeno e médio porte. 

Gestão & Produção, v. 15, n. 1, 2008. 

 

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. Introdução a pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

WENTLING, R. M.; PALMA-RIVAS, N. Current status and future trends of diversity 

initiatives in the workplace: diversity experts’ perspective. Human Resource Development 

Quarterly, v. 9, n. 3, 1998. 

 

WEEKS, J.. The social construction of sexuality. In S. Seidman, N. Fischer, & C. Meeks 

Ed., Handbook of the new sexuality studies. New York: Routledge. 2006. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. World report on disability. World report on 

disability., 2011. 

 

YIN, Roberto K..(Ed.). Pesquisa qualitativa do início ao fim. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 

2016. 

 

 

 
 



63 
 

7. APENDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 
Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma monografia para 
graduação em Administração, realizada na Universidade Federal de Santa Catarina. Os 
resultados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos (Monografia), sendo realçado 
que as respostas representam o cenário da empresa. Não existem respostas certas ou erradas. 
Por isso lhe solicito que responda de forma espontânea e sincera a todas as questões, não 
economizando nas questões abertas para melhor análise dos dados. 
 
Nome do entrevistado: 
Cargo: 
Empresa: 
Ramo: 
Ano de Fundação: 
Número de funcionários: 
 
 
1-  Qual desses grupos possui representatividade na empresa? 
 

- Mulheres (  )  
porcentagem média ________. 

- Negros (  )  
porcentagem média ________. 

- Pessoas com deficiência (  ) 
- LGBTs (  ) 

 
2 - A empresa possui algum tipo de promoção (interna ou externa) seja ela estruturada ou não 
relacionado a diversidade? 
 
3 * - Caso sim, Quais? 
 
3 * - Caso não, pretende implementar? Por que? 
 
4 - Como é feita, ou como poderia ser feita? 
 
5 - A diversidade no quadro de funcionários ocorreu de maneira natural ou a empresa buscou 
tal diversidade (Esta pergunta é para analisar a gestão da diversidade pré e pós contratação) 
 
6 - A empresa considera importante a diversidade de seu quadro de funcionários? Por quê? 
 
7 - Você acha (Ou até que ponto) que tais práticas têm contribuído para a empresa em seu 
diferencial competitivo. (Neste caso, colocando a diversidade em números, como empresa se 
destaca no mercado com a diversidade que possui) 
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8 - Existem hoje duas correntes de pensamentos quanto a gestão da diversidade em que uma 
defende a “Dissolução das diferenças” e outra defende a “valorização das 
particularidades”, qual desses perfis mais se encaixa com a empresa? 
 
 
9 - A empresa possui hoje, metas específicas de longo prazo para o aumento da diversidade? 
 
10 - Gostaria de destacar algum ponto, não abordado neste questionário, que considera 
importante quanto a diversidade e sua gestão? 
 
 
 

Muito obrigado! 
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