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frentes de atuação da Abstartups, assim como fomentar 
iniciativas e propor conexões de apoio à diversidade.

A Abstartups está comprometida em promover o pilar de 
Diversidade e Inclusão no ecossistema, mas nos colocamos 
aqui na posição de aprendizes - iniciamos ações internas com 
nosso time de implementação de políticas de incentivo, e com 
isso, queremos aqui abrir espaço para o debate, compartilhar 
acertos e erros para juntos, construirmos ações efetivas e uma 
rede de apoio. Sugestões, comentários e colaborações são 
sempre bem-vindos. 

Introdução
Em outubro de 2020, a Abstartups mapeou e lançou pela 
primeira vez, dados sobre a representatividade de diversidades 
no ecossistema de startups. Infelizmente, os dados desta 
pesquisa revelaram números muito baixos de representatividade 
de grupos minorizados nas startups de todo Brasil, levantando 
questionamentos, especialmente, sobre os porquês desses 
índices. 

Por conta disso, em 2021, além do novo mapeamento 
quantitativo, nós realizamos outro estudo, dessa vez qualitativo, 
para ouvir pessoas fundadoras e times de startups a respeito 
do tema. O objetivo foi nos aprofundar sobre o cenário atual da 

possíveis fraquezas, mapear as raízes do problema e contribuir 

ecossistema cada vez mais representativo e inclusivo. 

Neste material, compilamos as conclusões e apontamentos 
destas duas pesquisas, além de incluir um guia com iniciativas 
e materiais para a diversidade. Não pretendemos aqui julgar 
nenhuma resposta, nem ditar soluções absolutas, mas sim, 
contribuir com informações para o mercado, uma das principais 



Como utilizar 
o material? 
Este guia está organizado em duas frentes: de informação e de 
conexão à diversidade e inclusão, focado no cenário brasileiro 
de startups e seus agentes de suporte. Você pode seguir o 
nosso índice para acessar diretamente os tópicos de interesse, 
mas recomendamos que consuma todo o conteúdo para uma 
visão completa! 

Nos estudos realizados e nos conteúdos deste guia, utilizamos 
como base 5 eixos de diversidade, dentro do nosso universo de 
startups. São eles:

Informação

Acesse os resultados das pesquisas de Diversidade no 
Ecossistema realizadas pela Abstartups. Você poderá acessar 
os índices atuais (2021) de representatividade a partir do 
estudo realizado com mais de 4.500 startups mapeadas por 
todo o Brasil, assim como acompanhar o comparativo de alguns 
números em relação ao mapeamento de 2020.  Também, 
poderá compreender de maneira qualitativa, questões sobre 
diversidade no ecossistema, com base em entrevistas e 
conversas com mais de 150 pessoas fundadoras de startups.

Conexão

Quer saber como implementar iniciativas de fomento à 
diversidade em sua startup? Procurando por materiais de boas 
práticas e conteúdos didáticos para seu time? Então está no 
lugar certo! Reunimos aqui alguns materiais, cases de inspiração 
e dicas práticas com nosso time da Abstartups e parceiros para 
trazer ferramentas e conexões para startups de todo país.

Identidade de 
Gênero Étnico-Racial Pessoa com 

Deficiência

Orientação 
Sexual 

(LGBTQIA+)

Gerações 
(50+)



SQUAD de
Diversidade | Abstartups
Em 2018, a Abstartups começou a incluir pautas de diversidade 
e inclusão nas ações institucionais e eventos, especialmente 
no CASE. Foi um caminho natural, visto que no mesmo período, 
iniciamos projetos de fomento em comunidades emergentes de 
todo país, nos conectamos com lideranças de todos os estados 
e criamos uma rede única.  

Desde então, diversidade se tornou valor institucional, 

combater qualquer discriminação. Adicionamos diversidade 
como o 7º pilar do ecossistema e trouxemos esse tema para os 
nossos OKR´s, estabelecendo metas e objetivos claros para o 
ano de 2021. 

Mas isso é só o começo da jornada. E como este caminho não se 
constrói sozinho, em maio de 2021 iniciamos o SQUAD interno 
de Diversidade, para trazer diferentes áreas da Abstartups para 
promover engajamento institucional, promoção ao debate e 
expansão e inspiração. O SQUAD tem como principais pilares: 

• Propósito: Agregar, apoiar e catalisar ações e projetos que 
promovam a diversidade estrutural e a inovação inclusiva, 
engajando o time Abstartups e atores no ecossistema de 
startups. 

• Visão: A Abstartups contribuir como uma instituição 
de impacto positivo e apoio à Diversidade e Inclusão no 

ecossistema de startups. 

• Valores: Promover o incentivo às ações de diversidade e 
inclusão em todos os âmbitos dentro da Instituição;  Cada 
pessoa do time ser facilitador da diversidade nos ambientes 
que estiver; Combater qualquer ato ou comentário 
discriminatório, ofensivo ou preconceituoso a qualquer 
uma das pautas de diversidade. 

Essa iniciativa é mais um passo da Abstartups no caminho de 
um ecossistema mais diverso, justo e livre de preconceitos. 
Sabemos que ainda tem muito a ser feito, estamos testando 
e aprendendo no processo, mas com intenção de impactar 
sempre positivamente. Para saber mais sobre as iniciativas 
do SQUAD e colaborar com iniciativas, entre em contato com 
nosso time pelos canais do site.

https://abstartups.com.br/


1. A diversidade em números 

Precisamos mesmo falar de diversidade nas startups? O 
mercado realmente ainda é desigual em 2021? A resposta para 
essas perguntas é: SIM! E o primeiro passo para começarmos a 
falar sobre esse tema, é entender o contexto em que estamos 
inseridos. 

Saber onde estamos é crucial para traçar os caminhos de onde 
queremos chegar. Por isso, neste capítulo vamos começar a 
situar quais são os dados de diversidade nas startups brasileiras. 
Os dados atuais são do nosso Mapeamento de Startups 2021, 
realizado pela Abstartups em todo Brasil, com mais de 4.500 
startups. E o comparativo é do nosso estudo inédito sobre o 
tema, realizado no ano de 2020. 

Quando perguntamos sobre o tema da diversidade, 96,8% 
das pessoas respondentes disseram que sua startup apoia a 
diversidade, sendo que 81,2% consideram importante ou muito 
importante apoiar o tema, enquanto 15,5% consideram a pauta 
importante, mas não essencial.

Entretanto, apesar do discurso positivo, ao olhar mais 

pessoas fundadoras, os números não representam uma 
realidade tão inclusiva assim nas startups brasileiras. Veja 
a seguir, a representação de grupos minorizados em nosso 
ecossistema: 

2120 2120



- Por autodeclaração racial 

Na divisão por raça, a maioria das pessoas empreendedoras 
se autodeclaram brancas (69%), seguida por pardas (17,8%), 

Ao cruzar e analisar a representatividade racial com gêneros, 
homens cisgênero também aparecem como maioria em todas 
as categorias, especialmente entre brancos (81,7%) e pardos 
(81,1%).

DIVERSIDADE ENTRE AS PESSOAS 
FUNDADORAS 

- Por identidade de gênero

O estudo aponta que homens cisgênero ainda são a maioria entre 
as pessoas fundadoras de startups no Brasil, representando 
73,8% do total; enquanto as mulheres cisgênero respondem a 
16,9%, número ainda baixo, mas que registrou um crescimento 
de 4,3% em relação ao ano anterior. Os quadros em que há mais 
de uma pessoa fundadora e a maioria são homens cisgênero 
somam 5,8%; e 0,7% são os quadros com maioria feminina 
cisgênero. Em relação a identidades transgênero, o índice é de 
0,1%
não-binárias e como transgêneros, respectivamente.

Gênero das pessoas fundadoras

Masculino cisngênero 

Feminino cisgênero 

Mais de um fundador e a maioria é masculina

Mais de um fundador e a maioria é feminina

Mais de um fundador e a proporção entre os gêneros é igual

Homem transgênero

Mulher transgênero

59,2%

12,6%

18,5%

2,4%

7,1%

0,1%

0,1%

0,0%

2020 2021

73,8%

16,9%

5,8%

0,7%

2,1%

0,2%

0,1%

0,1%

0,3%

Pessoas fundadoras e 
autodeclaração de raça

Branca 
Parda
Preta 
Amarela 
Indígena 

64,8%
22,7%
5,8%
2,2%
0,5%
4,0%

2020 2021

69,0%
17,8%
7,2%
1,7%
0,2%
4,1%

Pessoas fundadora

Brancas 
Pardas 
Pretas 
Indígenas 
Amarelas

18,3%

18,9%

23,5%

33,3%

17,6%

F M

81,7%

81,1%

76,5%

66,7%

82,4%

F = Feminino         M= Masculino

pretas (7,2%), amarelas (1,7%) e indígenas (0,2%). Para o 
acompanhamento racial, consideramos como referência 
para autodeclaração, as mesmas diretrizes do IBGE (Instituto 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html


- Por orientação sexual 

• No que tange a orientação sexual, 92,1% das pessoas em-
preendedoras se declaram heterossexuais, sendo apenas 
2,9%  homossexuais e apenas 1,8%, bissexuais.

DIVERSIDADE NO TIME DAS STARTUPS 

Um dos pontos chaves para a diversidade no ecossistema, é  
termos representatividade no quadro de colaboradores das 

-
sistema estejam abertas para diferentes vivências, caracterís-
ticas, opiniões e lugares de fala. 

Em se tratando da presença feminina nas equipes, 20,8% têm 
de 26% a 49% do time composto por mulheres, 18,4% têm de 
6% a 25% e 19,1% não têm nenhuma mulher no time.

As pessoas negras, por sua vez, estão ausentes em 31,2% das 
empresas do setor, 27,2% das startups têm entre 6% e 25% de 
pessoas que se autodeclaram negras; 13% têm entre 26% e 
49% e 10,3% têm menos de 5% dos colaboradores desta etnia. 

Orientação sexual das 
pessoas fundadoras

Heterossexual

Homossexual

Bissexual

2021

92,1%

2,9%

1,8%

3,2%

Proporção de mulheres 
cisgênero
Nenhuma

Menos de 5%

De 6% a 25%

De 26% a 49%

Metade

De 51% a 75%

De 76% a 95%

De 95% a 100%

26,9%

6,5%

17,4%

18,6%

15,1%

7,5%

2,9%

5,1%

2020 2021

19,1%

5,1%

18,4%

20,8%

15,5%

11,8%

3,8%

5,5%

Comparativo

-7,8%

-1,4%

+1%

+2,2%

+0,4%

+4,3% 

+0,9%

+0,4%

Proporção de pessoas 
pretas
Nenhuma

Menos de 5%

De 6% a 25%

De 26% a 49%

Metade

De 51% a 75%

De 76% a 95%

De 95% a 100%

52,8%

11%

19,3%

9,6%

3,6%

1,3%

0,9%

1,5%

2020 2021

31,2%

10,3%

27,2%

13,0%

8,0%

4,5%

2,3%

3,5%

Comparativo

-21,6%

-0,7%

+7,9%

+3,4%

+4,4%

+3,2%

+1,4%

+2%

-
tadas no ecossistema: 90,3% das startups não têm nenhuma 

6% têm menos de 5% de 

estão ausentes em 92% das empresas participantes do levan-
tamento. Em relação às pessoas com 50 anos ou mais, 62,3% 
não estão presentes nas startups.



Como foi possível observar nos dados do ecossistema, a 
representatividade dos grupos mapeados ainda é pequena, e 
isso nos levantou o alerta de questionar e tentar entender os 

estamos enfrentando? 

Essas são perguntas essenciais de serem respondidas e 
entendidas, antes de qualquer proposta de ação. Foi por 
isso, e para tentar respondê-las, que entrevistamos pessoas 
empreendedoras de todo país. Os insights desta pesquisa, você 
encontra a seguir, neste capítulo. 

- Perfil dos respondentes

A pesquisa qualitativa para este Diagnóstico, ouviu 150 
pessoas empreendedoras entre pessoas fundadoras e 
colaboradores de startups brasileiras, de diferentes cidades e 
de todas as regiões do país. 64,7% das pessoas respondentes 
são fundadores de startup e 18% ocupam cargos de liderança 
(gerência ou coordenação). Em relação à faixa etária, 38,7% dos 
respondentes têm acima de 40 anos e 15,3%, de 26 a 30 anos. 

2. Diagnóstico da 
Diversidade nas 
startups

Proporção de Pessoas 
Transexuais no time
Nenhuma
Menos de 5%
De 6% a 25%
De 26% a 49%
Metade
De 51% a 75%
De 76% a 95%
De 95% a 100%

96,7%

2,1%

1,1%

0%

0,1%

0%

0%

0%

2020 2021

92,0%

5,0%

2,4%

0,3%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Comparativo

-4,7%

+2,9%

+1,3%

+0,3%

+0,2%

0%

0%

0%

Proporção de Pessoas 
com 50 anos ou mais
Nenhuma
Menos de 5%
De 6% a 25%
De 26% a 49%
Metade
De 51% a 75%
De 76% a 95%
De 95% a 100%

70,5%

10,7%

8,8%

4,5%

2,4%

1,1%

0,6%

1,4%

2020 2021

62,3%

14,7%

12,3%

4,4%

2,8%

1,8%

0,7%

1,0%

Comparativo

-8,2%

+4%

+3,5%

-0,1%

+0,4%

+0,7%

+0,1%

-0,4%

Proporção de Pessoas 

Nenhuma

Menos de 5%

De 6% a 25%

De 26% a 49%

Metade

De 51% a 75%

De 76% a 95%

De 95% a 100%

94,5%

3,2%

1,5%

0,3%

0,3%

0%

0%

0,2%

2020 2021

90,3%

6,0%

2,5%

0,5%

0,5%

0,1%

0,1%

0,0%

Comparativo

-4,2%

+2,8%

+1%

+0,2%

+0,2%

+0,1%

+0,1%

-0,2%



Quando questionados se consideram importante trabalhar em 
uma startup diversa, a resposta foi majoritariamente positiva, 
com 90,7% de respostas positivas. E em, 72% das mapeadas 

66,7% também 

inclusão, enquanto 33,3% disseram que não.

Cargo das pessoas 
respondentes nas startups

Assistente, estagiário(a) ou aprendiz
Cargo de liderança (Gerência ou Coordenação)
Colaborador(a) da startup (analista)
Fundador(a) ou CEO da startup
Time de Gente e Gestão / RH da startup

4
18
8

64,7
5,3

%

Faixa etária

Menos de 20 anos
De 20 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 35 a 40 anos
De 41 a 45 anos
46 anos ou mais

0,7
13,3
15,3
16,7
15,3
12,0
26,7

%

- Ações de inclusão nas startups 

Entre os respondentes, 66,7%
de ações na startup que reforçam a cultura da diversidade e 
inclusão, contra 33,3% que responderam não. As principais 
ações citadas estão no processo seletivo diverso e inclusão de 
diversidade entre lideranças nas startups. No entanto, curioso 
perceber que ações de capacitação e conscientização como 
workshops, palestras e bate-papos sobre diversidade, foram 
bem menos citadas entre os respondentes. E apenas uma 
resposta citou um Comitê de Diversidade atuante na startup. 

Quando questionados sobre sugestões de ações para as 
startups, tivemos uma maior variedade de respostas,  a maioria 

Vale destacar, como o recrutamento e processo seletivo são 
muito citados quando falamos de ação de diversidade, o que 

presença de diversidade entre os colaboradores das startups. 

sugestões de ação indicadas pelos 
entrevistados:



Entre as consultorias de RH ou de diversidade que foram 
mencionadas estão:

• 2pick

• Associação LGBTQI+

• Carreira Preta

• Comunidade Empodera

• Estagilize

• Kula.jobs

• PCD+

• Smart Inteligência Empresarial

• Tatu Cultural

Entre outros canais também mencionados (ainda que em menor 
recorrência) estão canais próprios da startup, candidatos por 
indicação, grupos de universidades e whatsapp e telegram.

• Criação e acompanhamento de indicadores de 
diversidade 

• 

• Criação de um Comitê de Diversidade

• Dar espaço de fala para grupos de diversidade na 
startup

• Incluir Diversidade no Código de Cultura da startup

• Adaptação na comunicação e site para ser mais 
inclusivo

• Priorizar vagas para pessoas LGBTQIA+, especialmente 
transexuais

• Patrocínio ou apoio a programas de diversidade

• RH capacitado para diversidade

• Capacitação do time e comunicação segura

- Processo Seletivo nas Startups 

Quando falamos de inclusão de diversidade nas startups, um dos 
principais aspectos envolvidos começa no processo seletivo. 
Por exemplo, como está a divulgação de vagas nas startups? 
Os times de recrutamento estão ativamente buscando por 
diversidade nos processos de seleção? Essa busca é realizada 
através de quais canais? 

Entre os respondentes da pesquisa, 68% disseram sim quando 
questionados se sua startup busca por diversidade no processo 
seletivo, contra 32% que disseram que não. Entre os canais 
de divulgação das vagas, LinkedIn e redes sociais foram 
os dois canais de busca mais citados (com 25,3% e 21,7%, 
respectivamente). 

Anúncio das vagas

LinkedIn

Redes Sociais

Busca ativa por candidatos

Banco de talentos

Portais de vagas

Consultoria de RH

Consultoria de diversidade

Outro canal

25,3

21,7

19,2

9,7

9,2

3,6

1,4

10

%

https://www.linkedin.com/company/2pick/about/
https://www.abglt.org/
https://carreirapreta.com.br/
https://comunidadeempodera.com.br/
https://www.estagilize.com.br/
https://kula.jobs/
https://pcdmais.com.br/
https://smartie.com.br/
https://tatucultural.com.br/


- O que dificulta a diversidade nas startups 

Um ponto fundamental sobre diversidade nas startups, é 

que grupos de minorias não estão mais presentes no nosso 
ecossistema? Para tentar investigar esse tema, perguntamos 
aos nossos entrevistados qual o principal motivo que eles 

startups. Veja quais foram as respostas mais citadas: 

• Comunicação

• Cultura organizacional da startup

• 

• Falta de conhecimento

• 

• Liderança pouco engajada

• Preconceito

• Recrutamento e seleção

• Tamanho da startup / equipe 

que vem repetidamente aparecendo entre os argumentos nas 

mais evidente? Comentários como: 

“A empresa não tem trazido a diversidade como um de seus 
valores”

“A predominância de homens brancos e cis(gênero) no mercado 
de tecnologia como um todo torna difícil contratar quem não se 
encaixa nessa categoria”

“Acredito que não nos comunicamos tanto (...) com fora da 
nossa bolha”

“Falta de interesse em buscar informações e ações efetivas”

“Falta de prioridade, em um ambiente predominantemente 
masculino” 

Nos mostram que a priorização do valor da diversidade como 
parte da cultura de uma startup, e que o engajamento e 
comprometimento das lideranças/equipe são fatores muito 

processo seletivo e recrutamento, citado como principal 

- Inseguranças e pautas de diversidade

Para além das questões organizacionais de uma startup, temos 
que levar em consideração que o tema da diversidade é antes 
de tudo, uma questão humana e que pode ser afetada por uma 
série de inseguranças, já que são inúmeras pautas e sempre 
existe o receio de “não saber a respeito”, o “medo de ofender” 
ou coisas do tipo.

Por isso, começamos esta investigação mais pessoal entre os 
entrevistados, perguntado quais as pautas que hoje, eles se 
sentem mais inseguros ou que mais desconhecem e sentem 
que precisam se informar mais a respeito.  



Pautas

Entre os tópicos, os 3 temas mais citados foram: saúde mental 
e transtornos PCD) e gênero e 
identidade.

Em relação a “outras pautas” citadas como desconhecidas, 
temas como “idadismo”, “barreiras culturais”, “refugiados” 
e “veganismo” também foram citados, ainda que em menor 
proporção. 

• Inseguranças

Além de destacar as pautas que menos se sentem informadas 

inseguranças que os empreendedores sentem atualmente, 

se repetiram com maior frequência entre as respostas. Listamos 

Pautas

Saúde mental e transtornos

Gênero e identidade

Étnico-raciais

Diversidade cultural e regional

Feminismo

Orientação sexual

Diferenças religiosas

Outras pautas

21

20,3

12,2

10

8,8

8,8

8,1

6,8

3,9

%

aqui as principais: 

• Não saber a forma correta para abordar as pessoas

• Medo de falar algo errado ou ofensivo

• Falta de conhecimento 

• Falta de preparo

• Não saber o seu lugar de fala

• Medo de ser injusto ou parcial

• Abrir diálogo sem parecer militância

Militância

“Abordar isso frontalmente com fundadores e diretores de um 
modo geral e ser vista como militante” 

Tabu 

“Ainda é tabu e em alguns momentos não me sinto preparado 
para abordar o tema da melhor maneira” 

Medo de errar 

“Cometer gafes ou não saber como abordar corretamente 
essas pautas com as pessoas”

Comunicação

vezes me sinto inseguro com minhas falas e ações (não consigo 
entender como podem interpretar o que eu digo/faço)” 



3. Termômetro de 
Percepções
A percepção dos empreendedores sobre a atual realidade das 
startups em relação ao tema de diversidade e inclusão é um 

“A minha startup possui um quadro diverso de 
colaboradores”

Como tratar diversidade

“Da minha parte ainda existe uma insegurança sobre até qual 
ponto devemos levar a diversidade como algo a ser destacado, 
sem que isso também pareça um preconceito. Muitas vezes 
percebo que ao exaltar demais a diversidade, pessoas se 
sentem incomodadas por serem segmentadas das demais.”

Lugar de fala 

etnias, raças e sexos, portanto é difícil me posicionar 
ativamente a favor da diversidade sem lugar de fala. Compenso 
me posicionando com ações”

Entre as inseguranças mais citadas, o medo de errar parece 
ser iminente na maioria das respostas. Houveram sim, algumas 
respostas carregadas de preconceito e ofensivas, mas elas 
foram pontuais e não trouxemos para essa discussão. O 

ajudar startups, empreendedores e toda a nossa comunidade 
a se sentir mais preparada e propositiva para inclusão da 
diversidade. 

ponto de partida importante para as propostas e resoluções 
que possam ser tomadas pelo nosso ecossistema a partir de 
agora. 

- Percepções gerais sobre diversidade

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

7,3

5,3

18,7

28,7

40,0

%

“A minha startup possui diversidade em 
cargos de liderança”

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

14,7

10,7

19,3

17,3

38,0

%



“Já ouvi piadas e comentários 
preconceituosas ou desconfortáveis entre 

meus colegas de trabalho”

“Já presenciei uma situação de 
discriminação na minha startup”

“Os temas de diversidade são realmente 
debatidos e priorizados na minha startup”

“Eu desconheço a orientação sexual dos 
meus colegas/colaboradores”

“Eu desconheço a religião dos meus 
colegas/colaboradores”

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

60,0

12,0

9,3

10,0

8,7

%

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

74,7

8,7

6,7

4,0

6,0

%

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

15,3

10

23,3

18

33,3

%

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

36,7

15,3

11,3

12

24,7

%

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

26

8,7

18,7

17,3

29,3

%

“Considero que o ambiente da minha startup é seguro e 
está preparado para receber a todos”

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

3,3

10,0

16,0

16,0

54,7

%



Caso não concorde, o que você acha que a startup poderia 
fazer para melhorar?

Entre os entrevistados que admitiram não sentir o ambiente 
de sua startup como pronto para receber pessoas de grupos 
minoritários, citaram majoritariamente como pontos de melhoria, 
conversar mais internamente sobre o assunto e capacitação da 
equipe. Alguns dos termos mais comuns nas respostas foram: 

• Debater mais sobre o tema | treinamento 

• Investir em um ambiente seguro e preparado

• Preparar as lideranças

• Promover a inclusão

Diferentes percepções

Como as percepções sobre diversidade podem ser diferentes 
entre quem é um aliado e quem vivencia de fato, as dores e 
preconceitos de fazer parte de um grupo minoritário, as questões 

essas diferenças.

- Percepções de quem não faz parte de grupos 
minorizados 

“Procuro entender vivências diferentes da minha, mas 
ainda não sinto segurança para contratar / trabalhar em um 

ambiente diverso”

minhas falas quando converso com pessoas de outra raça, 
gênero ou orientação sexual”

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

51,2

14

20,9

10,5

3,5

%

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

19,8

18,6

15,1

22,1

24,4

%



“Entendo racismo como sendo uma problemática 
branca”

“Entendo que identidade de gênero e orientação 
sexual são coisas diferentes e independentes”

“Percebo quando entro em lugares que não há 
diversidade, e quando isso acontece me questiono o 

porquê”

“Ao presenciar uma situação de preconceito, eu 
sempre me posiciono contra, mesmo não sendo meu 

lugar de fala”

“Me sinto preparado para trabalhar em um ambiente com 
pessoas com experiências de vida e opiniões totalmente 

diferentes da minha”

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

3,5

3,5

10,5

18,6

64

%

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

41,9

7

24,4

10,5

16,3

%

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

10,5

4,7

24,4

12,8

47,7

%

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

19,8

11,6

20,9

19,8

27,9

%

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

4,7

7

29,1

26,7

32,6

%



Você já procurou algum meio de aprender 
mais sobre diversidade?

Buscar aprender sobre pautas de diversidade, diferentes 
vivências e realidades é o que nos ajuda a se desenvolver como 
seres humanos melhores, mais empáticos e inclusivos. Aqui, 

• Artigos

• Conversas

• Convívio

• Cursos

• Debates

• Documentários

• Experiências

• Filmes

• Grupos de diversidade

• Leituras

• Palestras

• Redes sociais

Importância da referência 

“Artigos na internet e no LinkedIN, sigo muitas pessoas que se 
posicionam e tem lugar de fala nessas agendas”

Comitê de diversidade 

“Fazendo parte do comitê da minha empresa. Conversando 

Vivências reais que nos coloque no lugar do “outro”

“Pesquisar e ler sobre o lugar do outro, sentimentos e casos, 
nos fazem perceber o quanto ainda estamos imersos numa 
sociedade preconceituosa.” 

- Percepções de quem faz parte de grupos de 
grupos minorizados

“Eu já me senti desconfortável no ambiente de trabalho por 
ouvir comentários e reprodução de preconceitos, mesmo 

que não diretamente sobre mim”

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

43,8

10,9

4,7

14,1

26,6

%



“Já sofri discriminação no meu ambiente ou no prédio em 
que trabalho”

“Na maioria das vezes, sou eu que tomo a iniciativa para 
trazer a pauta da diversidade na minha startup”

Principal motivo que leva o ambiente das startups ainda 
estar longe de ser diverso

Outros motivos

Outros tópicos citados como motivadores da falta de inclusão de 
diversidades no ambiente de startups que vemos atualmente: 

• Acesso à educação de qualidade

• O ambiente sitiado por Venture Capital não é diverso, 

• É difícil ser diverso em times pequenos. Foco é na 
produtividade, não na inclusão.

• Muitas vezes falta tempo e priorização para a questão

• Muitas pautas de diversidade são fake. A maioria ações 
de marketing. As pessoas contratam por performance e 
um time diverso dá mais performance, por isso faz mais 
sentido ter um time diverso.

• Falta de referências no mercado desestimulam que 
pessoas nas startups saiam da toca.

Grupos de diversidade mapeados 

que se sentissem confortáveis a compartilhar a qual grupo 

as percepções e grupos incluídos em nosso ecossistema 
empreendedor . Reunimos aqui em macrogrupos citados entre 
os respondentes:

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

43,8

10,9

4,7

14,1

26,6

%

Discordo totalmente

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo totalmente

21,9

10,9

25

20,3

21,9

%

Falta de diversidade entre lideranças e tomadores de decisão

Falta de comprometimento com ações de diversidade

Falta de infraestrutura e capacitação do time

Preconceito e racismo

Outro motivo

39,1

14,1

14,1

12,5

20,3

%



• Diversidade cultural e regional

• Étnico-raciais

• Gênero e identidade

• Idadismo

• LGBTQIA+

• 

• Saúde mental e transtornos

4. Guia de
referências e apoio à
diversidade
Até aqui, trouxemos os dados e percepções do nosso ecossistema 
a respeito de diversidade. Mas um dos pontos centrais que 
percebemos, é a busca por informações e ferramentas que 
ajudem no processo de inclusão. Por isso, convidamos o time 
da Abstartups a compartilhar materiais de referência, dicas e 
plataformas que possam ajudar nesse processo na sua startup 
também.

- Programa de Compliance aliado à
diversidade

O time de compliance tem um importante papel na adoção de 
práticas de promoção da diversidade e inclusão nas startups, 

a partir de programas para combater a discrimação, criação 
de código de conduta, acompanhar legislações e até instaurar 
canais de denúncia, garantindo assim, um ambiente seguro e 

• A questão da Diversidade e o papel do Compliance 
antidiscriminatório

• Os direitos das mulheres e a importância do compliance de 
igualdade de gênero nas empresas

• Diversidade, antidiscriminação e ética empresarial

- Boas práticas para processos seletivos
inclusivos

Um processo seletivo bem preparado é uma etapa fundamental 
para inclusão e oportunidades no mercado de trabalho 
das startups. Vale ressaltar, que para ser efetivo, o time de 
recrutamento deve estar bem alinhado também com os demais 
colaboradores -  mais do que um tabu, o assunto deve ser 
discutido e o ambiente de trabalho ser seguro e agregador. 

• [Artigo] LGBTQIA + no mercado de trabalho: como reforçar 
a diversidade?

• Todxs

inclusão de pessoas LGBTI+ na sociedade com iniciativas de 
formação de lideranças, pesquisa, conscientização e segurança. 

https://antissuborno.com.br/diversidade-e-o-papel-do-compliance-antidiscriminatorio/
https://www.migalhas.com.br/depeso/341270/a-importancia-do-compliance-de-igualdade-de-genero-nas-empresas
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/diversidade-antidiscriminacao-etica-empresarial/
https://www.vittude.com/empresas/lqbtqia-no-mercado-de-trabalho-como-reforcar-diversidade
https://www.todxs.org/


• Todxs Consultoria 

TODXS Consultoria é o time da TODXS especializado em 
Diversidade e Inclusão, responsável por ajudar empresas a 
promover mudanças comportamentais e estruturais em prol 
da diversidade e inclusão por meio dos produtos e serviços da 
TODXS.

• Go Friendly

Startup colaborativa de celebração e promoção da diversidade 
e inclusão nos negócios. Conecta bares, cafés, restaurantes e 
outros estabelecimentos e serviços com pessoas LGBT+ que 
buscam lugares diversos, inclusivos e seguros.

• Camaleao

Startup focada em soluções para diversidade LGBTQIA +, que 
existe para ajudar você / sua empresa a se conectar com a 
comunidade e assim levar mais diversidade para seu time. 

- Como implementar comunicação inclusiva 
na sua startup 

Comunicação é a base da nossa relação com as pessoas 
e da mesma forma que as palavras podem perpetuar a 
marginalização de grupos e pessoas, a linguagem pode ser uma 
ferramenta poderosa para desconstruir preconceitos, combater 
a discriminação de todo tipo e contribuir para uma convivência 
mais respeitosa.

• [Guia] de Comunicação Inclusiva | Centro Paula Souza 

• [Guia] Vamos repensar nosso vocabulário? 

Ferramentas

•  Suite VLibras

A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de 
código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e 
vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, 
celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas 
surdas.

• Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios

Validador automático de páginas que auxilia os desenvolvedores 
durante o processo de implementação, construção e adequação 
de sítios para que sejam acessíveis a qualquer pessoa, 

navegação

Banco de Imagens

• Tem que ter 

O primeiro banco de imagens brasileiro focado na 
representatividade LGBTI+.

• Nappy 

Banco de imagens apenas com fotos de pessoas negras

• The gender spectrum collection 

Banco de imagens de pessoas transexuais e não binárias

• Unsplash 

Banco de imagens com uma seção dedicada a representar 

https://medium.com/todxs/tagged/todxs-consultoria
https://gofriendly.com.br/
https://camaleao.co/
http://www.fatecsorocaba.edu.br/pdf/2019-guia-comunicacao-inclusiva.pdf
https://docs.google.com/document/d/1_X4RonccSAk8sxs_RpV7wXcH70mSkMqu-kRK4lm9Ojw/edit?usp=sharing
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/vlibras
https://asesweb.governoeletronico.gov.br/
http://www.temqueter.org/
https://nappy.co/
https://genderphotos.vice.com/
https://unsplash.com/@canweallgo?utm_source=vero&utm_medium=email&utm_content=control&utm_campaign=Community%20News%3A%20Aug%2023%202019&utm_term=Newsletter&vero_id=155266&vero_conv=PmNPLiUVlfrNjJJhv63oChYuLOUgQWG8XzCeThlHmBLGOznq7EYYpJ00OoAqEuxRhqNWUrDNbHn47Degjj26K13hj7-vZ6jH


diferentes corpos

• Young gifted and Black 

Banco de imagens de mulheres negras 

Referências de redes sociais

• Sodexo Brasil 

Usam bastante desenhos e ilustrações para representar a 
diversidade

• PwC Brasil 

Usam bastante imagem de pessoas diversas em suas 
comunicações

• Mais Diversidade 

Traz em seus conteúdos vagas e dados relevantes sobre 
diversidade

• Todxs Brasil 

Dicas de como falar e agir, além de dicas do que ler, seguir, ouvir 
etc. 

• Marcelo Sales | Acessibilidade

Designer, especialista em acessibilidade digital, dá dicas sobre 
o tema. 

• Gustavo Torniero 

Jornalista, produtor de conteúdo e ativista que traz notícias 
sobre diversidade

Acessibilidade nos eventos digitais e sites 

Nos últimos anos, os eventos digitais ganharam um grande 
destaque, quebraram barreiras físicas e trouxeram empresas 
mais próximas do seu público. Mas será que estamos conseguindo 
ser inclusivos para todas as pessoas que assistem a esses 
eventos? Já existem diversas ferramentas de acessibilidade no 
mercado, que você pode buscar para seu site ou evento.

• [Legislação] Inclusão é direito: as principais leis de 
acessibilidade no Brasil

• [Artigo] Como garantir a acessibilidade em eventos 
online?

• Hand Talk 

Plataforma de acessibilidade de libras para seu site, textos e 
vídeos 

• Hand Talks Materiais 

acessibilidade digital 

5. Glossário de 
termos e conceitos
Ao longo desse material, citamos alguns termos que dizem 
respeito a diferentes expressões de gênero e a orientações 
sexuais que podem gerar dúvidas. Para isso, compartilhamos 

https://ygb.black/?fbclid=IwAR04neLvyBTOPulDo-QxzIdodwBfDa8NZxhM8bS6tkxWPWyI4sapFBfgC7o
https://www.instagram.com/sodexobrasil/
https://www.instagram.com/pwcbrasil/
https://www.instagram.com/maisdiversidade/
https://www.instagram.com/todxsbrasil/
https://www.instagram.com/msales/
Gustavo Torniero
https://blog.handtalk.me/leis-de-acessibilidade/
https://blog.even3.com.br/acessibilidade-em-eventos-online/
https://handtalk.me/br/inicio
https://handtalk.me/br/materiais


Expressão de gênero é o modo como cada indivíduo se expressa 
no mundo. Roupas, linguajar, voz, estilo, comportamento — 
características socialmente associadas ao universo feminino ou 
masculino. Alguns conceitos de gênero: 

Agênero: É aquele que tem identidade de gênero neutra, ou seja, 
pode denotar ausência de gênero ou a ausência da identidade 
de gênero.

Cisgênero: É o indivíduo que se apresenta ao mundo e se 

com o “gênero de nascença”.

sociais de mais de um gênero em momentos diversos de suas 

de tempos em tempos. Esse tempo varia de pessoa a pessoa e a 
causa também é característica de cada indivíduo.

Intersexual: indivíduo que nasce com anatomia reprodutiva 
e sexual e/ou um padrão de cromossomos ambíguos, que não 

ou femininos. Antigamente, o termo “hermafrodita” era utilizado 
para se referir a essas pessoas.

Transgênero: Esse é um termo “guarda-chuva” que abrange 

foi designado ao nascer.

Transexual: Pessoa que nasce do sexo masculino ou feminino, 
mas que tem sua identidade de gênero oposta ao seu sexo 
biológico, assumindo papéis de gênero diferentes daquele 
proposto pela sociedade. Quando um indivíduo se reconhece 

e até mesmo realizar uma cirurgia para adequação de gênero.

aqui este pequeno glossário de auxílio. 

Orientação Sexual

É como se caracteriza o desejo sexual predominante de uma 
pessoa — se é por uma pessoa de gênero diferente, igual ou de 
mais de um gênero. Alguns tipos de orientação sexual são: 

Heterossexual: Desejo sexual por pessoas do gênero oposto.

Homossexual: Desejo sexual por pessoas do mesmo gênero .

Lésbica: Mulheres (cis ou trans) que sentem atração por outras 
mulheres (cis ou trans)

Gay: Homens (cis ou trans) que sentem atração por outros 
homens (cis ou trans).

Bissexual e pansexual: É a atração sexual, romântica ou 
emocional em relação às pessoas, independentemente de seu 
sexo ou identidade de gênero. O termo pansexual surgiu como 
um movimento para “quebrar o preconceito” contra pessoas 
transgênero que antes existia na comunidade bi, muitas pessoas 
que se consideravam bissexuais ainda rejeitavam pessoas trans 
ou não-binárias, tanto no movimento quanto nas relações.

Assexual: É a falta de atração sexual por qualquer pessoa, 
ou pequeno ou inexistente interesse nas atividades sexuais 
humanas.

Queer: A palavra queer funciona como um termo guarda-chuva. 
Ou seja, queer é uma categoria ampla, que abriga as diferentes 
identidades da comunidade LGBTQIA +. Todos que não são 
heterossexuais (lésbicas, bissexuais, gays, entre outros) ou que 

Expressão de Gênero



Mulher trans:
gênero feminino embora tenha sido biologicamente designada 
como pertencente ao sexo/gênero masculino ao nascer.

Homem trans: 
gênero masculino embora tenha sido biologicamente designada 
como pertencente ao sexo/gênero feminino ao nascer.

Travesti: São pessoas que vivem papéis de gênero feminino, 
mas não se reconhecem como homens ou como mulheres, mas 
como membros de um terceiro gênero ou de um “não gênero”

Crossdresser: A palavra designa uma forma de expressão de 
gênero. É um indivíduo crossdresser aquele que se veste com 
roupas e acessórios associados, socialmente, a um gênero 
diferente do seu.

Drag Queen e Drag King:  Este termo caracteriza uma expressão 
artística. Normalmente, ele é associado aos homens que usam 
roupas do gênero feminino para uma performance. Também 
existem drag kings, mulheres que se vestem com roupas 
socialmente associadas à expressão de gênero masculina.

Não-binário: Termo associado a pessoas cuja identidade ou 
expressão de gênero não se limita às categorias “masculino” ou 
“feminino”.



6. Conclusão e
próximos passos
Como dito, esta pesquisa tem como objetivo trazer luz 
a pensamentos qualitativos e percepções reais dos 

sim como ponto de partida para nossa jornada de aprendizados 
e evolução nas pautas de inclusão e equidade. Como alguns 
dos comentários feitos nesta pesquisa disse, “mudar startups é 
olhar para um futuro mais igualitário”.

Ao olharmos os dados quantitativos de diversidade e compará-
los com as percepções qualitativas dos empreendedores sobre 
nosso cenário atual, é possível perceber uma diferença entre 
fatos e ideias. Sabemos que as pautas de diversidade ainda são 
um tabu na sociedade, e admitir nossas fraquezas em relação a 
elas, não é assim, tão simples. 

Mas, apesar disso, nos é possível pontuar a partir das 
percepções colhidas, alguns pontos chave a serem trabalhados 
no ecossistema. São eles: capacitação, referências e 
recrutamento.

diversas àquelas da startup, é importante entender que esta é  
só a ponta do iceberg, e que existem passos anteriores a serem 
trabalhados. Eles incluem as inseguranças pessoais de cada 
pessoa, a abertura para estudar e reconhecer que não conhece 
sobre alguma vivência. 

Quer contribuir com os próximos passos da Abstartups? 

Sabemos que este trabalho é só o começo de uma jornada. 

buscando referências e materiais sobre o tema, mas não só 
isso - que coloque em prática na sua startup, no ambiente de 
trabalho e na sua vida pessoal, os aprendizados daqui. 

Para continuar conectado e colaborando com os materiais da 
Abstartups, acompanhe nossos canais: 

• Nossa Página de Pesquisas

• Cadastre sua startup em nossa base

• Associe sua startup

• Conheça mais nosso programa de comunidades

https://abstartups.com.br/pesquisas/
https://startupbase.com.br/auth/register
https://abstartups.com.br/planos/
https://abstartups.com.br/comunidades/
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