
Cartilha de Diversidade e Inclusão



Temos o Compromisso 
com a vida.
E com isso, o compromisso com a equidade!

Somos diversos e únicos e, 
juntos, acreditamos no propósito 
de impactar o mundo 
positivamente.
Afinal, as pessoas estão no 
centro das nossas decisões!



O que você vai encontrar 
neste guia?

Nosso objetivo é transmitir conhecimento sobre diversidade, para 
conscientizar a todes de sua importância, principalmente para a Natura 

&Co.

O respeito à diversidade promove motivação, engajamento e 
principalmente, um ambiente seguro!

Promover a diversidade contribui para que todas as pessoas tenham 
equidade de oportunidades!

Você, candidate, durante o processo de inscrição, responderá algumas 
questões de diversidade. Queremos te ajudar nesta etapa, para que 

tenha clareza no processo de autodeclaração.



RAÇA, COR & 
ETNIA

Raça Cor Etnia

Define grupos sociais 
que possuem aspectos 

socioculturais em 
comum (costumes, 

língua, religião), além 
de compartilhar uma 

identidade marcada por 
traços distintivos. 
Exemplos: árabes, 

guaranis, pataxós, etc.

Define um conjunto de 
pessoas que 

compartilham de 
características físicas e 

traços fenotípicos 
semelhantes (cabelo, 

formato de nariz, boca, 
olhos, etc). Exemplos: 

raça branca, raça 
amarela, raça negra.

É o resultado da 
relação entre os 

genes, além de ser 
oriunda das 
condições 

ambientais. Pessoas 
da mesma raça 

podem ter cores 
diferentes. Exemplos: 
pretos e pardos são 
tonalidades da raça 

negra.

Em todas as perguntas sobre Diversidade, você terá a opção “Prefiro não responder”. https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf



LGBTQIAP+

Em todas as perguntas sobre Diversidade, você terá a opção “Prefiro não responder”.

É importante ressaltar que a sigla está em constante evolução. 
Conforme a comunidade LGBTQIAP+ e também a sociedade 
amadurecem e entendem a pluralidade de outras formas de 
orientação sexual e identidades de gênero, a sigla pode ser 

alterada para que se torne mais representativa e dê visibilidade 
a diversos grupos.

L
G
B
T
T
Q
I
A
+

Lésbicas | Mulheres sentem atração afetivosexual por outras mulheres 

Gays | Homens sentem atração afetivosexual por outros homens 

Bissexuais | Homens e mulheres que sentem atração afetivosexual por ambos os 
gêneros 

Trans | Transexuais ou Transgêneros se identificam com um gênero contrário ao que foi 
designado no nascimento

Travestis | Construção feminina de gênero contrária ao gênero atribuído ao nascimento

Queer | Ou não-binário são pessoas que transitam entre os gêneros feminino e masculino

Intersexo | Pessoas que características físicas não correspondem aos padrões masculino e 
feminino

Assexuais | Pessoas que não sentem atração afetivossexual por nenhum gênero

Outros | Engloba todas as outras possibilidades de orientação sexual ou identidade de gênero

DYER, Harriet. The Queeriodic Table: A Celebration of LGBTQ+ Culture. 2019



IDENTIDADE DE 
GÊNERO

Mulher Cis

“Me identifico 

com o gênero 

que me foi 

atribuído ao 

nascimento.”

Mulher Trans

"Não me 

identifico com o 

gênero que me 

foi atribuído ao 

nascimento.”

Homem Cis

“Me identifico 

com o gênero 

que me foi 

atribuído ao 

nascimento.”

Homem Trans

"Não me 

identifico com o 

gênero que me 

foi atribuído ao 

nascimento.”

Agênero

“Não me 

identifico com 

nenhum gênero 

específico.”

Gênero Fluído

“Minha 

identidade de 

gênero transita 

entre o 

feminino, 

masculino, 

agênero e/ou 

outro”

Em todas as perguntas sobre Diversidade, você terá a opção “Prefiro não responder”.
DYER, Harriet. The Queeriodic Table: A Celebration of LGBTQ+ Culture. 2019



ORIENTAÇÃO SEXUAL

Assexual

Pessoas que 

não sentem 

atração 

afetivossexual 

por nenhum 

gênero

Bissexual

Homens e 

mulheres que 

sentem atração 

afetivosexual 

por ambos os 

gêneros 

Heterossexual

Homens e 

mulheres que 

sentem atração 

afetivosexual 

pelo gênero 

oposto 

Homossexual

Homens e 

mulheres que 

sentem atração 

afetivosexual 

pelo mesmo 

gênero

Pansexual

Pessoas que 

sentem atração 

afetivosexual 

por todos os 

gêneros

Outros

Todas as outras 

possibilidades 

de orientação 

sexual 

Em todas as perguntas sobre Diversidade, você terá a opção “Prefiro não responder”.

ORIENTAÇÃO SEXUAL

DYER, Harriet. The Queeriodic Table: A Celebration of LGBTQ+ Culture. 2019



Em todas as perguntas sobre Diversidade, você terá a opção “Prefiro não responder”.

VISUAL

Cegueira: perda total ou 
resíduo mínimo de visão

Baixa visão: mesmo usando 
óculos comuns, lentes de 
contato ou implantes de 

lentes intraoculares, não há 
uma visão nítida. 

Visão monocular: 
capacidade de enxergar por 

apenas um dos olhos.

São limitações no 
funcionamento intelectual e 

no desempenho de 
habilidades adaptativas, por 

exemplo: comunicação, 
habilidades sociais, 

habilidades acadêmicas, 
lazer e trabalho.

INTELECTUAL MÚLTIPLAS

Associação de duas ou 
mais deficências.

É a perda bilateral, parcial 
ou total da audição.

AUDITIVA

É a alteração completa ou 
parcial de um ou mais 
segmentos do corpo 

humano, acarretando no 
comprometimento da função 

física.

FÍSICA

PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

“Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.” 

Art. 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/37518.html


O compromisso com 
a vida e com a 
equidade, é real!

Defender os direitos humanos e sermos 
mais humanos faz parte do nosso 
compromisso. Com este guia queremos 
fazer parte do seu aprendizado, para juntos, 
criarmos condições melhores, mais gentis 
e inclusivas em nosso meio!




