
Título 



Vamos falar de  
Inclusão e 
Diversidade? 



Mas afinal, o que 
Diversidade tem haver 
com Sustentabilidade? 



 
A sua  empresa impacta de forma positiva: 

Pessoas Negócio Sociedade 
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Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 
 
Objetivo 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, 
independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. 

Mas afinal, o que Diversidade tem haver com Sustentabilidade? 



Diversidade 
Organizacional 
é, hoje em dia, 
uma vantagem 
competitiva. 



O valor da diversidade vem de diversas razões 



NOSSA VISÃO 

Criar uma força de trabalho 
e espaço inclusivo para 

todos, onde cada um poderá 
alcançar ao máximo seu 

potencial em um ambiente 
sem discriminação. 





Fonte: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ 

Gerações 



Gerações 



Pessoas com Deficiência  

Formação 
 

52% graduadas 
53% mestres 
54% doutoras 
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Empoderamento Feminino 



Raça e Etnia 



Multiculturalidade 
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Pessoas com Deficiência  

A pessoa com deficiência não é só 
questão de cota, mas sim uma política 
sustentável para a melhora de vida 
desse público. 
 
 



• EXCLUSÃO: Uma pessoa ou grupo não 
está representada ou inserida 
em nenhum grupo social. 
• SEGREGAÇÃO: Uma pessoa ou grupo tem 
a sua representatividade 
ou inserção somente em grupos com as 
mesmas características. 
• INTEGRAÇÃO: Uma pessoa ou grupo está 
representada ou inserida 
em grupos sociais, porém continua 
segregada em grupos com as 
mesmas características. 
• INCLUSÃO: Uma pessoa ou grupo está 
representada ou inserida em grupos 
sociais e é devidamente reconhecida de 
forma igualitária. 

Pessoas com Deficiência  
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Obrigada! 
 
 
 
 
 
Marcela Cardoso 
marcela.cardoso@kof.com.mx 
11 2102-6406 
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