
Liderança 
Inclusiva 

O papel da Alta 
Liderança 



Valores Pessoais

Sexo

Religião

Estilo de Trabalho

Perspectivas

Veteran Status
Localização 
Geográfica

Geração
Etnia Raça

CulturaLimitações

Experiência 
Profissional

Grau de Instrução

Estado civil / Familiar

IdadeConhecimento
Orientação Sexual

Gênero

Semelhanças e diferenças entre indivíduos:
Visíveis: idade, gênero, experiência cultural e habilidades físicas;

Invisíveis: valores, religião, estilos de trabalho e experiências;
Respeitando as diferenças e promove autenticidade.

DIVERSIDADE: 
Quem nós 

somos

Usando as experiências, históricos e habilidades de cada 
indivíduo para o benefício mútuo e ganho de todos.

Envolvendo os funcionários e promove o pertencimento.

INCLUSÃO
Como trabalhamos 

juntos



O LADO HUMANO DA GESTÃO 
DA MUDANÇA 

ADKAR MODEL
A Awareness – consciência da necessidade 
da mudança

D Desire – desejo de participar e apoiar a 
mudança

K knowledge – conhecimento sobre como 
mudar

A Ability – habilidade para implementar 
comportamentos necessários

R Reinforcement – reforço / sustentabilidade 
para sustentar a mudança 

Referência:
”ADKAR ”, JEFFREY M. HIATT



Reconhecer.



Por favor, entre em uma dessas portas
Museu da Tolerância de Los Angeles 

Às vezes eu discriminoEu NUNCA discrimino



Por favor, entre em uma dessas portas
Museu da Tolerância de Los Angeles 

Às vezes eu discriminoEu NUNCA discrimino



11 milhões 
de ‘partes de 
informações’
(5 sentidos)

consciente
inconsciente

40 partes são 
selecionadas de 

forma 
consciente pelo 

nosso 
processamento 

cerebral

Expectativas e 
suposições pré-

formadas

Orienta nosso comportamento 
em relação aos outros

Nosso cérebro cria atalhos para acelerar o 
processo de tomada de decisão.

Source : Librément inspiré des études de Timothy Wilson, professor of Psychology at Unversity of Virginia,  fellow of 
the Amercial Psychologists Society, researcher on the impact of the unconscious mind in decision making, 
behaviours and preferences.



‘Viés Consciente’/ 
Premissas

‘Eu realmente 
acredito nesta 

realidade’ = você 
acredita na 

percepção do seu 
cérebro.

‘Viés 
Inconsciente’

‘Meu cérebro apenas reage: palavras, 
pensamentos, sentimentos, ações… Eu 

não estou consciente destas 
percepções.’

NEOCÓRTEX
(Pensamentos)NEOCÓRTEX

(Pensamentos)

SISTEMA LÍMBICO
(Emoções)

CÉREBRO REPTILIANO
(Instinto de sobrevivência)



Camila Barbosa
Diretora Jurídica e Líder de I&D





Frederic Laloux
Reinventing Organizations

Soulful Organizations
(Teal Organizations) 

✓ Self Management Teams

✓ Wholeness

✓ Evolutionary Purpose





✓ Estrutura/processo/políticas
o CV | Entrevistas às cegas
o Mentoring Reverso (Gerações)
o Reuniões “de baixo para cima (Bottom-up meeting)
o Conversas Rotativas | Passe a Bola (Toss the Ball)
o Recrutamento e Seleção de times multifuncionais
o % participação/ grupos específicos

✓ Reúna Dados
o % Grupo Alvo

✓ Avaliar Mensagens Sutis
o Hierarquia | Idade | 
o Sexualidade | Assédio Moral
o Participar de grupos/ discussões de grupos de afinidade

✓ Responsabilizar-se Mutuamente
o “Era brincadeira”
o “Como você se sente?” | PARE de fazer
o Conversas mensais

Melhores Práticas em 
Outras Organizações



Responsabilizar-se.



Para quem quer ir mais fundo nos temas discutidos :

Reinventando as 
Organizações 

O efeito Halo
Rápido e Devagar



TEL: +55 (19) 3778-9735 

MUITO 
OBRIGADO.

Alberto Pezeiro
pezeiro@setadg.com.br

www.setadg.com.br

https://wa.me/551937789735?text=Obrigado%20pelo%20contato%20com%20a%20SETA.%20Como%20podemos%20ajudá-lo?
mailto:contato@setadg.com.br?subject=
http://www.setadg.com.br/
mailto:pezeiro@setadg.com.br

