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Resumo 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo contribuir na análise sobre a diversidade 
sexual nas organizações, estudando qual a representação da mídia de negócios, em 
relação às pessoas transexuais no mundo das empresas. A pesquisa investigou as 
publicações na Revista Exame, realizando um recorte em seu acervo digital, entre os 
anos de 2010 a 2014. Focando na análise de notícias que abordassem as palavras-
chaves: ―transexuais‖, ―Gay‖, ―Homossexual‖ ―Lésbica‖, ―diversidade‖ e ―gestão da 
diversidade‖, buscando acompanhar qual é a representação deste grupo de pessoas 
na mídia de negócios, bem como, identificar o que é propalado sobre gestão 
diversidade nas organizações na atualidade, uma vez que este tema é abordado no 
presente cenário empresarial. Tendo como referencial teórico a sociologia das 
organizações e os estudos queer, convidamos a reler a diversidade sexual via mídia 
de negócios, com uma abordagem que considere outras configurações não-binárias. 
Resultados obtidos nesta pesquisa mostraram que o mundo das empresas ainda 
confere pouca visibilidade às notícias sobre pessoas transexuais, mas o tema 
diversidade tem sido abordado relacionado aos direitos civis conquistados, o que 
repercute em políticas de benefícios para os trabalhadores LGBT. Contudo a mídia 
de negócios observada representa a diversidade de forma coletiva sem reconhecer 
as experiências, as singularidades, assim invisibilizando as pessoas transexuais. 

  

Palavras-chave: diversidade; mídia; negócios; transexuais; invisibilidade. 
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Abstract  

 

 

The present study aimed to contribute to the analysis of sexual diversity in 
organizations, studying what the representation of the business media for the 
transsexual in the world of business. The research investigated the publications in 
the Exame Magazine, performing a cutout in your digital collection, from 2010 to 
2014. Focusing on the analysis of news we cover the keywords: "transsexual", "Gay", 
"homosexual" "lesbian", "diversity" and " management of diversity", seeking to keep 
up with what is the representation of this group of people in the media business, as 
well as identifying what is touted on managing diversity in organizations today, since 
this topic is addressed in this business scenario. Having as theoretical the sociology 
of organizations and  the queer studies, we invite you to reread the sexual diversity 
via business media, with an approach that considers other non-binary settings. 
Results obtained in this research showed that the world of companies still gives little 
visibility to news about transsexual people, but the topic has been addressed 
diversity related to civil rights won, which reflects in benefits policies for LGBT 
workers. However the business media observed represents the diversity of 
collectively without acknowledging the experiences, the singularities, and so unseen 
transsexual people. 

Keywords: diversity; Media; business; transsexuals; invisibility 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Há três anos, uma funcionária transexual do banco Itaú, em São 
Paulo, voltou de férias usando roupas femininas – até então, ela não 
tinha se assumido transexual no trabalho e ia vestida de roupas 
masculinas. Na mesma semana, um funcionário do RH, junto com 
uma consultoria, chamou os colegas e explicou como o assunto 
deveria ser tratado: de forma natural. (EXAME, 2015, p.42) 

A presente pesquisa se insere no contexto dos estudos e das transformações 

das organizações bem como na divulgação de discussões relacionadas a gestão da 

diversidade na mídia de negócios. Propõem-se, compreender as modificações da 

temática da diversidade nas organizações, mais especificamente a diversidade 

sexual e a representação veiculada, elaborada, difundida a respeito de pessoas 

transexuais na mídia de negócios brasileira, operacionalizando uma análise de 

conteúdo na Revista Exame em sua versão online. A análise deteve-se em averiguar 

a ótica do mundo das empresas e das organizações, através da visão expressa nas 

publicações desta mídia específica. O período a ser investigado será o intervalo 

entre janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2014. A temática da diversidade nas 

organizações ganhou destaque na capa de uma edição da Revista Exame com o 

título: Chefe sou gay, na edição nº 1088, em abril de 2015. Neste período no qual 

era desenvolvida a pesquisa, este número da revista em versão impressa foi 

acrescentado ao corpus da análise, bem como, aparece como a epígrafe inicial 

desta dissertação. Mesmo estando fora do período de delimitação da amostra a 

relevância da capa diversidade nos chamou atenção e levou a incluí – lá na análise. 

De maneira que, as circunstâncias de um tema, como diversidade nas organizações, 

ganha espaço na capa de uma revista de grande importância no cenário nacional, 

reforça a importância desta temática para o mundo das empresas e para a mídia de 

negócios na atualidade. 

A diversidade sexual é um tema contemporâneo de pesquisa tanto na área 

das ciências sociais como também nas ciências sociais aplicadas, em especial, na 

administração de empresas. É nessa última área que o tema da diversidade é visto 
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pelo viés das questões referentes à gestão do trabalho, a diversidade dos processos 

produtivos, bem como das ferramentas de gestão organizacional, que buscam dar 

conta das mudanças nos cenários produtivos, associado ao mundo organizacional e 

econômico. Desde já salientamos a necessidade de pesquisas que abordem e 

problematizem as novas práticas de gestão empresarial e proporcionem discussões 

que contemplem o mundo das empresas. No caso específico da diversidade, o 

debate é sempre enriquecedor ao relacionar a mídia e o mundo dos negócios, uma 

vez que desta forma é possível que se avalie as modificações sobre o tema e a 

influência da mídia, na divulgação de conceitos, tendências, rupturas e 

continuidades.  

Deste modo, cabe ressaltar que a empresa bem como o mundo dos negócios 

ainda constitui território de domínio masculino em sua maioria nos cargos de gestão 

e tomada de decisão, com diferenças salariais, etc., em relação a sua comparação 

com as trabalhadoras do gênero feminino. De modo que como em outros campos da 

vida em sociedade, o mundo das empresas tem vivenciado as mudanças dentro de 

sua dinâmica, como é exemplificado na epígrafe desta introdução. A própria mídia 

tem possibilitado uma exposição dos fenômenos sociais, dentro e fora das 

organizações, de maneira mais ampla que em tempos onde não se contavam com 

as mídias sociais.  Neste sentido, a possibilidade de estudos viabilizados em meios 

digitais, é um campo importante de estudos para diversas áreas das ciências na 

atualidade. A problemática abordada pelo excerto inicial nos leva a refletir em qual 

medida o espaço da empresa e a mídia de negócios têm abordado questões 

referentes à diversidade, especificamente a sexual, na atualidade. Como 

exemplificado no trecho inicial, de que maneira as questões referentes a expressões 

de sexo e gênero diferentes das normas hegemônicas (masculino/feminino, 

homem/mulher) são reconhecidas no mundo das empresas, na mídia de negócios. 

De fato, já existe um espaço para esta discussão para além de tabus, estereótipos, 

como os presentes na sociedade. Está a mídia de negócios e a empresa tratando de 

forma natural o tema da diversidade sexual?   

As pesquisas produzidas no Brasil sobre questões de gênero e mercado de 

trabalho levam em consideração as categorias gênero feminino e masculino, ou 

homem e mulher. Não fazendo um levantamento sobre as pessoas transexuais no 

mercado de trabalho. Contudo é possível visualizar o panorama discrepante entre os 
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gêneros no mercado de trabalho brasileiro. Como mostra a pesquisa realizada pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2012: Mulher e Mercado de 

trabalho: perguntas e respostas. Nele é visível um crescimento na taxa de ocupação 

feminina entre os anos de 2003 e 2011. 

Em 2011, as mulheres eram maioria na população de 10 anos ou mais de 
idade (PIA), cerca de (53,7%). Contudo, eram minoria (45,4%) na população 
ocupada (PO). Essa estrutura distributiva reflete-se no nível de ocupação, 
relação que mostra o contingente de ocupados em relação ao total da PIA

1
. 

Para as mulheres, esse indicador foi de 40,5% em 2003 passando para 
45,3% em 2011(IBGE, 2012, p.03).  
 

No entanto a pesquisa (IBGE, 2012, p.05) mostra que a ocupação 

predominante ainda é a masculina em diversos setores. Essa análise feita pelo IBGE 

permitiu observar, ―que dos ocupados na indústria em 2011, 64,6% correspondiam a 

população masculina. Na administração pública e, sobretudo, nos serviços 

domésticos, a população ocupada feminina era maioria em 2011‖ (IBGE, 2012, p. 

05). Demonstrando a predominância de mão de obra masculina, ou feminina, em 

diferentes setores, onde as mulheres são maioria no serviço público e também nos 

relacionados à realização de trabalhos na esfera do lar. 

Em indicadores obtidos pelo IBGE em setembro de 20152, levantados em 

pesquisa nas regiões metropolitanas de São Paulo, Recife, Porto Alegre, Salvador, 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o instituto mostra que a maioria da população em 

idade ativa nestas regiões é feminina (54,0%) e que homens são a minoria da 

população (46,0%). Mas quando o índice é referente à população economicamente 

ativa os números se invertem, homens ficam com 53,5% e mulheres com 46,5% 

(IBGE, 2015). Demonstrando que embora as mulheres sejam a maioria da 

população em idade ativa, a grande parte dos postos de trabalho é ocupada pelos 

homens. 

Segundo o IBGE (2012), em dados que evidenciam quanto à remuneração, 

os números mostram diferenças no salário recebido entre os gêneros feminino e 

                                                             
1
 PIA: População em idade ativa: pessoas com dez anos de idade ou mais (IBGE Notas técnicas, 

p.17)  Disponível em:< 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/Notas_Tecnicas/transme
tod.pdf >. acesso em: 19/01/2016 
2
 Indicadores IBGE: pesquisa mensal de emprego setembro de 2015. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/fasciculo_indicadores_i
bge/2015/pme_201509pubCompleta.pdf> acesso em: 05/03/2016 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/fasciculo_indicadores_ibge/2015/pme_201509pubCompleta.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/fasciculo_indicadores_ibge/2015/pme_201509pubCompleta.pdf
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masculino. Embora a série histórica mostre uma diminuição na diferença salarial, as 

mulheres ainda recebem cerca de ¼ a menos, comparado aos homens.  

O rendimento médio do trabalho das mulheres em 2011 foi R$ 1.343,81, 
72,3% do que recebiam os homens (R$ 1.857,63). Esses valores indicam 
uma evolução no rendimento em relação ao ano de 2003, quando a 
remuneração média das mulheres foi de R$ 1.076,04. Entretanto, pelo 
terceiro ano consecutivo o rendimento feminino mantém a mesma 
proporção (72,3%) em relação ao rendimento dos homens, em 2003 as 
mulheres recebiam 70,8% do que recebia, em média, um homem (IBGE, 
2012, p.16).  
 

A qualidade da inserção no mercado de trabalho também mostra as 

desigualdades através dos marcadores gênero e raça, assim as mulheres, 

especialmente as negras, apresentam maior precariedade nos índices de 

formalidade se comparadas aos homens e as mulheres brancas.  Considerando e 

analisando a diversidade dos inseridos em postos formais com carteira assinada, o 

ambiente é desfavorável para as mulheres, e mostra que o mercado de trabalho é 

um espaço no qual predomina o masculino. Os dados de 2009 obtidos pelo IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) confirmam que: ―A inserção das 

mulheres nesta realidade é, no entanto, marcada por diferenças de gênero e raça‖ 

(IPEA, 2011, p.27). O que é visível também nos dados destacados abaixo, 

elaborados pelo mesmo instituto. 

O indicador posição na ocupação permite identificar a distribuição dos 
trabalhadores segundo diferentes categorias de ocupação, sendo 
importante para uma análise que se volte para a qualidade dos postos de 
emprego ocupados por cada grupo. Para o período considerado, houve 
expansão do trabalho formal, com carteira assinada, que beneficiou homens 
e mulheres, embora ainda seja predominantemente um espaço masculino. 
Quando se combinam as desigualdades de gênero e raça, percebe-se que 
as diferenças se acentuam: enquanto, em 2009, os homens brancos 
possuíam o maior índice de formalização (43% com carteira assinada), as 
mulheres negras apresentavam o pior (25% com carteira assinada) (IPEA, 
2011, p.27).  

Em outro estudo produzido pelo IPEA (2010), as conclusões apontam para 

uma segregação de gênero nos escalões de comando tanto nas empresas como 

nos setores públicos, o que contribui para que essa realidade não seja modificada. 

―O reduzido número de mulheres em cargos de decisão, ademais, dificulta a 

implementação de políticas e medidas que estimulem uma maior participação 

feminina nas instâncias superiores da administração pública‖ (IPEA, 2010, p.35). 

Como verificado nos estudos anteriores, as questões referentes ao gênero no 

mundo do trabalho, indicam mudanças, crescimento da formalização, mas apontam 
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para um mundo do trabalho formal que não demonstra diversidade nos altos 

escalões, assim o mundo das empresas não proporciona ascensão para diretorias, e 

gerências femininas, sendo esta população ocupada em funções subalternas, desta 

forma, caracterizando a empresa e as instituições, lugares nos quais o poder de 

decidir ainda é concentrado no comando de trabalhadores homens.  

Quanto à pesquisa ser realizada em uma Revista de negócios, vale ressaltar 

que a mídia em seus diversificados meios como jornais, revistas, programas de 

televisão, rádio, mídia digital, blogs, redes sociais constitui-se em um espaço no qual 

pode construir novos conhecimentos. É relevante salientar que importantes 

experiências de gestão empresarial, como casos de sucesso de empresas os quais 

são veiculados através da mídia especializada em negócios. Outros estudos que 

precederam este e focaram neste fenômeno da mídia foram: os estudos sobre mídia 

de negócios e a disseminação do termo empreendedorismo (COSTA, BARROS e 

MARTINS, 2012); a construção do consumidor saudável (FONTENELLE, 2012); 

sucesso, mídia e a cultura do management no Brasil (ITUASSU e TONELLI, 2014); 

As mudanças na gestão das empresas, os diversos fenômenos no mundo das 

empresas, bem como vivenciados por seus agentes, as intersecções entre o 

cotidiano e os deslocamentos da lógica empresarial para a saúde, trabalho, 

apropriações de termos comuns a áreas de estudos diferentes adotados pelo mundo 

das empresas e pela mídia de negócios. Pesquisas estas que investigaram a 

Revista Exame, como referência para o mundo das empresas. 

As mudanças percebidas no ambiente organizacional sejam em suas práticas 

de gestão (processos e pessoas), da estrutura produtiva, do cenário onde atuam as 

empresas podem ser percebidas com a adoção de alguns modelos que são 

tendências em uma mesma época. Contudo existem diferenças na gestão 

empresarial e, portanto, compreender estes fenômenos da dinâmica organizacional 

é relevante, pois o conteúdo jornalístico consiste em uma fonte para análise destas 

mudanças. Se na prática as organizações têm se efetivado como um espaço que 

está se tornando mais inclusivo para a diversidade. Quanto ao grupo social 

composto por pessoas transexuais também é importante a investigação na mídia de 

negócios a fim de contribuir para conhecer qual é a visibilidade, quais os direitos 

conquistados, em especial, ao que se refere às questões referentes a esfera 

organizacional, a carreira, ao trabalho, que oportunidades este grupo tem 
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conquistado. O que é a diversidade que as empresas reconhecem como um 

diferencial positivo para o desempenho organizacional, já que tais questões são 

recorrentes na pesquisa acadêmica da área da administração, como veremos no 

decorrer dessa dissertação e compõem estudos recentes. 

Conforme Alves e Galeão-Silva (2004), em uma vertente crítica da 

diversidade nas organizações, a recorrência de lutas, desde as décadas de 1960 e 

1970, nos Estados Unidos, por direitos de trabalhadores, direitos civis, pelo direito a 

igualdade, foram a força motriz de vários acontecimentos que tiveram 

desdobramentos nas relações da gestão empresarial. Em meio a necessidade de 

dar respostas às lutas por direitos civis, que resultaram em ações afirmativas, o 

discurso da diversidade organizacional ganha relevância. Assim passou a ser pauta 

no mundo das organizações e conquistou espaço dentro dos fluxos semânticos no 

vocabulário empresarial, conforme Barbosa e Veloso (2009, p. 161). Bem como 

obtiveram espaço nas discussões sociopolíticas. Desse modo, os movimentos de 

lutas por direitos dos trabalhadores e por direitos civis, também contribuíram para 

―refletir‖ sobre a gestão empresarial, que pudessem dar respostas a complexidade 

da força de trabalho.  

Saraiva e Irigaray (2009), chamam a atenção para a questão da ambiguidade 

dos discursos a respeito da diversidade nas organizações. Em seu estudo realizado 

em filiais de multinacionais que atuam no Brasil, o qual objetivou analisar a relação 

entre o discurso e a prática de políticas para a diversidade, constataram que existe 

uma busca por legitimidade social por parte das empresas. Segundo os autores, 

quando uma organização possui práticas não discriminatórias, ela passa a ser vista 

como mais responsável socialmente em comparação com outra que não possui 

estas políticas. Porém deve se atentar para a efetividade de tais políticas. Uma 

constatação do estudo é que existem contradições entre a discursividade e a prática 

empresarial.  Deve se considerar os preconceitos que estão enraizados nos 

indivíduos, a postura da gerência frente a efetivação das ações em prol da 

diversidade, isto é, esses fatores têm influência na concretude de políticas para 

minoria, requer ação e combate ao preconceito por parte das gerências (SARAIVA e 

IRIGARAY, 2009). Os resultados desta pesquisa apontaram para as dificuldades de 

respeitar as diferenças nas empresas e apontou para os entraves, os preconceitos 

que os trabalhadores (incluindo a gerência) possuem. Este preconceito acaba 
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inibindo as minorias de tornarem-se visíveis, de expressarem sua orientação sexual, 

por exemplo, pelo simples fato dos trabalhadores temerem a discriminação (idem).  

Em Saraiva et al. (2014) abordam a questão da problemática do vivenciar a 

experiência ―coming out‖ (sair do armário, revelar sua orientação sexual) no trabalho 

por trabalhadores não heterossexuais. No mesmo sentido escreveu em ―A 

epistemologia do armário‖, a autora Sedgwick (2007), mostrando a problemática da 

questão do público e do privado, ao se revelar consiste em um problema tanto para 

as estruturas econômicas, de sexo, de gênero, na cultura heterossexista de maneira 

global. 

Desde já cabe salientarmos que a presente pesquisa adotou a terminologia 

pessoas transexuais, mesmo considerando importante a desconstrução da 

linguagem que está presente em vários estudos na esfera do gênero e que utilizam 

outras formas de expressão com o intuito de superar formas de tratamento no 

formato masculino versus feminino. Contudo reconhecemos como incipiente e 

introdutório o conhecimento até então adquirido para construir um texto neste 

padrão de escrita em uma dissertação. Além do mais, a adoção do tratamento 

pessoas transexuais demonstra o respeito e reconhecimento da autodeterminação 

de cada pessoa a respeito de sua condição e também permite pensar e praticar a 

ideia de que todas as pessoas têm direito ao seu corpo, ou a sua identidade de 

gênero, ou não identificar-se com um padrão dicotômico, mas sim enquanto uma 

pessoa. Pensar a respeito da diversidade nas organizações requer pensar assim no 

respeito à singularidade de cada pessoa. Mas antes é necessário investigar de que 

maneira a diversidade nas organizações é abordada em diferentes áreas de ensino 

e pesquisa. 

Segundo Alves e Galeão-Silva (2004), em pesquisa sobre o termo gestão da 

diversidade, constatou-se que o mesmo apareceu em 1990 em um artigo de 

Roosevelt Thomas, publicado na Harvard Business Review. No qual se defendia a 

substituição de políticas afirmativas em troca de uma gestão que valoriza-se a 

diversidade. No ano seguinte 1991, Taylor Cox Jr. e Stacy Blake, foram os primeiros 

a salientar as vantagens da gestão da diversidade em termos de vantagem 

econômica para as organizações. Os benefícios desta forma de gestão seriam a 

diminuição das faltas, a retenção de talentos, o aumento da criatividade, por 

exemplo.  
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No Brasil, o tema da diversidade nas organizações tem sido abordado por 

trabalhos recentes nas áreas da administração de empresas que são abordados 

como práticas em alguns manuais (ROBBINS 2010, HITT 2013, VECCHIO 2012, 

WAGNER 2012, FLEURY 2000), que buscam mostrar a cultura da diversidade como 

uma nova ferramenta de gestão, como um diferencial competitivo para as 

organizações. 

A estratégia de marketing empresarial também é outra face das práticas sobre 

a questão da diversidade nas empresas e organizações. Programas como ‗Selos da 

Diversidade‘ têm se tornado uma prática de algumas instituições públicas e privadas, 

e empresas nacionais. As iniciativas de criação dos ‗Selos de diversidade‘ têm sido 

promovidas também pelo governo, aqui destacaremos a promoção realizada pelo 

Governo do Estado de São Paulo: o qual instituiu em 2007, o selo paulista da 

diversidade, que tem por objetivo estimular a diversidade étnica, racial, sexual, e 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho3. 

No site do referido programa estão as empresas que já aderiram ao ‗Selo da 

Diversidade‘4 e entre as mesmas estão relacionadas 25 empresas com a 

certificação.  

São 12 empresas pelo Selo Pleno:   Accenture do Brasil Ltda.; Associação 
Comercial de São Paulo; Banco Bradesco S/A; Comgás; Companhia 
Brasileira de Distribuição – Pão de Açúcar; Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de SP – Sabesp; Companhia Energética de São Paulo – 
CESP; Dow Química S/A; Equipalcool; Jarí Celulose, papel e embalagem 
S/A – Grupo Orsa; Mondelez S/A; Veyance Technologies do Brasil- 
Goodyear do Brasil. E 13 pelo Selo Adesão: Basf S.A; Embraer S.A.; 
Novartis; Banco Citibank S.A; Pfizer; Atento Brasil; KPMG; Sodexo; DELL; 
Central Nacional Unimed; Odebrecht Realizações Imobiliárias; Pinheiro Neto 

Advogados; Fersol Indústria E Comercio S/A
5
. 

Cabe salientar que é necessária a apresentação de um plano de gestão da 

diversidade para a adesão ao projeto. Esta forma de adesão das políticas de 

diversidade em um primeiro momento demonstra as ações da empresa para a 

sociedade via a visibilidade que um selo pode agregar a marca da empresa. Além da 

                                                             
3
 Decreto nº 52.080 de 22/08/2007, dispõem sobre o Selo paulista da diversidade. Disponível em:< 

http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoi.asp?atoid=21625 >acesso em:12/03/2016. 

4
  Selo paulista da diversidade. Disponível em: http://www.emprego.sp.gov.br/emprego/selo-paulista-

da-diversidade/acesso em: 12/03/2016 
5
  Selo paulista da diversidade. Disponível em: http://www.emprego.sp.gov.br/emprego/selo-paulista-

da-diversidade/acesso em: 12/03/2016 

http://www.emprego.sp.gov.br/emprego/selo-paulista-da-diversidade/acesso
http://www.emprego.sp.gov.br/emprego/selo-paulista-da-diversidade/acesso
http://www.emprego.sp.gov.br/emprego/selo-paulista-da-diversidade/acesso
http://www.emprego.sp.gov.br/emprego/selo-paulista-da-diversidade/acesso
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visibilidade de um selo em termos práticos de uma propaganda, que implica em uma 

relação com o plano de marketing, também é possível a relação com a 

responsabilidade social empresarial. 

Entre as empresas que possuem políticas internas voltadas para a 

diversidade, todas as multinacionais com atuação no Brasil, são referências como: 

Sodexo (soluções para alimentação); MasterCard (pagamentos); Novartis 

Pharmaceuticals Corporation (indústria farmacêutica); Procter & Gamble e Johnson 

& Johnson (higiene e limpeza) 6.Como na epígrafe inicial, o discurso da diversidade 

nas organizações no Brasil é propalado associado a casos peculiares de sucesso. 

Neste sentido, é importante entender como as empresas buscam a inclusão da 

diversidade; outras (apenas) salientam a importância, mas não possuem práticas 

que confirmem este discurso de diversidade. 

De acordo, com a produção acadêmica da área da administração, falar de 

diversidade na organização também é visto como um diferencial estratégico, aquilo 

que agrega valor competitivo. Segundo Fleury (2000), ―com um enfoque mais 

pragmático, a gestão da diversidade cultural foi uma resposta empresarial à 

diversificação crescente da força de trabalho e às necessidades de competitividade‖ 

(FLEURY, 2000, p. 20). Desse modo, agregado ao discurso de responsabilidade 

social que as empresas têm adotado nos últimos anos, a bandeira do discurso da 

diversidade nas organizações passa a ser sinônimo de gestão em geral, como o 

excerto abaixo: 

O contexto da diferença, sua história e seu lugar social, não são discutidos, 
há apenas um conjunto de técnicas para lidar com um fato tomado como 
absoluto. A gestão da diversidade que passa a integrar o conteúdo da 
ideologia tecnocrática. Aqui reside, portanto, o argumento ideológico central 
da gestão da diversidade. O termo gestão abrange todas as operações 
necessárias para medir e controlar certo objeto – no caso a diversidade 
(ALVES E GALEÃO-SILVA, 2004, p.27). 

Mas que de outro lado, também pode ser um meio de colaborar para a maior 

equidade na sociedade; e, incentivar a igualdade salarial entre homens e mulheres– 

incluir pessoas do gênero feminino em cargos de gestão e direção, criar cotas para 

                                                             

6
Dez empresas lideram ranking de diversidade e nenhuma é brasileira. Disponível 

em:<http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/junho/dez-empresas-lideram-ranking-de-
diversidade-e?tag=empresa-sustentavel>. Acesso em: 29/03/2015 

http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/junho/dez-empresas-lideram-ranking-de-diversidade-e?tag=empresa-sustentavel
http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/junho/dez-empresas-lideram-ranking-de-diversidade-e?tag=empresa-sustentavel
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negros e pardos, são exemplos de respeito à diversidade quando incentivado pelas 

políticas das empresas.  

Até o momento, vimos que tanto a mídia de negócios como a produção 

científica da área de administração, de certa forma, estão preocupadas com a 

temática da diversidade nas organizações; contudo essa relação foi pouco explorada 

pelas ciências sociais, em especial a sociologia das organizações.  

De forma que a nossa proposta é analisar a gestão da diversidade por um 

viés sociológico que busque compreender a inclusão da diversidade de pessoas 

transexuais no mercado de trabalho. Visto que apesar de existirem alguns trabalhos 

acadêmicos voltados para essa temática, a área de concentração das investigações 

científicas encontra-se mais restrita as questões de saúde e gênero. Como no 

Manual elaborado pelo Governo brasileiro: ―Política Nacional de saúde integral de 

lésbicas, gays, travestis e transexuais‖ (2013), determina ações voltadas à saúde 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). Na 

dissertação de mestrado em psicologia social: ―Transexualidade: dos transtornos às 

experiências singulares‖ (ARAÚJO, 2010), é problematizada a normatização de 

sexo, gênero, sexualidade, desejo, como também a persistência do diagnóstico 

psiquiátrico da transexualidade e sua implicação na subjetividade das pessoas 

transexuais. Em artigo sobre ―A Transexualidade na atualidade: discurso científico, 

político e histórias de vida‖ (COELHO e SAMPAIO, 2013), as psicólogas abordam a 

questão da transexualidade diante das discussões pertinentes a persistência do 

diagnóstico de transtorno, como também, ao projeto de lei de identidade de gênero. 

Propondo uma abordagem das pessoas transexuais com relação às diversas áreas 

como o saber médico, o direito e as ciências sociais. 

Cabe salientar que dados oficiais a respeito de índices referentes ao 

emprego, ou ocupação de trabalhadores transexuais não foram encontrados. 

Entretanto, segundo Vasconcellos, no trabalho intitulado: ―Travestis e Transexuais 

no Mercado de Trabalho‖ (2014), ressaltou que: ―dados da Articulação Nacional de 

Transgêneros (ANTRA), constatou que 90% das travestis e transexuais estão se 

prostituindo no Brasil‖ (2014 p. 08). Este levantamento também é citado em outros 

trabalhos como em: ―Desvairadas‖ (2014), de Beatriz Aguiar; e em: ―Identidades 

trans* em pauta: Representações sociais de transexuais e travestis no telejornalismo 
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policial brasileiro contemporâneo‖ (2014), de Jennifer Hartmann, os dois trabalhos do 

curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 Segundo o Manual ―Promoção de direitos humanos de pessoas LGBT no 

mundo do trabalho‖ elaborado em 2014 por entidades como a OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) e parceiros, as pessoas transexuais encontram maiores 

dificuldades em manterem-se em seus empregos, já que a falta de respeito a sua 

condição também representa um desgaste e um esforço para se adequarem ao 

padrão heteronormativo (cf. BUTLER, 2015) dominante que é imposto, inclusive nas 

empresas em suas práticas de recrutamento e seleção.  

Quando uma pessoa não é respeitada em sua condição, singularidade ou 
situação, se gasta muita energia e tempo para esconder sua realidade 
diante de um padrão dominante, opressor e violento Esse padrão imposto 
desqualifica a pessoa de muitas maneiras. Ele não permite reconhecer 
qualidades em sua atuação profissional e a submete a julgamentos 
pessoais constantes e invasores de sua intimidade. Sem dúvida alguma, 
travestis e transexuais enfrentam uma dificuldade ainda maior ao serem 
excluídos/as das oportunidades de emprego ou ao vivenciarem o processo 
transexualizador quando estão inseridos /as no mercado de trabalho 
(Promoção de direitos humanos de pessoas LGBT no mundo do trabalho, 
2014, p. 14-15).  

 

Assim, isso constituiu o grande desafio dessa pesquisa, buscar relacionar a 

consolidação de um discurso empresarial e a prática das empresas frente à 

diversidade via a mídia de negócios, entendendo que bem como outros grupos de 

trabalhadores anteriormente ofuscados pelo universo organizacional; hoje as 

pessoas transexuais estão inseridas em postos de trabalho, como também em 

instituições educacionais, sendo de certa forma, preparados para o ingresso no 

mercado de trabalho formal/informal. Uma maneira de refletir a respeito da inclusão 

de transexuais é cogitar como a igualdade de direitos na sociedade democrática vem 

garantindo a todos os cidadãos acesso em igualdade de condições aos mesmos 

direitos. 

Recentemente algumas decisões Jurídicas no âmbito do direito civil, como o 

Nome Social e o casamento civil (união civil), no âmbito nacional garantem de certa 

forma, direitos as pessoas transexuais e travestis. A adoção pelo MEC (Ministério da 
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Educação), em 20097, do nome social para alunos na rede de ensino, foi um 

importante avanço no Brasil. A adoção do nome social na documentação e a sua 

utilização nas instituições de ensino deram mais dignidade aos estudantes e 

atenderam a uma reivindicação da população LGBT. Em sequência, a portaria 

N°233, DE 18 DE MAIO DE 20108, que decreta o tratamento pelo nome social aos 

servidores (transexuais e travestis). E por Nome Social o decreto define: ―Parágrafo 

único. Entende-se por nome social aquele pelo qual essas pessoas se identificam e 

são identificadas pela sociedade‖. No ano de 2013 a convenção 175/20139, dispõe 

sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, ficando vedada a recusa. 

Neste sentido, entidades como a ENAP (Escola Nacional de Administração 

Pública) ancoram o trabalho de capacitação em diversidade para orientar políticas 

públicas. Em sua publicação, Caderno Diversidade e Capacitação em Escolas de 

Governo (2010), ―reuniu especialistas e dirigentes de diversas áreas de atuação para 

trabalhar o tema multifacetado da diversidade‖ (2010, p. 07). Esta entidade está 

contribuindo na orientação de dirigentes e órgãos públicos a trabalhar no sentido de 

elaborar políticas para grupos que se encontram em desigualdade de condições, 

valorizando a equidade, como exemplifica o trecho abaixo. 

Equidade mostra-se, assim, um conceito adequado para demarcar a noção 
aqui proposta para a diversidade, já que revela que as diferenças entre 
grupos não deveriam comprometer a igualdade de direitos. Afinal, as 
diferenças não podem, em uma democracia, converter-se desigualdades. 
Nesse sentido, políticas específicas com foco em segmentos em 
desvantagem social mostram-se compatíveis com as políticas universalistas 
em sociedades complexas e democráticas como a brasileira (CADERNO 
DIVERSIDADE E CAPACITAÇÃO EM ESCOLAS DE GOVERNO, 2010, p. 
16). 
 

A gestão da diversidade nas organizações, junto com entidades de promoção 

de direitos dos trabalhadores, tem realizado ações para equalizar as desigualdades 

no ambiente de trabalho, na promoção de melhores condições de acesso ao 

emprego formal. 

                                                             
7
 Nome Social. Disponível 

em:<http://www.abglt.org.br/docs/MEC%20SECAD%20Parecer%20141%202009.pdfacesso em: 
2310/2015 
8
 Portaria disponível em: 

http://www.abglt.org.br/docs/Ministerio%20do%20Planejamento%20portaria%20233%202010.pdfaces
so em: 23/10/2015 
9
 Resolução casamento civil. <http://www.abglt.org.br/docs/resol_gp_175_2013.pdf> acesso em: 

23/10/2015 

http://www.abglt.org.br/docs/MEC%20SECAD%20Parecer%20141%202009.pdf
http://www.abglt.org.br/docs/Ministerio%20do%20Planejamento%20portaria%20233%202010.pdfacesso
http://www.abglt.org.br/docs/Ministerio%20do%20Planejamento%20portaria%20233%202010.pdfacesso
http://www.abglt.org.br/docs/resol_gp_175_2013.pdf%3e%20acesso
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Exemplos de pesquisas sobre como as empresas utilizam a diversidade na 

promoção do emprego, e na utilização de política de igualdade para os 

colaboradores vêm de organizações como as citadas no trabalho de Cassiano 

Mecchi (2006), são elas: IBM Brasil, Banco ABN Real, Natura Cosméticos. Nestas 

empresas foi realizada uma pesquisa que visava conhecer a forma como a 

diversidade era adotada; quais as políticas para gestão da diversidade sexual 

haviam sido implantadas nas mesmas. Na empresa Natura, o foco das políticas de 

diversidade estava voltado à inclusão de pessoas portadoras de necessidades 

especiais (PNE).  A Natura criou um censo anual para compor o relatório social da 

organização, nele consideravam-se raça, idade, gênero e PNE. Nas empresas IBM 

do Brasil e o extinto Banco ABN Real foram constatadas políticas voltadas para 

questões de gênero, afro descendentes, portadores de necessidades especiais, e 

pessoas LGBT. Foi criada pela IBM, uma intranet para gerar informação sobre 

grupos sociais como, por exemplo, a população LGBT. Também existem grupos de 

discussão e o nome do crachá pode ser escolhido pelo funcionário (nome social). No 

Real, desde 2004, os benefícios de saúde aos parceiros, podiam ser estendidos a 

pessoas independente do sexo. Seus gestores realizavam cursos de formação para 

aprendizagem da diversidade (MECCHI, 2006). Para Mecchi (2006), existe diferença 

na forma como as empresas tratam a diversidade. No caso da empresa Natura, 

salienta-se a importância da diversidade; já na IBM, existe uma política de gestão da 

diversidade, que considera o diferencial um ganho para a organização; o Banco Real 

(extinto e adquirido pelo consórcio Santander10) inseriu a diversidade dentro da 

política de sustentabilidade da empresa.  Para Mecchi (2006): 

 

Este estudo demonstrou grandes e novos desafios para os gestores de 
pessoas, demonstrando que há sinais efetivos de mudança nas políticas 
das empresas na direção apontada. Manter-se a par de tais mudanças pode 
ser um importante diferencial competitivo (MECCHI, 2006, p. 85). 

 

No Brasil, algumas ações são referências como o caso dos portadores de 

necessidades especiais (PNE), que no ano de 1985, passaram a ter garantias que 

lhes assegurassem condições de emprego, de manutenção e da sua adaptação, 

                                                             
10

 Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V, um consórcio composto pelo Santander 
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V, adquiriu 96,95% do 
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Disponível em: 
https://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=6413 acesso: 
26/10/2015 

https://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=6413
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bem como a readaptação no trabalho. Asseguradas pela convenção 159 - Aprovada 

na 69ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra - 1983), entrou 

em vigor no plano internacional em 20 de junho de 1985, e ratificada pelos países 

membros, como é o caso da Brasil.11 A aquisição de uma legislação que assegure o 

emprego de pessoas que, como os portadores de necessidades especiais, formam 

um grupo minoritário de trabalhadores, refletiu no número de pessoas empregadas, 

resultando em maior visibilidade social.  Assegura também aos trabalhadores em 

geral a garantia de readaptação em uma função.  E mais ainda, auxilia na 

desconstrução do estereótipo da incapacidade para o trabalho de pessoas em 

condições que restringem algumas atividades.  

Neste sentido, a Lei que regulamenta as cotas (Lei 8.213/91) para portadores 

de necessidades especiais foi uma importante conquista, que consolidou uma 

política de emprego para esta população, fazendo com que a composição da 

diversidade nas organizações também reflita no cumprimento dos deveres legais do 

país onde a organização atua.  

No Brasil, o Art. 93 regulamenta 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 habilitadas, e em caso de dispensa ficará a empresa responsável por 

substituir por outro indivíduo em condições semelhantes. Desta forma, existe a oferta 

de vagas para estes trabalhadores asseguradas e impostas por lei às empresas. 

Em outra investigação sobre diversidade nas organizações, Aydós (2013), 

apresenta uma análise de como as campanhas do Ministério Público do Rio Grande 

do Sul, voltadas para grupos como portadores de necessidades especiais, 

invisibilizados como trabalhadores, por meio de campanhas publicitárias. Assim, 

ações como a do Ministério Público almejavam a conscientização da população a 

respeito da diversidade no trabalho, além do combate à discriminação. Mostrando 

que as diferenças encontradas nos trabalhadores, não geram incapacidades para o 

                                                             
11

CONVENÇÃO Nº 159/OIT; disponível em: http://www.oitbrasil.org.br/node/505. Acesso em: 
30/11/2014 
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trabalho. Tais ações foram realizadas por meio de cartazes em locais públicos, bem 

como em ônibus. 

Disponíveis no site do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul 
(MPT-RS) e apresentadas a seguir, têm como objetivo o ―combate à 
exclusão social e à discriminação no trabalho, fomentando a troca de 
experiências e discussões sobre o tema‖ e englobam tanto produções de 
iniciativa do próprio MPT-RS, quanto de acordos entre empresas e a 
Procuradoria Regional do Trabalho no Estado, em ações referentes a dois 
dos eixos temáticos de atuação da procuradoria: o Combate à discriminação 
a trabalhadores e a Inclusão nos ambientes de trabalho da pessoa com 
deficiência ou reabilitada (AYDÓS, 2013, p.04). 
 

Da mesma forma que outros grupos sociais, como os incluídos pela Lei de 

cotas para negros, pardos e indígenas, em concursos públicos, outras ações 

buscam garantir acesso a grupos sociais minoritários e combater a discriminação. 

De modo que ações voltadas à diversidade sexual também ganharam espaço e 

conquistaram vitórias. No que se refere às pessoas LGBT, a OIT também tem 

realizado ações em conjunto com entidades de promoção de direitos humanos. 

Em uma publicação que resultou de uma parceria das agências (OIT, PNUD, 

UNAIDS) 12 que promovem os direitos dos trabalhadores LGBT, encontram-se 

algumas resoluções em prol do emprego para tal público, o que significa um avanço 

na área de promoção dos direitos humanos, bem como o combate a estigmatização 

desta população. Segundo a OIT, ―o estigma e a discriminação influenciam os níveis 

de eficiência e produção, o bem-estar laboral e o próprio acesso ou permanência em 

um trabalho decente13‖ (Cartilha Promoção dos direitos humanos de pessoas LGBT 

no mundo do trabalho, 2014, p. 04).  

Entre leis, que convertem em obrigatoriedade, a inserção de algumas 

minorias em espaços como o de trabalho, e as campanhas lançadas pelo governo, 

para promover o conhecimento da população sobre o tema diversidade. Outros 

espaços relacionados ao mundo das empresas e do trabalho, também repercutem o 

tema diversidade. Em meio as nossas pesquisas na mídia de negócios eis que uma 

importante publicação nos surpreendeu com uma matéria de capa na Revista 

Exame, na edição 1088, ano 49, nº08, no ano de 2015, intitulada: -―‗Chefe, sou Gay‘: 

surge a primeira geração de executivos brasileiros que tratam sem rodeios uma 

                                                             
12

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento);UNAIDS (Programa das Nações 
Unidas de Combate a AIDS)disponível em: <http://www.unaids.org.br/> acesso em: 04/06/2015 
13

Segundo definição da OIT,trabalho decente é um ―trabalho adequadamente remunerado, exercido 
em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna‖. 
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questão por muito tempo mantida como tabu nas empresas – e todos ganham com 

isso‖. A capa trata o assunto da diversidade sexual nas organizações, e passa a 

integrar nosso material de pesquisa. O tema é abordado como um tabu ainda vivido 

no mundo das empresas, referindo-se à orientação sexual de seus colaboradores, 

entretanto, mostra que o tema está ganhando repercussão no meio empresarial, 

como afirma o trecho a seguir. 

A discussão sobre o tema entrou na agenda das maiores empresas do 
mundo. E recebe o suporte de ―aliados‖, como os ativistas passaram a 
chamar os heterossexuais que se manifestam em favor da causa e cuja 
sigla LGBT ganha um ―a‖ no final (LGBTA). Recentemente, o presidente 
mundial do banco Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, aceitou o convite de 
uma organização americana que luta por direitos dos homossexuais, a The 
Human Rights Campaing, para se tornar porta-voz-pró-casamento gay nos 
Estados Unidos (EXAME, 1088, ano 49, nº08, p.36). 

 

Assim essa realidade protagonizada por leis e pela adoção da diversidade 

nas companhias multinacionais é assunto na mídia de negócios, e de certa forma, 

contribui para que o tema seja debatido em vários segmentos, tornando-se pauta 

recorrente no cenário nacional.  

Deste modo, as questões rumam para discussões sobre a extensão desses 

direitos, isto é, a necessidade de modificação de legislações para que se possam 

implantar os benefícios dados pelas empresas aos cônjuges LGBT; entretanto, isso 

esbarra em outros entraves legais, por exemplo, o não reconhecimento do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo. Assim sendo, temos problemas que 

passam a ser debatidos de dentro (políticas internas de benefícios) para fora da 

empresa (legislação). 

Embora se fale no valor para a organização que tem a gestão da diversidade, 

e que as empresas ganham com a diversidade de sua força de trabalho, essa 

pesquisa busca questionar (se e/ou) onde estão as pessoas transexuais nesta 

diversidade? O que nos leva a refletir sobre qual a diversidade que é aceita, que 

participação é possível para as pessoas transexuais nas empresas atualmente? 

Será possível falar deste grupo no ambiente de trabalho formal brasileiro, ou não? O 

cruzamento da teoria das organizações, com as políticas de inclusão e gestão de 

pessoas como estudo das trajetórias das pessoas transexuais via mídia de negócios, 

bem como a problematização deste tema via sociologia das organizações, utilizando 
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o aporte teórico das contribuições dos estudos queer são questões a serem 

investigadas neste presente trabalho. 

A partir dessas questões, o problema desta pesquisa está circunscrito a 

compreender qual a relação entre o discurso da diversidade (pela mídia de 

negócios) e as práticas veiculadas na revista exame que fazem menção as pessoas 

transexuais (a diversidade) nas notícias em sua versão online (mundo das 

empresas)? Considerando a diversidade como uma ―pluralidade de identidades que 

caracterizam os grupos e as sociedades que compõem não só o Brasil, mas toda a 

humanidade14‖. 

De que forma a mídia de negócios tem abordado as questões sobre as 

pessoas transexuais, mundo das empresas, mercado de trabalho, políticas voltadas 

à diversidade. Analisando o conteúdo das notícias espera-se relacionar as pessoas 

transexuais e as práticas da gestão da diversidade, entendendo que bem como 

outros grupos de trabalhadores anteriormente ―invisibilizados‖ nas empresas, 

excluídos, discriminados, ou estigmatizados, pelo universo organizacional; 

atualmente, encontra-se em processo de mudança, já que é discurso recorrente na 

discussão acadêmica da área da administração. 

Assim são objetivos dessa pesquisa - identificar como a mídia de negócios 

aborda a diversidade sexual nas reportagens veiculadas na Revista Exame online; 

observando o intervalo de tempo compreendido entre janeiro de 2010 até 31 de 

dezembro de 2014, período no qual foi verificada a maioria das notícias resultantes 

da busca por meio da palavra-chave: ―transexuais‖. Estas matérias são 

disponibilizadas pelo acervo online da revista investigada.  Como também, identificar 

as justificativas empresariais, em relação ao discurso da gestão da diversidade na 

mídia de negócios; com especial atenção para as pessoas transexuais, como estas 

pessoas são representadas dentro das matérias veiculadas nesta mídia no mundo 

das empresas, das organizações neste período.  

Atentar para a forma como a mídia aborda a temática da diversidade 

observando algumas categorias como: ‗transexuais‘, ‗gays‘, ‗lésbicas‘, 

‗homossexuais‘, ‗diversidade‘ e ‗gestão da diversidade‘, fazendo uma coleta de 

                                                             
14

 O que é diversidade? Disponível em: http://www.febraban-diversidade.org.br/o_que_e.html acesso 
em: 18/04/2016 
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informações empíricas a ser submetidas à metodologia de análise de conteúdo que 

consistem no método científico desta investigação. A relação entre os dados 

coletados e a teoria será analisada via a teoria da sociologia das organizações, da 

teoria queer. Isto porque, não desejamos realizar uma análise dentro dos padrões 

que considerem trabalhadores quanto ao gênero masculino/feminino, em uma 

relação dicotômica, na qual está construído e determinado pela exclusão do outro, 

bem como, na percepção de suas fronteiras entre as identidades homem/mulher. 

Quando a análise visa uma abordagem da teoria queer, estamos afirmando que há 

trabalhadores que não estão nestes padrões de normatização de gênero e sexo, e 

estes também estão presentes nas organizações, contudo não são contemplados 

por análises, ou ainda, não são abordados nos estudos sobre organizações. 

 Como também, a observação da relação entre o discurso empresarial da 

gestão da diversidade e a sua consequência como política para as pessoas 

transexuais no mercado de trabalho formal e garantia de direitos; além de verificar 

como as pessoas transexuais são representadas pela mídia de negócios, se existem 

mudanças, ou aumento quanto à inserção na pauta deste grupo nas matérias 

voltadas para negócios, ou carreira, de que maneira integram a pauta dessas 

matérias; bem como, o que ocasiona, ou motiva as empresas a adotarem tais 

práticas de gestão da diversidade e outras não (via mídia de negócios); traçando 

possíveis paralelos entre o plano de política da diversidade, apresentado pela 

organização; ou ainda relacionando a área de atuação da empresa. 

Algumas hipóteses para esta investigação são que o discurso de inclusão da 

diversidade nos leva a refletir que seriam partes das práticas de responsabilidade 

social propostas pelas políticas das empresas multinacionais. Bem como, as práticas 

estabelecidas por entidades como a ONU, OIT, para promoção dos direitos humanos 

e sociais que se espraiam, via práticas isomórficas15 como garantia de legitimidade 

social das empresas que as adotam. Ou ainda, será o ideário da gestão da 

diversidade via a inclusão de minorias, no caso, as pessoas transexuais, modelado 

pela ótica empresarial que busca normatizar e enquadrar ao mesmo tempo 

esquivando-se de fazer o debate mais profundo entre os trabalhadores e o 

reconhecimento do respeito às diferenças que a diversidade idealiza. 

                                                             
15

(cf. DIMAGGIO, 2003) 
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Uma vez que a mídia de negócios pode ser um meio de difusão de 

estereótipos de uma sociedade em uma época. Muito embora existam notícias 

acerca de diversidade, a abordagem sobre o tema ainda é pouco impactante nas 

reportagens voltadas para o mundo das empresas. 

Este estudo justifica-se, pois pretende analisar o discurso da diversidade 

(acadêmico e mídia de negócios) e a prática, por meio da verificação dos conteúdos 

a respeito das pessoas transexuais. Dando destaque a este grupo, por meio de 

pesquisa na revista Exame versão online, casos de empresas relativos à diversidade 

e representação das pessoas transexuais, nesta diversidade. 

Haja vista que dentro dos possíveis estudos realizados pela sociologia das 

organizações, sobre trabalho e gênero, pouco foi explorado sobre as pessoas 

transexuais. Além de que, muito se fala na mídia sobre identidade social, violência 

transfóbica, homofóbica, precariedade do trabalho, fazendo relação à exploração 

sexual, violência prisional, discriminação, etc. Desta forma, é possível formular uma 

narrativa que contempla uma área de estudos que carece de mais investigações que 

contribuam para combater antigos estereótipos. 

Provocar um debate na sociedade, mostrando que a diversidade é um tema 

importante para as organizações, uma vez que as pessoas têm o direito de 

expressar-se, o respeito ao seu corpo, a diversidade, a autodeterminação e as 

singularidades. As pessoas transexuais formam um grupo do qual pouco 

conhecemos de suas trajetórias profissionais, seus currículos e sua formação 

educacional. Sendo estas informações necessárias para que se avance nos estudos 

sobre organizações, nos debates tanto na área da sociologia, como na 

administração. 

 

1.1 O Percurso Metodológico: a mídia de negócios e a sua justificativa 

A pesquisa é de caráter qualitativo – foi realizada uma pesquisa nos arquivos 

da Revista Exame online, para mapear as notícias entre janeiro de 2010 até 31 de 

dezembro 2014. A pesquisa buscou os resultados para as seguintes palavras-chave: 

―transexuais‖; ―diversidade‖; ―gestão da diversidade‖, ―gays‖; ―homossexuais‘; 

―lésbicas‖. De posse destes resultados foram obtidas as seguintes reportagens, após 

o uso do filtro do site, para localizar apenas as notícias. 
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Quanto à metodologia utilizada nesta investigação, algumas características 

quanto ao método adotado. Para Bardin (1977), a metodologia de análise de 

conteúdo pode apoiar-se em diferentes técnicas de análise dos dados, porém a mais 

usada é a que utiliza uma análise a partir de categorias. Segundo a autora:  

No conjunto das técnicas da análise de conteúdo, a análise por categorias é 
de citar em primeiro lugar: cronologicamente é a mais antiga; na prática é a 
mais utilizada.  Funciona por operações de desmembramento do texto em 
unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos.  Entre as 
diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou 
analise temática, é rápida e eficaz na condição de aplicara discursos diretos 
(significações manifestas) e simples (BARDIN, 1977, p. 153). 

Como em Bauer (2008), a busca será realizada por meio da utilização de uma 

palavra-chave, definida pela autora metodologicamente como um índice de entrada 

para realização de pesquisas em arquivos de meio online, como por exemplo, um 

jornal. No caso desta pesquisa, o meio será a Revista Exame. A próxima etapa foi a 

codificação e a classificação, que segundo Bauer (2008) consiste em classificar a 

amostra de materiais, unindo esta com a teoria.  

Quanto à busca preliminar realizada, foi obtida por meio de palavras-chave, o 

seguinte resultado: Para ―diversidade‖ são 459 no total das notícias no acervo, 

sendo que 247 pertencem a este intervalo de tempo. Para ―transexuais‖ são 43 no 

total e 42 no período. Para ―gays‖ foram 313 no total, sendo 294 pertencentes ao 

intervalo.  Para ―homossexuais‖ compõem 278 notícias e ―lésbicas‖ são no total de 

56 pertencentes ao período que se pretende investigar. Também foram realizadas 

buscas por notícias que abordassem o tema ―gestão da diversidade‖ a fim de obter 

maior quantidade de reportagens. Foram encontradas 29 notícias para o intervalo 

investigado. 

A escolha pela Revista Exame por ser referência brasileira na mídia de 

negócios, como mostram dados obtidos em um kit para a mídia (material 

comemorativo dos 40 anos da revista, elaborado com a finalidade de promover, 

vender o produto Revista Exame), a revista possuía em 2007, 59% (share) da fatia 

do segmento do mercado publicitário especializado em negócios; e também possuía 

89% a mais de vendas que suas concorrentes juntas (KIT MÍDIA: EXAME 40 ANOS, 

2007). Corroborando com o que constatou Donadone (2000), este veículo é o 

principal para negócios no Brasil, voltada para gerentes e empresários, sendo fonte 
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de disseminação de ideias que refletem no mundo das empresas as mudanças 

referentes à gestão, a tecnologia, ou seja, no mundo das empresas. 

Em conformidade com o público para o qual são elaboradas as reportagens, 

sejam gerentes, ou empresários, a intenção é realizar a investigação a respeito de 

como a mídia de negócios relaciona a diversidade, ou a gestão da diversidade 

sexual e as pessoas transexuais. E quais outros paralelos entre notícias em mídias 

de negócios e diversidade, como a realidade das pessoas transexuais pode ser 

traçada nesta mídia. Conforme as notícias são publicadas existe uma reação do 

público que lê e daqueles que são retratados pelo periódico. Será possível constatar 

qual a visibilidade conferida atualmente às pessoas transexuais? Em quais canais 

da revista estas reportagens são publicadas; qual o tema da reportagem; estes 

temas estão relacionados ao mundo das empresas e do trabalho?  Dos direitos 

civis?  

 

1.2 A Mídia de negócios e sua justificativa 

Por que uma análise via a Revista Exame e não em outra. Tomando como 

base outras pesquisas já realizadas neste veículo de comunicação que buscaram 

também investigar as produções direcionadas para o mundo dos negócios, para 

empreendedores e gestores, sendo capaz de um amplo alcance de público por 

possuir uma versão digital. A qual tem um acervo para consultas virtuais, que 

disponibiliza as edições desde o ano de 2000. Desta forma, a escolha foi por este 

veículo de informação. Conforme as informações que constam na página da revista 

na Internet. 

O site www.exame.com.br é a principal fonte online sobre negócios no país. 
Seu foco se estende a economia, mercados financeiros, tecnologia, 
marketing, gestão, meio ambiente, pequenas empresas, carreira e finanças 
pessoais. Atualizado das 6 da manhã à meia-noite, 7 dias por semana, tem 
uma equipe de 30 jornalistas cobrindo full time negócios no Brasil. Traz 
também os blogs dos jornalistas da revista EXAME, as reportagens das 
revistas EXAME e PME e vários serviços de informação financeira.

16  
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 Sobre a Exame. Disponível: http://exame.abril.com.br/sobre/Acesso em: 28/04/2015 
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Outras características que chamam a atenção são os dados sobre a revista 

as quais se enquadram ao propósito desta investigação, um deles é o fato de 

existirem informações disponíveis em seu site de fácil acesso, como dados sobre 

seus leitores, sua tiragem, o perfil dos leitores, e seus arquivos digitalizados.  Ainda 

conforme informações do próprio site: ―sua missão é levar à comunidade de 

negócios informação e análises aprofundadas sobre temas como estratégia, 

marketing, gestão, consumo, finanças, recursos humanos e tecnologia. Segundo 

uma pesquisa do instituto Ipsos-Marplan, a Revista Exame é lida por 91% dos 

presidentes das 500 maiores empresas instaladas no Brasil‖ (Idem). 

Os pesquisadores da área da administração de empresas, Costa, Barros e 

Martins, publicaram no ano de 2012, pela Fundação Getúlio Vargas, um estudo 

sobre o empreendedorismo e o discurso da mídia de negócios, onde entre outros 

usaram o banco de dados da Revista Exame. Neste trabalho enfocam o poder da 

mídia de negócios em propalar a ideia de empreendedorismo e vender receitas de 

sucesso, como fica claro no trecho a seguir - ―Receitas prontas oferecidas pelo 

mercado, o que contribui para a homogeneização de conceitos e práticas e a 

propagação de modelos de profissionais idealizados‖ (COSTA, BARROS, MARTINS, 

2012, p. 360). Reforçando a busca por um tipo ideal, como um modelo de gestão, 

uma ferramenta que solucione um problema de desempenho organizacional, ou 

ainda uma receita de sucesso de como tornar-se um empreendedor de sucesso, ou 

um líder. 

 Assim como no estudo realizado na mídia de negócios por Frezza et. al. 

(2009) que teve como objetivo: ―apontar a compreensão espaço temporal se efetiva 

a partir de indicadores dos modos de trabalhar e de viver contemporâneos, 

veiculados em revista popular de negócios‖ (2009, p.189). Neste caso o veículo 

investigado foi a revista Você S.A., revista voltada para negócios e também 

pertencente ao grupo Abril, bem como a Revista Exame. 

Tendo como base as observações dos autores, optou-se por concentrar a 
coleta de dados na revista Você S.A, que apresenta periodicidade mensal e 
é possível de ser classificada como literatura de pop-management. Tal 
escolha buscou garantir um veículo de divulgação significativo da produção 
e reprodução de determinados modos de trabalhar e de viver na 
contemporaneidade (FREZZA, 2009, p. 493). 
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Nesta mesma direção, outra pesquisa realizada na Revista Exame e Você 

S.A, de forma conjunta, no intuito de analisar a representação feminina na mídia 

voltada para negócios e ―com base na análise dessas revistas, criou-se uma 

classificação para as representações femininas recorrentes na revista‖ (MELLO et. 

al., 2004, p. 115).  Segundo a análise destas reportagens direcionadas para 

mulheres mostrou como estereótipos de gênero estão presentes na mídia de 

negócios, nos temas propostos foi possível verificar tanto a mulher relacionada ao 

cuidado, como também a mulher forte, ou seja, uma constatação de mudanças e 

diferentes representações em uma mesma época, acompanhando também a ideia 

de que as mulheres estão desempenhando vários papéis na atualidade (MELLO et. 

al. 2004). 

Estes exemplos anteriormente citados servem para salientar a forma como os 

estudos em mídias e aqui mais especificamente na mídia de negócios, têm se 

mostrado como um lócus de pesquisa capaz de ser apropriado por investigações 

que buscam apreender mais sobre diferentes aspectos no mundo das organizações, 

como é o caso das mudanças, das transformações que estão ocorrendo. As 

possibilidades de investigação são diversas, e a implementação de bancos de dados 

digitais é um avanço a favor das pesquisas em análise de conteúdo como esta se 

propõem analisar. 

Em uma pesquisa recente sobre mídia realizada pelo governo federal 

contatou-se que ―praticamente a metade dos brasileiros, 48%, usa internet. O 

percentual de pessoas que a utilizam todos dos dias cresceu de 26% na PBM 2014 

para 37% na PBM 2015‖ (2015, p. 07). Mostrando dessa forma que é crescente o 

número de acessos a estes conteúdos. 

 

1.3 Organização da Dissertação 

A pesquisa será dividida na sequência da seguinte forma. A primeira parte 

aborda a discussão sobre o mundo das notícias e a gestão da diversidade. 

Realizando uma abordagem de estudos recentes que utilizam a mídia como meio de 

pesquisa e reconhecem na mesma uma fonte de investigação de fenômenos sociais, 
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como a divulgação de discursos sobre o mundo das empresas, seus agentes, as 

mudanças e os estereótipos. 

Na segunda parte, revisão a respeito da gestão da diversidade, mundo das 

organizações e os estudos queer. Estudos sobre diversidade nas empresas e o 

conceito de gestão da diversidade nas organizações para a área da administração, a 

visão crítica, a apropriação de características não mensuráveis como métricas para 

o desempenho das empresas serão abordadas nesta parte. Como também trabalhos 

importantes para a sociologia organizacional como as contribuições de Grün e 

Donadone (2001), DiMaggio e Powell (2003), ao que se refere às transformações na 

gestão produtiva e de pessoas, além das estratégias das empresas para sobreviver 

frente a concorrência.  A abordagem da diversidade como uma coletividade pelo 

mundo das empresas, também se revela sobre o aparato queer, a possibilidade de 

problematizar o ofuscamento das singularidades, da autodeterminação do gênero, 

do direito de viver o corpo para além da fixidez das normas da heteronormatividade 

compulsória, do estereótipo das pessoas transexuais. 

Na terceira e quarta parte, a abordagem metodológica feita através da análise 

de conteúdo via Bardin (1977) e Bauer (2008) demonstrando a análise dos dados 

obtidos após a adoção de leitura e classificação de alguns aspectos característicos 

das notícias, como, por exemplo, tamanho do texto (palavras e parágrafos), 

visualizações, canal, autor, data, título, bem como a análise de trechos das matérias. 

A diversidade e seus nós, apresentando os resultados obtidos e a relação 

com as teorias utilizadas para embasar este estudo, enfatizando evidências, 

consistirá na quinta parte. Assim, a partir dos estudos abordados ao longo de nossa 

revisão bibliográfica, analisando as reportagens veiculadas na mídia de negócios. 

Quais foram as justificativas via Boltanski e Chiapello, para que a diversidade e as 

pessoas transexuais, ganhem espaço no discurso da mídia de negócios. Por último, 

considerações finais sobre este estudo. 

 

 

 

 



32 
 

 

Capítulo 2 

No Mundo Corporativo- Qual Diversidade é Esperada e o que se espera dela? 

 

Em ―Cultura e diferença nas organizações: reflexões sobre nós e os outros‖ 

(2009) Lívia Barbosa aborda a temática da diversificação da gestão nas 

organizações frente às mudanças culturais, bem como, os fatores culturais que 

influenciam o ambiente organizacional em um mundo globalizado. 

A expressão ―diversidade dá lucro‖ transformou-se em um ícone (cf. 

BARBOSA, 2009) sendo comumente apropriado pelo vocabulário de negócios.  

Porém estes fluxos semânticos são em sua origem mais complexos do que quando 

simplesmente apropriados para significar as práticas atuais de gestão. Buscando 

compreender um pouco melhor a dimensão mais correta destes conceitos 

supracitados. Barbosa (2009), estabelece algumas diferenciações possíveis a partir 

destes estudos e sua contribuição para avanços nos estudos organizacionais. 

Um conceito que ganhou destaque segundo Barbosa (2009) é o de 

interculturalidade. Que pode ser entendido como traduzir de uma cultura para outra, 

códigos compostos por comportamentos de forma que sejam compreensíveis. Este 

tipo de abordagem está relacionada com a ida de trabalhadores de empresas para o 

exterior, bem como diplomatas em missão. Após o contato intercultural entre os 

trabalhadores, as mudanças na forma de relacionamento entre os mesmos 

modificaram-se, não sendo mais possível a continuidade de antigas regras e 

etiquetas do mundo organizacional (BARBOSA, 2009, p. 169). 

À medida que o mundo das organizações se torna diverso, com novos atores, 

também é necessário realizar mudanças para abordar novas formas de 

relacionamento profissional, ou interpessoal de modo que reconheça as diferenças 

culturais de forma positiva. A diversidade passa a ser da força de trabalho, bem 

como das ferramentas de gestão.  

Segundo Barbosa (1996), foi entre as décadas de 1970 e 1980 que o termo 

cultura organizacional (de empresas ou corporativa) passa a designar um novo 

campo de estudos em administração. Nesta área, estudos mostram a importância da 

cultura de uma empresa, considerados uma variável fundamental ao traçar 
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estratégias organizacionais. Do mesmo modo que aliada, ou como um agravante 

aos possíveis conflitos que advém da implantação de novas políticas administrativas 

(gestão de pessoas, de processos produtivos). A partir deste período, seminários e 

congressos passam a abordar temas relacionados a novas formas de gestão que 

auxiliem a sanar o desempenho ruim das empresas norte-americanas, frente ao 

novo paradigma japonês. Estes debates corroboram a ideia de que o mundo 

empresarial é composto de processos e de pessoas, e que estas carregam uma 

dimensão muito mais complexa, que é a simbólica. Desta forma, a empresa também 

é permeada pelos valores da cultura, do local- dimensões que influenciam a gestão 

empresarial e que implicam em reconhecer a existência e pensar em diferenças 

(BARBOSA, 1996). 

Ainda segundo a autora: 

 
Nas duas últimas décadas, o termo cultura passou a ser associado no 
âmbito das organizações a um conjunto de novos conceitos, todos 
relacionados entre si, que expandiu em várias direções os seus significados, 
interligando questões que anteriormente não eram discutidas, gerando 
novas implicações de ordem prática e estabelecendo novas redes 
semânticas (BARBOSA, 2004). Ativo intangível, multiculturalismo, 
interculturalidade e transculturalidade são alguns destes novos conceitos, 
que nos remetem para diferentes problemas teóricos e metodológicos 
(BARBOSA, 2009, p. 161). 

 

Estas abordagens sobre a questão da diversidade também são freqüentes no 

conteúdo dos cursos da área da administração e gestão de pessoas. Um dos 

recorrentes manuais da área da administração, escrito por Vecchio (2012) revela 

que, a análise do comportamento organizacional está focada em realizar uma 

abordagem sobre motivação, atitudes e desempenho dos colaboradores, assuntos 

que concentram esforços na área da gestão empresarial. Além da análise do cenário 

interno da organização (colaboradores, motivação), a análise dos cenários externos 

(sociedade, cultura) é importante. Uma vez que estes fatores influenciam o 

desempenho organizacional, compreender de que forma isto acontece é importante. 

Desta forma, reconhecer diferenças e incentivar um ambiente favorável as mesmas, 

pode ser uma forma de aumentar a produtividade. 

Como para Hitt et. al. (2013), no qual conceituam que diversidade é como: 

“uma característica de um grupo de pessoas no qual existem diferenças em uma ou 

mais dimensões relevantes, tal como gênero‖ (HITT et. al., 2013, p. 39). Para 

Robbins (2010), a diversidade é vista como um diferencial, que pode assegurar 
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vantagens competitivas. Para este autor é papel do gestor deixar de tratar todos 

iguais e reconhecer que são as diferenças individuais que geram tal vantagem 

competitiva. Reconhecer a diferença e responder a elas de forma não 

discriminatória, faz com que os colaboradores trabalhem mais satisfeitos, assim 

tornando-os mais produtivos e a organização retêm este talento. 

Tal como Wagner (2012) da mesma vertente teórica, ainda no sentido de 

valorizar as diferenças individuais, o autor salienta que as pessoas são diferentes 

em uma série de dimensões. Saber obter vantagens desse fato é fundamental para 

o controle efetivo do comportamento organizacional.  O autor acredita que certos 

gestores se baseiam na máxima que algumas pessoas têm certas características 

individuais, baseadas na expressão de gênero ou na condição étnica ou ainda na 

faixa etária na qual estão inseridos, isto é, estereótipos e que muitos se apóiam 

nessa impressão equivocada para tomar decisões que prejudicam injustamente os 

membros desses grupos e limitam a eficácia organizacional. A natureza mutante da 

mão de obra significa que o mercado de trabalho também está se tornando mais 

diversificado em termos de composição demográfica e cultural, então para obterem 

vantagem competitiva, os gestores precisam deixar de lado falsos estereótipos sobre 

vários grupos e avaliar diretamente aptidões e os traços de cada um com métodos 

válidos e confiáveis. 

Numa perspectiva que transita entre sociologia e administração de empresas, 

Fleury (2000, p. 23), apresenta que ―o conceito de diversidade está relacionado ao 

respeito à individualidade dos empregados e ao reconhecimento desta; gerenciar a 

diversidade implica o desenvolvimento das competências necessárias ao 

crescimento e sucesso do negócio‖. Conforme Fleury (2000), a inserção da 

diversidade no ambiente organizacional pode ser uma adequação de políticas de 

empresas multinacionais; mas também pode ser entendida como uma soma de 

vários fatores, com as múltiplas razões pelas quais os atores percebem o mercado e 

os fluxos globais culturais que derrubam as fronteiras organizacionais. 

Em Jaime (2009), é enfatizado o caráter multicultural de sociedades 

contemporâneas. A partir dos estudos de Charles Taylor (1997), constatou-se que 

segmentos minoritários ou subalternizados nessas formações sociais teriam 

encampado lutas pelo reconhecimento das suas identidades por parte dos grupos 

hegemônicos. Estaria na base dessas reivindicações a ideia de que as identidades 
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grupais são jogos de espelhos, ou seja, são formados em parte pelo 

reconhecimento, ou sua ausência, que os outros significativos conferem a essa 

identidade. Uma imagem limitada, desprezível ou aviltante da identidade desses 

grupos subalternizados por parte dos segmentos dominantes causaria prejuízo aos 

seus membros, que poderiam passar a se ver de maneira deformada, construindo 

assim uma forma de opressão, uma marca de injustiça. Baseado em Stuart Hall, o 

autor salienta o termo multicultural, como adjetivo de características sociais e 

problemas de cunho governamental, no qual diferentes comunidades constroem um 

mundo comum, mas que ainda lhe imprimem características originárias de suas 

identidades originais. Em contraponto, ao multiculturalismo, substantivo que define 

estratégias e políticas de gestão da diversidade utilizada pelo campo da 

administração (JAIME, 2009, p. 116-117). 

A diversidade na organização evoca várias práticas na esfera do mundo das 

empresas. É empregada por alguns administradores como uma ferramenta de 

gestão, pode ser adotada por força da lei como a das cotas, que contemplou os 

PNE‘s (portadores de necessidades especiais) incluídos nas empresas; como 

também pode estar relacionada a uma questão de ética nos negócios, além de um 

diferencial competitivo (aumento da produtividade). O modelo de gestão empresarial 

que valoriza a diversidade também tem sido apontado por manuais de boas práticas 

para as empresas, como uma recomendação (cf. Ethos, 2000); desta maneira, pode 

melhorar a forma como as pessoas enxergam a empresa. A empresa vista de fora 

para dentro, identificada com um compromisso social (INSTITUTO ETHOS, 2000). O 

que deixa uma lacuna nos estudos organizacionais é como cada empresa põem em 

prática o discurso da diversidade, abrindo um precedente para reivindicar mais 

estudos sobre o tema e suas práticas no dia a dia. 

Neste sentido de buscar contribuir para estes estudos no campo da 

antropologia, a pesquisa de Valéria Aydós (2013), aborda a gestão da diversidade 

organizacional, fazendo uma análise de variáveis que podem ser relacionadas com a 

adoção do modelo de gestão da diversidade organizacional e aponta para alguns 

resultados e aspectos quanto às ideias que foram obtidas acerca da diversidade nas 

organizações em sua pesquisa. Atenta às diferenças que podem ser atribuídas a 

categoria diversidade. Bem como a domesticação de termos que transitam entre a 

cultura e a empresa, o que pode acarretar na ressignificação simplista no caso da 



36 
 

diversidade como um ―mix‖ de pessoas, como uma ferramenta de gestão, como 

criatividade. Segundo a autora: 

Temos como objetivo compreender como as diferenças – enquanto 
coletividades biossociais de raça, gênero, deficiência física, orientação 
sexual, etc. – estão sendo absorvidas, rechaçadas e / ou redesenhadas por 
tecnologias de governo enquanto definidoras de novas subjetividades 
sociais contemporâneas. A partir de uma análise das práticas discursivas 
presentes no material estudado, temos como resultado preliminar a idéias 
de que estas políticas governamentais ao traduzirem a categoria 
diversidade para a lógica empresarial domesticam a caráter político do 
exercício da cidadania. A diversidade como fonte de direitos em si (presente 
nas formas afirmativas, por exemplo) no contexto semântico da ‗cultura de 
negócios‘ ou é apagada em detrimento da capacidade técnica, ou é 
significada como um mix de pessoas que trariam ―criatividade‖ e ―lucro‖ para 
a organização, transformando-se em uma ―ferramenta‖ necessária à 
sobrevivência das empresas em tempos de globalização (AYDÓS, 2013, p. 
01). 

 De outro lado, salienta que empresas vêm trazendo para suas agendas de 

debate e problematizando questões que outros segmentos da sociedade têm 

abordado. Como exemplo disso, a promoção da diversidade no ambiente de 

trabalho como meio de ampliação da cidadania para indivíduos que compõem 

grupos minoritários no ambiente organizacional.  

Este fenômeno é visível nas mudanças recentes da agenda sociopolítica 
nacional e internacional, as quais vêm incorporando a questão da 
diversidade como um direito de cidadania. Abre-se aqui um novo espaço de 
disputas pelo reconhecimento e a inclusão de sujeitos e de grupos sociais 
(AYDÓS, 2013, p. 02-03). 

Se de um lado, o discurso da diversidade nas organizações, abordado pelos 

estudiosos da administração de empresas, bem como por pesquisas na área da 

antropologia, constatam-se elementos que mostram que o mundo das empresas 

está refletindo a diversificação da força de trabalho e das lutas de grupos sociais por 

reconhecimento. De outro, o ambiente organizacional atualmente demonstra indícios 

de incluir em sua agenda assuntos referente a questões culturais, bem como os 

temas abordados pelos organismos internacionais.  

Contudo, o que se pode perceber é que mesmo que o discurso da diversidade 

componha a agenda de empresas atualmente, nem todos os grupos sociais 

conseguem ingressar nas empresas. Como menciona Fleury (2000), as empresas 

multinacionais buscam adequar suas políticas para funcionários.  Assim podemos 

dizer que estas empresas contam com a gestão da diversidade. 
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Se a diversidade é uma ferramenta para o aumento da produtividade e 

legitimidade social das empresas com políticas de responsabilidade social, porque é 

tão difícil de encontrar transexuais nas empresas brasileiras, ou em postos de 

trabalho formal? Estão eles em cargos de menor visibilidade? Ou será que estamos 

tratando de uma diferenciação entre as diversas formas de diversidade, onde alguns 

grupos sociais são mais aceitos para trabalhar nas empresas? Ou ainda, a 

diversidade está no plano discursivo, descolada das práticas nas empresas? São 

questões para refletir e buscar respostas. 

Segundo o manual do Instituto Ethos, que incentiva as boas práticas nas 

empresas, a diversidade deve ser valorizada e incentivada pelas empresas. Mas 

qual diversidade é reconhecida e valorizada pelas empresas? Será a diversidade 

como um valor, ou como diz Aydós (2013) agora como técnica, um ―mix‖ de pessoas 

criativas que geram lucro. Quando a diversidade deixa de ser uma forma de respeito 

à diferença a cada indivíduo e passa a ser apenas um grupo diverso, que pode 

resolver tarefas. Pensar em diversidade requer superar a ideia de que estamos 

trabalhando sem conflitos, até porque a inclusão de grupos minoritários é posterior a 

lutas por direitos dos mesmos. 

No caso dos portadores de necessidades especiais, a criação de uma lei que 

torna obrigatória sua contratação, por meio de cota já é uma realidade nas 

empresas. Segundo o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Henrique Caetano Nardi, estudioso de relações de gênero; diversidade 

sexual e relações de trabalho, cidadania e políticas públicas, o período que se segue 

pós-ditadura militar, funcionou como um divisor de águas para a compreensão do 

contexto sociopolítico que atravessa o debate contemporâneo em torno dos direitos 

a cidadania associados à identidade de gênero, à diversidade sexual e, de forma 

ampla, às relações de gênero (NARDI, 2013, p.15-16). O que corrobora com o 

debate sobre a interculturalidade (cf. BARBOSA, 2009), que é aplicada a realidade 

empresarial em meados dos anos 70 para dar conta de questões étnicas e de 

minorias nas empresas. 

 Essas respostas as necessidades impostas a gestão empresarial, 

semelhantes em outros países, também são estudadas por dois pesquisadores 

norte-americanos, Paul DiMaggio e Walter Powell (2003) via sociologia das 
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organizações. Ao mesmo tempo em que as organizações travaram uma busca 

competitiva por espaço no mercado, buscando novas práticas de gestão de acordo 

com os referidos autores, pode-se verificar que a busca pela diferenciação não 

resulta sempre em singularidade. Estas práticas são imitadas ao longo do tempo, 

copiadas por empresas de um mesmo ramo, formando um bloco de empresas que 

acabam por assemelharem-se. As organizações buscam aplicar processos 

semelhantes em sua gestão imitam as práticas bem-sucedidas de outras instituições 

com vistas a permanecerem legítimas no mercado; procurando desmitificar a ideia 

de que as empresas estão sempre buscando diferenciar-se para tornarem-se 

competitivas. Em campos bem estruturados de atividade econômica, percebemos 

práticas que não visam à competição em si, mas uma forma de atuação que leva a 

homogeneização do comportamento organizacional, da estrutura e da cultura.  

DiMaggio e Powell (2003) constatam que quando um campo ou uma empresa 

tornam-se bem estabelecido, ―há um impulso inexorável em direção à 

homogeneização‖. As mudanças implementadas pelas organizações de um campo 

específico, contribuem para que seja mais homogêneo o campo, desenvolvendo 

uma estrutura semelhante entre empresas de um mesmo ramo de atuação, isto 

contribui para uma menor diversidade das estruturas organizacionais. 

Deste modo, DiMaggio e Powell, constatam que o conceito aqui apresentado 

para definir a atuação das organizações é o de isoformismo, no qual ―um processo 

de restrição que força uma unidade em se assemelhar a outras unidades que 

enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais‖ (p. 76, 2003).  

Dentro desta abordagem, DiMaggio e Powell (2003), apresentam a 

diferenciação em três tipos possíveis de mecanismos de mudança organizacional via 

isoformismo: O coercitivo; o mimético e o normativo. O primeiro é derivado de 

influências políticas; o segundo resulta de respostas padronizadas às incertezas; e o 

último, está associado a profissionalização. 

O tipo de isoformismo coercitivo está vinculado às mudanças organizacionais 

motivadas por pressão governamental. Pode ser exemplificado através de uma 

mudança em uma tecnologia de produção que está adequada ao limite de 

poluentes, etc. Esta forma de mecanismo é exercida de forma direta, de um modelo 

de gestão para uma organização e àqueles que a ela estão em relação de 
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subordinação. As subsidiarias de uma companhia estão sob este tipo de ação, 

necessitam adotar as orientações da matriz. Neste modelo ―à medida que Estado e 

outras grandes organizações racionalizados expandem seus domínios a outras 

arenas da vida social, as estruturas organizacionais refletem cada vez mais regras 

institucionalizadas e legitimadas pelo Estado e de dentro do Estado‖ (DIMAGGIO E 

POWELL, 2003, p. 76). 

A forma mimética reflete as incertezas das instituições que ao adotarem um 

modelo de gestão, o fazem imitando outras organizações do mesmo ramo. Bem 

como, pode se observar uma repetição dos mesmos modelos gerenciais, 

disseminados por consultorias e profissionais da área que circulam levando 

conhecimentos entre empresas. Por último, o isoformismo normativo, ―é derivado da 

profissionalização‖ (DIMAGGIO E POWELL, 2003, p. 79), oriundas da própria 

conquista profissional, do conhecimento de técnicas de trabalho, isto é, da 

normatização das profissões que delimitam a sua atuação que passa a ser a mesma 

em diferentes organizações. 

Cabe salientar, que da mesma maneira que é possível observar a 

padronização de uma normatização de determinado campo de atuação 

organizacional e profissional que se constrói a partir deste fluxo de conhecimentos, 

técnicas, processos e atuação do Estado. De outro lado, este processo também é 

capaz de demonstrar os mecanismos que levam as mudanças que atualmente estão 

se processando no cenário organizacional e, pode apontar os agentes desta 

mudança nas políticas de diversidade organizacional. 

 Para Donadone e Grün (2001), a utilização da noção de campo cf. Bourdieu 

(1989) para compreender como o mundo das empresas aparece relacionado à ideia 

de participação, comum nos movimentos sociais e sindicais, e percebido a partir da 

década de 70 e 80 nas empresas. Os autores adentram ao debate sobre a 

adaptação de uma ideia que vem dos movimentos sociais na pós-ditadura no Brasil. 

O conceito de participação que apresenta esta plasticidade e colabora para que 

exista um trânsito entre o campo do movimento social, sindical e a empresa. Por 

meio da observação de publicações realizada em literatura de negócios, os 

pesquisadores demonstram a ‗participação‘ como uma forma de gestão empresarial 

na década de 80. Foi identificada como um fluxo da linguagem própria do movimento 
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de emancipação dos trabalhadores, que ressignificado passou a fazer parte das 

práticas de algumas empresas. 

 
Numa primeira aproximação, a difusão e a transformação da idéia de 
participação podem ser descritas a partir da noção de Campo (Bourdieu, 
1989). De início, observamos a tentativa de setores do movimento operário 
e sindical de utilizar essa bandeira no quadro de algumas variantes das 
estratégias de emancipação do proletariado. Grupos em geral situados à 
esquerda (DONADONE; GRÜN, 2001p. 01). 

 

 Para Donadone e Grün (2001), a necessidade de adaptação, de reinvenção é 

presente nas organizações e pode significar a capacidade de manter-se no 

mercado. Mudanças na forma de gestão são estratégias que também são 

constatadas. Na busca de novas formas de gestão e relacionamento com os 

funcionários, as organizações passam a inovar e alguns conceitos são adaptados, 

adotados com o objetivo de se tornarem mais competitivas. Novos conceitos foram 

surgindo como o caso de qualidade, atualmente muito utilizado, e flexibilidade, isto 

no que se referia a estrutura produtiva. Quanto à relação de empresa e funcionários, 

os laços tornaram-se mais estreitos e as palavras de ordem são interação e 

negociação. 

 
Entre essas formas surgem os chamados ―sistemas participativos‖, que se 
difundiram nas organizações brasileiras nos anos que se seguiram, 
resultando numa diversidade de arranjos organizacionais e entendimentos 
associados ao tema ‗participação‘. No decorrer do período, o conceito de 
‗participação‘ tem seu significado alterado, adaptando-se notavelmente às 
mudanças de contexto ocorridas na década. Contrariando o entendimento 
mais comum, sustentamos que, longe de ser um problema de falta e 
precisão do conceito de ‗participação‘, esta plasticidade é justamente a 
condição para sua difusão e introdução de maneira concreta no ambiente 
organizacional brasileiro (DONADONE; GRÜN, 2001, p. 02). 

 

  Desta forma, a utilização de ferramentas de gestão já na década de 80 

mostra a necessidade de inovar na gestão e levar os funcionários a um maior 

envolvimento com a empresa. A utilização de sistemas de participação consegue 

se popularizar, devido ao conceito ―participação‖ que pode ser entendido naquele 

contexto pós-ditadura como luta por mudanças. Assim esta ferramenta se 

populariza e os funcionários são convidados a participar mais da empresa dando 

sugestões e sentindo-se assim parte atuante na tomada de decisão. Segundo 

Donadane e Grün (2001), os ‗programas de sugestão‘ nos quais havia a 

possibilidade de opinar sobre os processos produtivos, configuraram como formas 

de engajamento dos trabalhadores nos 80. Como também consistiam em formas 
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de reação das gerências à crise econômica, implementando mudanças gerenciais 

e táticas, formas de buscar sustentabilidade das organizações frente às mudanças. 

De maneira que, uma maior diversidade de formas de gerir as organizações 

passa a ser observado em diferentes empresas, ou ainda em diferentes ramos de 

atuação. Da mesma forma que existem estruturas que condicionam a ação dos 

indivíduos, como normas e convenções, também ocorrem que modelos de gestão 

diferentes coexistam e concorram na atualidade. De outro modo como poderíamos 

explicar que diferentes empresas adotam diferentes modelos de gestão onde é 

possível mais participação, mais inovação, mais diversidade entre os trabalhadores. 

Poderiam consistir em formas de diferenciarem-se de seus concorrentes em um 

mesmo setor de atuação, uma tendência, a valorização da criatividade e inovação 

na forma como fazem a gestão da força de trabalho? Contudo o que caracteriza 

algumas organizações e o que pode ser constatado é que as empresas pós década 

de 80 passam a rever sua administração, sua estrutura para dar respostas as novas 

necessidades do mundo global adotando modelos de sucesso, ou inovando.  

Em uma perspectiva onde as organizações são tomadas por ‗modelos de 

mundo‘ como sugere Grün (1999), a cultura organizacional também é retratada 

como em modificação. O mundo organizacional passa por diversas transformações 

no sentido de tornar-se mais flexível, includente e não excludente, a partir da década 

de 80. As empresas neste período se encontram em circuitos globais onde as 

agendas passam a ser pautadas por temas que ultrapassam os muros das 

empresas e as fronteiras nacionais. 

Assim sendo, a empresa não é sempre orientada somente para a lógica do 

mercado, para a competição e lucro. O autor constata em sua pesquisa que existem 

estes dois modelos de empresa coexistindo no cenário atual. As estruturas 

cognitivas que conduzem ao primeiro modelo de empresa, ou ao segundo, são 

apreendidas de forma que se tornam permanentes, conduzindo através de filtros as 

escolhas dos agentes. Segundo o autor, estamos diante da ―ação de mecanismos 

culturais cujo escopo é bem mais amplo que as arenas econômicas‖ (GRÜN, 1999, 

p. 123). 

Conhecer estas realidades concorrentes é o que torna possível reconhecer e 

traçar alternativas para a solução de conflitos reais. ―Em suma, o ato de ordenar 

analiticamente as contradições, tornando-as explícitas, é o passo necessário para o 
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conhecimento do alcance das alternativas com que a sociedade se depara‖ (GRÜN, 

1999, p.134). 

Nesta perspectiva de exposição da realidade, pode ser possível uma 

interpretação do que propõe modelos de gestão como o da diversidade. No qual, as 

diferenças entre os colaboradores são vistas como possíveis de elevar o 

desempenho organizacional na perspectiva da administração de empresas.  

Para os autores da administração de empresas, Alves e Galeão-Silva (2004), 

a gestão da diversidade tem se caracterizado pelos seguintes posicionamentos que 

estão em consonância com as mudanças nas organizações apresentadas até então:  

 

Em geral, a gestão da diversidade tem sido defendida com base em dois 
pontos. Primeiro, programas internos de empresas voltados à diversidade 
seriam socialmente mais justos do que políticas de ação afirmativa – 
impostas por uma legislação que remonta às lutas por direitos civis nos 
Estados Unidos durante as décadas de 1960 e 1970 -, uma vez que se 
baseiam na meritocracia e não no favorecimento. Segundo, um bom 
gerenciamento da diversidade de pessoas nas organizações conduziria à 
criação de vantagem competitiva, o que, em tese, elevaria o desempenho 
da organização no mercado, tendo em vista a influência positiva de um 
ambiente interno multicultural, com membros de distintas experiências e 
habilidades (ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004, p.01). 

 

 Cabe salientar outro fator que chama atenção e pode tornar as políticas 

adotadas pelas organizações, ao que se refere à diversidade, em parte 

semelhantes. No contexto mundial, bem como no brasileiro, a consulta a organismos 

internacionais como a OIT também tem sido utilizada, a atuação desta agência 

internacional busca entre os países membros promover ações, assinar tratados e 

diretrizes para orientar o mundo do trabalho. Assim, para que não exista 

discriminação e exploração no ambiente de trabalho. Segundo os autores, o Brasil 

segue as orientações da agência OIT. 

 

Desde 1995 o governo brasileiro vem manifestando interesse no combate à 
discriminação no mercado de trabalho. Para tanto, solicitou a cooperação 
técnica da OIT no sentido de efetivar e implementar políticas que 
promovessem a igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego e 
na ocupação(idem, p.05). 

 

Frente ao que foi posto, a inclusão da diversidade no ambiente organizacional 

foi promovida por importantes forças como é o caso de agências internacionais, 

ações do governo (lei de cotas), a adesão de algumas empresas que adotam o 

modelo da diversidade. Na agenda da responsabilidade social, ao afirmar que a 

diversidade é fundamental para o desempenho organizacional. Bem como, o 

movimento LGBT, enquanto grupo organizado em defesa destas minorias, 
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conquanto esteja conquistando espaço para uma transformação, ou maior 

conscientização, buscando visibilidade e igualdade.  

Segundo a OIT, em seu ―Relatório: Igualdade no trabalho: enfrentar desafios‖ 

(2007), mudanças estão sendo implementadas no mundo das organizações que 

buscam a equidade entre trabalhadores. Programas de responsabilidade 

empresarial têm sido promovidos para pensar a empresa e seus impactos na 

sociedade onde atua. Para esta agência a responsabilidade social é: 

375. Os programas de responsabilidade social das empresas (RSE), que 
surgiram em resposta à expansão dos mercados globais de trabalho, 
constituem um mecanismo através do qual as empresas tomam em 
consideração o impacto das suas atividades sobre a sociedade e afirmam 
seus princípios e valores tanto na aplicação dos seus métodos e processos 
internos, como nas suas relações com os outros intervenientes. A RSE é 
uma iniciativa voluntária orientada pelas empresas e refere-se a atividades 
que se considera irem além do simples respeito pela lei (OIT, 2007). 

E segue caracterizando como forma de promoção de responsabilidade social 

na empresa (RSE): a criação de códigos de conduta na empresa, o que especifica 

na orientação nº376 da OIT, mostrando a ação de mecanismos governamentais, 

ONG, organizações internacionais, para citar algumas, como abaixo: 

376. Até a data, as iniciativas de RSE têm assumido diversas formas, desde 
códigos de conduta das empresas e procedimentos e certificação e auditoria 
a quadros de gestão ou iniciativas intergovernamentais lançadas 
individualmente ou em conjunto com associações comerciais, ONG, 
organismos governamentais e/ou organizações internacionais. 

Outras ações de organismos de defesa dos direitos dos trabalhadores como 

da OIT, para orientar no combate à discriminação no trabalho estão na formulação 

das resoluções n°155 e 156, que são específicas para a proteção da diversidade 

sexual no trabalho. E chama a atenção para o engajamento de instituições e 

organizações no combate à discriminação de pessoas por orientação sexual. Sobre 

esta última forma, orienta: 

 
Discriminação com base na orientação sexual 155. Uma pessoa cuja 
orientação sexual não corresponda aos padrões dominantes e 
estabelecidos pode ser alvo de violência verbal, psicológica e física e de 
atos de ódio. A homossexualidade é ilegal em diversos Estados do mundo 
inteiro, e em muitos deles está sujeita a punição corporal ou prisão. 
156. No local de trabalho, os indivíduos podem sofrer discriminação se 
souber ou suspeitar que são lésbicas, homossexuais, bissexuais ou 
transexuais (chamados cada vez mais LGBT) (OIT,  2007, p.46). 
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Tal como outras ações promovidas por organizações não governamentais, o 

Instituto Ethos17 no ano de 2003 publicou um relatório prescritivo de como as 

empresas ‗podem e devem‘ valorizar a diversidade. Segundo Ethos (2003), 

reconhecendo o cenário econômico atual não só preocupado com produção e 

competição, mas também com a conduta ética e dentro da legalidade. Buscando o 

bom relacionamento com os funcionários e os clientes, tendem a investir em 

qualidade em todo o processo de produção, distribuição, prestação de serviços, e 

para isso é fundamental uma boa relação entre as pessoas. Sobre a questão da 

diversidade o Instituto Ethos diz que, as empresas têm ampliado a abrangência do 

conceito, como no excerto abaixo: 

A diversidade é associada, mais freqüentemente, a gênero e raça. As 
empresas, no entanto, vêm ampliando o conceito e passando a considerar 
questões como condição socioeconômica dos empregados, idade, estado 
civil, nacionalidade, orientação sexual, deficiências, estilo de trabalho e 
visão de mundo, entre outras diferenças. Valorizar a diversidade e praticar a 
diversidade, combatendo a discriminação e o preconceito, são princípios da 
responsabilidade social empresarial (ETHOS,2003 p. 24). 

Em 2013, foi lançado pelo mesmo Instituto Ethos o manual voltado para o 

público LGBT nas empresas18. Com o intuito de auxiliar na inclusão de profissionais 

gays, lésbicas, travestis e transexuais pelas empresas. Seguindo as proposições 

feitas pelas instituições que buscam promoção da igualdade de gêneros, no 

combate ao trabalho precário e na promoção de direitos humanos nas organizações.  

Observando o cenário atual de aumento das violações aos direitos da 
população LGBT e das dificuldades de direcionamento de políticas 
públicas e iniciativas privadas na proteção e defesa desse segmento 
social específico, o Instituto Ethos lança este manual, que conta com o 
patrocínio da Embaixada dos Países Baixos e das empresas que 
compõem o GT Empresas e Direitos Humanos. Queremos com isso 
fomentar o debate e estimular as empresas a adotar ações voltadas a 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, bem como trazer 
contribuições para a construção de um mercado de trabalho que 
respeite e promova os direitos humanos em geral e os direitos LGBT 
em particular (Ethos, 2013, p.07,). 
 

Pode-se evocar a ideia de flexibilização de conceitos comuns a mais de um 

grupo social, ou campo científico como é o caso da diversidade. Sendo possível a 

imputação de mais de um significado atribuído por diferentes atores sociais 

                                                             
17 Perfil social racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas. 
Instituto Ethos, 2003. 
18

 Compromisso das empresas com os direitos humanos LGBT: orientações para o mundo 
empresarial em ações voltadas para a lésbicas, gays, travestis e transexuais, Instituto Ethos, 2013 
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contemporâneos. Grün (1999), enfatiza que existem essas diferenças de visão e que 

não são imutáveis. 

 
Observamos o conflito cultural opondo os propugnadores dos dois modelos 
de empresa de maneira sincrônica. Nessa perspectiva, as idéias pareciam 
firmemente enraizadas nas consciências dos indivíduos e a veemência nas 
defesas deixava pouco espaço para mudanças significativas de 
compreensão. Mas seria essa uma expectativa razoável para prevermos os 
comportamentos individuais no decorrer das carreiras? Creio que não 
(GRÜN, 1999, p.133). 
 

 Em consideração as abordagens realizadas sobre as organizações e as 

características da sociedade atual, considerando suas relações entre sistema de 

produção e indivíduos, a análise de Luc Boltanski e Ève Chiapello (2009) tem se 

destacado por investigar o ―novo espírito‘ do capitalismo que se encontra em 

vigência. Seu trabalho faz um esforço teórico e prático, unindo a investigação do 

modelo de produção capitalista e suas formas possíveis de aplicação na realidade 

das organizações. Em seu trabalho: ―O novo espírito do capitalismo‖ buscam 

contribuir para um quadro das formas apresentadas de como o modelo de produção 

se orienta atualmente, como se justifica e agrega sentido e significados para sua 

manutenção. Para os pesquisadores: 

 
O espírito que o anima possui duas faces: uma "voltada para dentro", como 
diz Dumont, ou seja, aqui o processo de acumulação legitimado, e outra 
orientada para as ideologias com que ele se impregnou ideologias que lhe 
dão precisamente aquilo que o capitalismo não pode oferecer: razões para 
participar do processo de acumulação ancoradas na realidade cotidiana e 
diretamente relacionadas com os valores e as preocupações daqueles que 
convém engajar (BOLTANKI e CHIAPELLO, 2009, p.54). 

 

Neste cenário, a esfera das justificações é fundamental para que se possa 

agregar sentido às ações realizadas e para se retroalimentar o sistema produtivo 

tornando o mesmo possível. Desta forma, ―as justificações são necessárias para 

respaldar a crítica ou para responder à crítica quando ela denuncia o caráter injusto 

de uma situação‖ (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 56). Assim, mostram os 

autores que a lógica das justificações funciona juntamente com uma métrica para 

avaliar quais discursos têm validade para servir como forma de justiça em uma 

determinada situação. Isto é possível pelo princípio de equivalência de grandezas, 

que por sua vez funciona como uma lógica de priorizar algumas necessidades 

primordiais com relação a outras, menos quando colocadas frente a frente. São 

validadas como prioridades aquelas grandezas que possuem uma construção sólida 
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dentro da sociedade e segundo o autor estão direcionadas em lógicas distintas, mas 

se destina a normatizar as justificações. Desta forma Boltanski e Chiapello (2009), 

criam um modelo de validade universal inicialmente com seis lógicas chamadas por 

ele de cidades, posteriormente agrega um sétimo construto. São estes os seis 

modelos: cidade inspirada; cidade doméstica; cidade da fama; cidade mercantil; 

cidade industrial; cidade cívica e por último, cidade conectada.  

Da mesma forma que o capitalismo se consolida ele também está justificado 

por diversos atores, trazendo para si um espírito acumulado, normatizado nos 

discursos que falam de sua forma de ação e nas injustiças do modelo. Junto ao 

modelo já nasce a sua crítica e neste sentido é que o modelo de cidades evocadas 

como um construto para análise da realidade.  

Em conformidade com a realidade que se apresenta teremos diferentes 

evocações do espírito do capitalismo, que também se mostra variar conforme a 

época, conforme as características sociais, ―para conseguir engajar as pessoas 

indispensáveis à busca da acumulação, o capitalismo devia incorporar um espírito 

capaz de oferecer perspectivas sedutoras e estimulantes de vida‖ (BOLTANSKI e 

CHIAPELLO, 2009, p. 58). Este espírito é capaz de mobilizar, nos diversos setores 

da vida social, os discursos que não são próprios a um modelo de produção, como 

uma moral que transpassa por vários lugares da sociedade (diferentes cidades), que 

crítica e que impulsiona, reinventa, inclui e exclui.  

A partir de uma análise crítica a modelos de gestão existentes, como uma 

forma de dominação que busca auto justificar-se, Luc Boltanski (2013) faz uma 

constatação no campo da gestão empresarial. A dominação pela gestão, que ele 

chama de gestionária, segundo o mesmo é orientada para a exploração e que está 

associada a uma dose de persuasão, ou seja, constrói justificativa, ―a exploração se 

aproveita da instrumentalização de diferenciais para gerar lucro, e estes podem ser 

de natureza diversa‖ (BOLTANSKI, 2013, p.449). 

No contexto, onde diferenças entre as práticas da inclusão de trabalhadores 

no mercado formal são perceptíveis, na realidade onde leis de cotas são necessárias 

para assegurar a inclusão de minorias e trabalhadores LGBT, são invisibilizados nas 

empresas e questionamentos são evocados, bem como justificativas. No sentido de 

uma análise crítica das questões que se inscrevem na esfera da gestão em 

instituições atuais, a validade de análises que tenham esta proposta é incontestável.  
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Para Boltanski (2013), quando a crítica questiona as diferenças entre o que é 

posto na realidade, é possível constatar as assimetrias entre as oportunidades no 

mundo das instituições. Percebem-se duas evocações que pretendem justificar as 

condições nas quais a realidade é apresentada e vivenciada pelos indivíduos no 

mundo do trabalho. 

Na primeira, ―atribui-se a assimetria de condições no nível macro, 
como em função da mudança da tecnologia em razão da economia; 
já na segunda, a justificativa é no nível micro, sobretudo, a ação das 
pessoas que, na maioria das provas, não são mostradas 
verdadeiramente em vantagem porque, por exemplo, supõem-se que 
bebem, se drogam, ou não querem realmente trabalhar‖ 
(BOLTANSKI, 2013, p.449). 
 

Assim Boltanski (2013), mostra que a dominação gestionária atribui a culpa 

aos indivíduos.  E aponta um caminho para a análise das atuais práticas nas 

organizações. Sobretudo em momentos onde a realidade está incorporada no 

mundo, onde se questionam valores, é possível plantar a incerteza, a crítica da 

ordem e questionar o universo simbólico. E quando isso acontece, segundo o autor: 

Estas crises têm um efeito aparentemente paradoxal. Questionam as 
relações simbólicas sobre as quais está baseada a ordem social e 
introduzem a incerteza radical sobre a qualificação dos objetos e as 
relações entre eles, ou seja, sobre o seu valor. (BOLTNSKI, 2013, p. 
454)  

A perspectiva que mostra na realidade o questionamento das normas 

estabelecidas por meio da crise, pela crítica anticapitalista, pelo que é valido e o que 

não é mais, convida a fazer uma reflexão nos moldes da teoria de Boltanski e 

Chiappelo (2009) sobre qual a evocação é feita para abordar as pessoas transexuais 

no mundo trabalho, das organizações, dos negócios via mídia. Quais são as 

justificativas evocadas com relação a este grupo social?  Qual a cidade é evocada? 

Há um engajamento da diversidade?  

Como não problematizar a prática que perpassa pela diversidade, se a 

realidade observada nos impõe questionamentos sobre como a diferença é aceita, 

ou agregada no mercado de trabalho. A falta de visibilidade das pessoas, como, os 

indivíduos transexuais, faz necessário buscar conhecer quais notícias a respeito da 

realidade destes trabalhadores são veiculadas.  

Problematizar esta questão da ocupação dos espaços no mundo das 

organizações nos remete a questão da construção simbólica da ordem social. Isto 
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nos reporta a construção das normas estabelecidas pela sociedade e que tornaram 

os corpos dos indivíduos inteligíveis a partir de algumas características. Da mesma 

forma que padronizam seu comportamento, suas atitudes, a forma de agir, em 

amplos aspectos, incluindo a padronização dos trabalhadores nas empresas. 

Considerando a construção do mundo das empresas sobre uma representação 

baseada em uma dominação do masculino versus feminino, ou seja, em uma 

construção binária de ordem social, na qual a dicotomia ainda persiste em pensar 

sexo/gênero. Abordar o conceito de abjeção (cf. Butler, 2015) no qual a categoria 

sujeito se constitui nesta exclusão binária de sujeito e não sujeito. E que, por 

conseguinte, aplicada as pessoas transexuais que se constituem como pessoas que 

subvertem esta normatização de masculino versus feminino, sexo e gênero como 

conseqüências naturais um do outro são postas à prova. Como para Bento (2015), 

os estudos Queer buscam reconhecer as identidades abjetas, aquelas que não são 

essenciais, fixas, inteligíveis, que não estão relatando análises baseadas na 

dicotomia masculino e feminino. Assim sendo, desconstroem o poder hegemônico, a 

abjeção, é uma forma proibida de se existir que não se configura dentro do modelo 

estabelecido, dentro das normas, obedecendo a uma coerência. Como a diversidade 

sexual nas empresas aborda estas pessoas no mundo das empresas e como é 

representado via mídia de negócios? Tomando a ideia de diversidade nas 

organizações como a diversidade que agrega ganhos para todos os envolvidos 

(trabalhadores, organização, produção), será que a abjeção, como uma ideia de 

exclusão da categoria sujeito, exclusão dos debates na esfera das organizações 

para as pessoas transexuais se aplica na esfera da representação na mídia 

estudada? Baseado na diferenciação de práticas de gestão, mais ou menos abertas 

a diversidade dos trabalhadores, podemos nos fundamentar na existência de 

diferentes práticas e questionamento da ordem estabelecida no mundo das 

empresas. Tal momento é propício a construção de abordagens que se debrucem 

nestas questões, que indiquem a incerteza dos padrões vigentes e a possibilidade 

de se pensar uma mudança, a fim realizar uma problematização das normas 

estabelecidas como ‗normais‘. Pensar a diversidade sexual na esfera das empresas 

e quais as abordagens são evocadas atualmente, mas que sem dúvida enfocar a 

questão das pessoas que têm ficado menos visíveis no mundo das organizações, 

como é o caso das pessoas transexuais e que são mais presentes do que se podem 

supor inclusive nos espaços que compete à esfera das empresas. 
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2. 1 Estabelecer a Norma e Transgredi - lá : Desconstruindo a Transexualidade 

A abordagem deste estudo requer uma reflexão que apreenda a construção 

de regras e normatização da conduta humana em sociedade que reporta a 

construção do Estado moderno e da arte de governá-lo. Passando às questões das 

regras internalizadas pelos indivíduos e a naturalização de categorias como do 

gênero que não pode ser considerada como natural. Aqui serão revisitados alguns 

estudos que contribuem para investigar como circunstâncias nas quais relações de 

poder constroem uma sociedade normatizada, com padrões de comportamento 

normatizadores, os quais balizam o comportamento em vários aspectos da vida em 

sociedade e se naturalizam, produzem e reproduzem. Estas normas que são 

reguladoras desde instituições, como também comportamentos e corpos perpetuam-

se silenciosamente, e quanto mais introjetadas como verdade, maior sua força e 

permanência. 

Em Foucault (2011), a teoria da arte de governar surge aliada a construção de 

uma teoria racional de governamentabilidade, que constitui por meio de criação de 

regras próprias que regem o estado moderno. Estas são diferentes das regras da 

natureza, ou divinas e desta ruptura com outros aspectos como equidade, 

humanidade, fundamenta-se o alicerce estatal. Segundo Foucault: 

Creio que este esboço da teoria da arte de governar não ficou pairando no 
ar do século XVI. Não se limitou somente aos teóricos da política. Pode-se 
se situar suas relações com a realidade: em primeiro lugar, a teoria da arte 
de governar esteve ligada desde o século XVI ao desenvolvimento do 
aparelho administrativo da monarquia territorial: aparecimento dos 
aparelhos de governo; em segundo lugar, esteve ligada a um conjunto de 
analises e de saberes que se desenvolveram a partir do século XVII: 
essencialmente o conhecimento de Estado, em seus diversos elementos, 
dimensões e nos fatores de sua força, aquilo que foi denominada 
estatística, isto é, ciência do Estado (FOUCAULT, p. 285-286, 2011). 

Desta forma, é possível perceber como o Estado organizou-se sobre a razão 

e como forma de governar todos os aspectos pertinentes da vida humana em 

sociedade, sendo consequência desta racionalidade a cristalização de regras que 

com o tempo tornaram-se naturais. Aspectos da economia, ainda designando a arte 

de governar as coisas e dispô-las de forma correta datam desde o século XVI, como 

mostra Foucault (2011): 
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A palavra economia designava no século XVI uma forma de governar; no 
século XVIII, designará um nível de realidade, um campo de intervenção do 
governo através de uma série de processos complexos absolutamente 
capitais para nossa história. Eis o que significa governar e ser governado 
(FOUCAULT, p. 282, 2011). Em segundo lugar, encontramos no livro de 
Guillaume de La Perrière a seguinte afirmação: ―o governo é uma correta 
disposição das coisas de que se assume o encargo para conduzi-las a um 
fim conveniente (Idem).   

 Assim sendo Foucault (2011), salienta a relação do governo das coisas, que 

difere do governo do território, mas refere-se aos homens e as coisas dispostas nele. 

Não trata somente das relações de estado, como também a forma como se deve 

proceder em sociedade como o papel que cada homem, ou cada mulher tem na vida 

social. O autor menciona que a normatização também era do costume, dos hábitos, 

da forma de agir. 

Desde que se constituiu a noção de estado, o governo se construiu como um 

conjunto de ideias, de regras e normas, um conjunto de saberes que reforçaram a 

questão do que é a normalidade e a anormalidade. A questão é aqui a construção 

de uma regra, do que é normal, natural, isto é, a regra uma vez naturalizada é difícil 

de ser desconstruída. 

Segundo Foucault (2014, p. 94), ―Todos os modos de dominação, submissão, 

sujeição se reduziriam, finalmente, ao efeito de obediência‖. Para o autor, o sucesso 

dos mecanismos de poder e controle da sexualidade estão no fato de realizar 

interdições, proibições no comportamento de forma oculta. Desta maneira é aceitável 

o seu limite à liberdade dos indivíduos. Este poder de que fala Foucault é para ele, 

no excerto abaixo: 

O poder está em toda parte; não porque englobe tudo e sim porque provém 
de todos os lugares. E ‗o‘ poder, no que tem de permanente, de repetitivo, 
de inerente, de autorreprodutor, é apenas efeito de conjunto, esboçado a 
partir de todas essas mobilidades, encadeamento que se apóia em cada 
uma delas e, em troca, procura fixá-las. Sem dúvida, devemos ser 
nominalistas: o poder não é uma instituição nem uma estrutura, não é certa 
potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação 
estratégica complexa numa sociedade determinada (FOUCAULT, 2014, p. 
101).  
 

Para Foucault ―as grandes dominações são efeitos hegemônicos 

continuamente sustentados pela intensidade de todos esses afrontamentos‖ (idem, 

p.103). Do mesmo modo, em Os Anormais, Foucault (2001) dentro da questão da 

sexualidade normatizada, constata a punição a práticas homossexuais e a 

perseguição a hermafroditas, mostrava a preocupação de normatizar o corpo e o 

comportamento. Não sendo permitida a prática em público de casais que não 
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fossem homem/mulher, além da associação de saberes médicos e jurídicos para 

que se cumprisse a normatização dos indivíduos. Neste sentido, a existência de 

outras formas de relacionar-se, que transgrediam a regra, passaram a ser proibidas 

e vistas como anormais. Esta noção de um indivíduo desviante estende-se às 

pessoas que foram estigmatizadas por anos, seja por questões comportamentais, 

ou físicas. 

Conforme Butler (2015), algumas constatações importantes sobre a questão 

na construção de uma naturalidade dada como verdade a respeito do sexo através 

da história é necessária, para que se compreendam conceitos como o de abjeção. 

Segundo a autora, baseada nos estudos de Monique Wittig, outra estudiosa de 

gênero, o sexo como um dado que é estabelecido sobre uma naturalidade 

epistemológica, como um fundamento sustentado no qual o corpo é um dado 

primordial que é incapaz de ser confrontado por uma genealogia. Citando Foucault, 

este salienta que quando escreve sobre a genealogia, para ele o corpo é 

apresentado como uma superfície que foi inscrita pelos acontecimentos. Assim 

sendo, é uma superfície e também um cenário. Para o autor, a genealogia tem uma 

tarefa, a de mostrar o corpo como ele é, inscrito pela história. O corpo ao longo da 

história é constantemente destruído, para que seja construído, o corpo é sujeitado, 

dominado, inscrito, criado pela ação da própria história. Um corpo que é destruído 

pelas forças que agem e que transformam esse meio (corpo) para que outro surja. 

Isto é, o que se define como operacionalizar a genealogia do corpo, considerando a 

história. Este corpo, construído, não pode ser natural, mas produzido por um 

conjunto de fatores que constituem um sistema social em dado momento histórico.  

Outra teórica importante, Mary Douglas, fala das fronteiras do corpo, também 

fazendo referência ao discurso estabelecido através da história como um dado 

natural. Quando na realidade se tem uma construção de fronteiras do corpo que é 

baseada em um discurso hegemônico, que não é igual à realidade, mas que 

estabelece o que é socialmente instituído e o que não é. Desta forma, uma pessoa 

que subverta as regras hegemônicas será considerada como errada, ou como uma 

cópia, uma imitação do real, do verdadeiro.  Uma pessoa que não siga este modelo 

hegemônico, de sexo e gênero é considerada como ―uma pessoa poluidora‖ 

(BUTLER, 2015, p. 228), a mesma é considerada uma pessoa errada, sua forma de 

agir, seu corpo, seu comportamento, estão equivocados, não são naturais. Deste 

modo, pode se considerar que a abjeção, é uma forma proibida de se existir que 
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não se configura dentro do modelo estabelecido, dentro das normas, obedecendo a 

uma coerência. A abjeção refere-se a todos os excluídos, aqueles que não são 

considerados como sujeitos, as pessoas que estão equivocadas dentro de um 

sistema de poder e dominação de regras hegemônicas, muito embora, como foi 

problematizado anteriormente, um sistema de normatização que não é natural, mas 

construído. Ainda sobre a importância da história nesta relação com as normas 

dominantes e a constatação da abjeção como uma exclusão, Butler defende que: 

―as possibilidades históricas materializadas por meio de vários estilos 
corporais nada mais são que ficções culturais punitivamente reguladas, 
alternadamente incorporadas e derivadas sob coação‖ (BUTLER, 2015, p. 
241). 
 

Pensar as identidades não essenciais, des-naturalizar as identidades é uma 

tarefa necessária no contexto das reivindicações por reconhecimento da luta por 

direitos civis, por saúde, por educação. Ao mesmo tempo em que os movimentos 

de luta por direitos LGBT, mobilizam-se em torno de conseguir direitos iguais, 

outros tentam desconstruir a aceitação de uma inclusão de direitos que seguem 

reproduzindo a ordem de poder fundada nos alicerces das identidades que se 

constroem na assimetria masculino versus feminino. 

Segundo Bento (2015), o modelo teórico queer busca reconhecer as 

identidades abjetas, aquelas que não são essenciais, fixas e inteligíveis, pois estão 

ancoradas na dicotomia masculino e feminino e são expressões de identidades que 

desconstroem as instituições de poder existentes. Para a autora, em sua trajetória 

acadêmica: 

Os textos queer me ajudaram a compreender que: 1) não existe diferença 
entre os processos de formação entre os ditos ―normais‖ e os ―anormais‖; 2) 
a naturalização dos gêneros é um dos mais poderosos recursos acionados 
pelo Estado (e sustentado pelo poder/saber médico e pelos saberes psi) na 
manutenção de estruturas hierárquicas e assimétricas dos gêneros; 3) a 
demanda das pessoas trans não é para se tornarem ―heterossexuais 
consertados‖, mas funda-se no reconhecimento de uma identidade de 
gênero diferente da imposta socialmente a partir da presença de uma 
determinada genitália; 4) a natureza das identidades de gênero é não serem 
naturais

19
 

 

Outra definição para o que consiste em uma análise queer, é citada por Salih 

(2015), onde se refere ao teórico cultural Paul Gilroy que salienta que, ―o queer não 
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está preocupado com definição, fixidez ou estabilidade, mas é transitivo, múltiplo e 

avesso à assimilação‖ (SALIH, 2015, p. 19).  

Nas últimas décadas a elaboração do diagnóstico médico resultou na falsa 

construção de um estereótipo de pessoa transexual, um (a) transexual dito como 

verdadeiro. Equivocadamente profissionais (médicos (as), psicólogos (as) e 

psiquiatras) responsáveis pelo diagnóstico, atrelam a mudança de sexo ao 

comportamento heterossexual. Assim, reproduz e reforça uma construção binária 

onde o corpo e a sexualidade seguem sendo representados e atrelados a construção 

de identidades inteligíveis. Como salienta Berenice Bento (2008), a transexualidade 

não pode ser condicionada a uma associação com a sexualidade. 

 Segundo Bento: ―a afirmação não sou gay/lésbica. Sou um /a homem/mulher 

transexual‖, é comum nos discursos das pessoas transexuais. Esta demarcação 

identitária com homossexuais cumpre um importante papel de localizar e diferenciar 

gênero de sexualidade‖ (BENTO, 2008, p.57). 

Segundo o saber médico, a versão que se estabeleceu e consolidou-se sobre 

o indivíduo transexual é a seguinte: entende-se pela resolução do CFM (Conselho 

Federal de Medicina) 1955/10, por aquele indivíduo que sofre de desvio psicológico 

do seu fenótipo e que pode desenvolver tendência ao auto-extermínio e, ou 

automutilação, uma vez que não se identifica com o sexo (genital) do nascimento e 

sua identidade de gênero. Neste caso é permitida a realização de cirurgia de 

adequação genital, chamada transgenitalização realizada pelo SUS (Sistema único 

de Saúde)20. 

Embora esta resolução seja necessária para viabilizar a possibilidade de 

assistência médica nos casos onde os indivíduos optam pela intervenção cirúrgica, 

devemos esvaziar a ideia de um indivíduo com ‗desvio‘, pois é neste ponto onde 

mantém-se um estereótipo, uma vez que não é a totalidade deste grupo que  

desejam mudar o corpo através de cirurgia. Nem tampouco, uma definição positiva 

da construção da identidade transexual, quando define os indivíduos com ―tendência 

a desenvolver o auto-extermínio‖. Paradoxalmente, liberta por meio da possibilidade 

de transformar o corpo, e encerra em um rótulo de desvio da norma estabelecida, 
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corpo, gênero e sexo. Segundo Bento (2009), a vontade de realizar a mudança de 

sexo está ligada a possibilidade de melhorar a convivência social, muitos transexuais 

adoram e enaltecem partes de seus corpos. O que parece ocorrer é que há uma 

generalização equivocada, onde a busca pela mudança de partes de corpo é 

interpretada pela repulsa de todo o corpo (BENTO, 2009). 

As pessoas transexuais, sejam identificadas como masculinos ou femininos, 

não expressam sua identidade de gênero conforme o sexo de nascimento, ou seja, 

conforme sua genitália. Tal como o padrão imposto socialmente que é 

heteronormativo, que se configura em desempenharmos papéis de homens ou 

mulheres, ou seja, sexo, gênero e identidade, devendo seguir esta ordem 

determinada pela genitália, pelo corpo, para a constituição da identidade. Assim, 

aquele que seguir uma orientação diferente é visto como ―Transviado‖ (cf. 

BERENICE BENTO, 2014). 

Para Bento (2009), ―A noção de humanidade que nos constitui requer a 

categoria de gêneros e este só é reconhecível, só ganha vida e adquire 

inteligibilidade, segundo as normas de gênero, em corpos-homens e corpos-

mulheres. Ou seja, a reivindicação última das pessoas trans é pelo reconhecimento 

social de sua condição humana‖ (BENTO, 2009, p. 51). É a necessidade de serem 

reconhecidas como pessoas com direitos, um deles o direito ao trabalho. Neste 

sentido, Butler (2014) afirma que ―se o gênero são os significados culturais 

assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que ele decorra de um sexo desta 

ou daquela maneira‖ (BUTLER, 2014, p.24). Da mesma forma, Butler (2000) também 

diz: 

―O que está em jogo nessa reformulação da materialidade dos corpos é o 
seguinte: (1) a remodelação da matéria dos corpos como efeito de uma 
dinâmica do poder, de tal forma que a matéria dos corpos será indissociável 
das normas regulatórias que governam sua materialização e a significação 
daqueles efeitos materiais; (2) o entendimento da performatividade não 
como o ato pelo qual o sujeito traz à existência e aquilo que ela ou ele 
nomeia, mas, ao invés disso, como aquele poder reiterativo do discurso 
para produzir os fenômenos que ele regula e constrange; (3) a construção 
do sexo não mais como um dado corporal sobre o qual o construto do 
gênero é artificialmente imposto, mas como uma norma cultural que governa 
a materialização dos corpos‖ (BUTLER: apud: LOURO, 2000, p.111-112). 

 

O reconhecimento destas outras configurações do corpo, outras orientações 

da sexualidade, que não as que estabelecem a necessidade de correspondência 

entre sexo e gênero é fundamental para desconstruir estereótipos. Essa construção 

dual de sexo e gênero parece igualmente uma construção cultural que se consolidou 



55 
 

como verdade e na realidade parece não ter diferença uma da outra sob a ideia de 

que possuem uma produção discursiva implícita e pré-definida (BUTLER, 2014).  

A noção de um comportamento normal, padronizado é o que governa boa 

parte das condutas entre indivíduos, inclusive no mundo do trabalho. Existem regras 

e padrões de comportamentos que são internalizados. As organizações trabalham 

sobre esta normatização, o simbólico, os valores da sociedade estão inscritos nas 

mesmas, porém a gestão da diversidade tem buscado a produção por meio da 

valorização da diferença dos trabalhadores. Pelo menos no que se refere ao campo 

do discurso organizacional. O que fomenta a investigação das práticas por meio das 

notícias sobre a temática deste trabalho. 

Em conformidade com os estudos na área de gênero, os teóricos queer 

chegam para quebrar e desconstruir esta lógica binária de sexo e gênero, do que é e 

não é normal (IRIGARAY, 2012). Neste cenário podemos dizer que a identidade de 

gênero se constrói durante a vida e ninguém nasce homem ou mulher, nem 

tampouco, a identidade sexual está determinada pela biologia, ou pelo órgão genital. 

Segundo Miskolci (2009), o surgimento dos estudos queer inaugurou uma 

proposta de contraposição aos estudos, que na sociologia abordavam as minorias e 

o gênero no final da década de 1980. A tensão e o diálogo que estes estudos 

produziram na sociologia da década de 1980 e 90 foram fundamentais para pensar e 

problematizar a questão da norma e da normalidade da vida social. Visto que até 

então os estudos sociológicos, em sua maioria, abordavam a busca de padrões de 

normalidade (ordem social) e em consequência o desvio (desordem social).  

Em uma importante obra intitulada ―A epistemologia do armário‖, a autora 

Sedgwick (2007), mostra problemática da questão do público e do privado, que ao 

ser revelado consiste em um problema tanto para estruturas econômicas, de sexo, 

de gênero e na cultura heterossexista de maneira global. A questão do ―sair do 

armário‖ do ―assumir-se‖, é uma questão que epistemologicamente associa-se a 

definição da homossexualidade masculina, mas a outros pares de posições 

construídas como opostos, como masculino e feminino. Então que poder pode ter 

um indivíduo que toma a decisão de assumir-se publicamente sua identidade 

homossexual, ou gay, ou lésbica, frente a opinião pública? Que poder pode ter essa 

revelação de um segredo para a sociedade? Parece que esta crise de definição, 

como entre masculino e feminino, pode indicar que a ―crise específica de definição 
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marcou por sua vez outros pares tão básicos para a organização cultural moderna‖ 

(SEDGWICK, 2007, p. 28). 

Antes da concepção, já existem expectativas de papéis a serem 

desempenhados pelos nascidos em uma sociedade que seguem a normatização 

binária das identidades. Certamente a maioria das famílias irá querer saber por meio 

de exame de imagem qual o genital do feto, se é um pênis, ou uma vagina. 

Descoberto o sexo, lhe darão um nome masculino, ou feminino condizente e será 

socializado segundo os papéis atribuídos ao corpo-sexuado, masculino ou feminino.  

De acordo com Judith Butler (2006), a normatização é uma 

institucionalização, um processo regulador das pessoas, do corpo e do gênero. 

Como uma lei que orienta o comportamento das mesmas, de forma abstrata, no 

entanto podemos verificar de maneira empírica as várias configurações de gênero 

recorrentes. Assim sendo, o gênero deve ser visto como uma construção interna e 

externa aos indivíduos, sendo subjetivado por esta normatização que é a ideia de 

uma forma normal de gênero. 

Segundo Butler (2004), a normatização pode ser entendida como, por 

regulação, podendo ser implícita ou explícita, de qualquer forma a norma age dentro 

das práticas sociais. Sua ação silenciosa, ou seja, de maneira implícita, sem ser dita, 

é de fato como a mesma assume sua forma mais eficaz de dominação. A 

normatização do sexo e do gênero é dessas regras implícitas que têm efeitos sobre 

os atores sociais. 

A idéia de regulação de gênero é uma norma (normatização) e um misto de 
lei. A norma opera dentro das práticas sociais, de maneira implícita ou 
explicita. Quando implícitas produzem efeitos mais claros. Sendo o gênero 
uma norma incorporada nos atores sociais, ela rege a inteligibilidade da 
ação social, porém não é o mesmo que a ação que governa. A norma 
parece ser indiferente as ações que rege com o qual somente quero dizer 
que a norma parece ter um status e um efeito que são independentes das 
ações governados pela norma (...) afirmar que gênero é uma norma é o 
mesmo que dizer que existem visões normativas de da feminilidade e da 
masculinidade, de modo que claramente existem ditas visões normativas. O 
gênero não é exatamente um (é), nem tampouco um (ter). O gênero é um 
aparato através do qual tem lugar a produção e a normatização do 
masculino e do feminino, junto com as formas hormonais, cromossômicas, 
psíquicas e performativas que o gênero assume (BUTLER, 2004, p. 69-70). 

 

A autora também aborda um ponto importante sobre um aspecto dos estudos 

que abordam pessoas transexuais e problematiza a questão do diagnóstico da 
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transexualidade. Para as pessoas transexuais é um ponto que produz um efeito 

duplo, tanto para si mesmo, como para a sociedade. Segundo Butler (2009, p. 97), 

―o diagnóstico leva a pessoa transexual a não ter autonomia, ela passa a ser afetada 

por uma força externa‖. Esta questão de produzir um diagnóstico reforça o 

estereótipo de doença, a pessoa transexual vincula-se a um rótulo, a uma série de 

processos que devem ser cumpridos para a mudança de sexo. Este diagnóstico gera 

a possibilidade de mudança para os que assim desejam, mas nem todas as pessoas 

‗trans‘ assim almejam. Desta forma, o instrumento médico do diagnóstico é esta 

força externa que arrebata e rouba a autonomia de alguns, enquanto para outros 

liberta.  

Deve-se fazer um parêntese para salientar que esta constatação de Butler 

sobre o diagnóstico e dos processos vivenciados pelas pessoas transexuais, deve 

ser entendido também na contextualização da realidade exigida pelos Estados 

Unidos para autorizar a transgenitalização. Lembrando que existem diferenças nos 

procedimentos pelo mundo. No Brasil os procedimentos são realizados 

gratuitamente pelo SUS. Nos Estados Unidos existem diferenças entre as 

legislações de diferentes estados. 

Nos Estados Unidos, o processo de regulamentação se deu por meio da 
adaptação das leis já existentes, exceto nos Estados de Illinois, Arizona, 
Lousiana e Califórnia, que possuem normas específicas. Em Illinois foi 
promulgada, em 1961, uma lei que permite ao Estado retificar a 
determinação do sexo feita no momento do nascimento, a partir da certidão 
da realização de intervenção cirúrgica no paciente. A legislação deste 
Estado determina que compete ao médico-cirurgião que realizou o 
tratamento cirúrgico de redesignação no transexual atestar ao oficial de 
registros públicos a realização de modificação anatômica do paciente, 
sendo que este decidirá sobre a possibilidade de realizar a mudança da 
certidão de nascimento do interessado, de acordo com o novo status sexual 
adquirido 

21
. 

Para Bento (2014, p.54), uma indagação que põe à prova esta construção do 

gênero binário, está na constatação empírica da existência de pessoas transexuais. 

―Será que a própria existência já não contém um comportamento subversivo, à 

medida que des-naturaliza as expressões de gênero‖.  Sendo assim, propõem que 

―as identidades não são monolíticas nem coerentes como nos fazem acreditar 

                                                             
21

 Da cirurgia de transgenitalização. Disponível em:< 

http://ggimenes.jusbrasil.com.br/artigos/252567657/da-cirurgia-de-transgenitalizacao.> acesso em: 

14/12/2015 

http://ggimenes.jusbrasil.com.br/artigos/252567657/da-cirurgia-de-transgenitalizacao


58 
 

alguns discursos psicanalíticos que constroem, deste modo, uma representação 

estereotipada das pessoas ‗trans'‖ (BENTO, 2014, p.55). Consonante com a 

construção de identidades baseada na existência de uma ordem social normal, 

vinculada a normalidade de condutas dos indivíduos. O que corrobora com Butler 

(2014) quando diz que: 

A noção de que pode haver uma ‗verdade‘ do sexo, como Foucault a 
denomina ironicamente, é produzida precisamente pelas práticas 
reguladoras que geram identidades coerentes por via de uma matriz de 
normas de gênero coerentes (BUTLER, 2014, p.38).  

Neste contexto, na suposição de uma verdade do sexo, há a pressuposição 

que identidades transexuais em decorrência disso não são verdadeiras, não são 

críveis. Para Miskolci e Pelúcio (2007), a questão da identidade de transexuais, está 

relacionada com a questão da performatividade, que é tornar-se crível aos olhos dos 

outros, a construção de uma identidade diferente do sexo biológico, e de uma 

modificação permanente de seus corpos, por meio também de tecnologia cirúrgica. 

Desta forma, os transexuais subvertem a norma, mas também buscam adequar-se a 

ela. Na medida em que buscam adequar o corpo, a identidade de gênero que 

expressam. Mas mostram que o gênero está condicionado por outros mecanismos 

normatizadores do social e que estão subjetivamente sendo reproduzidos por suas 

práticas. O compartilhamento de sistemas simbólicos iguais em uma sociedade e em 

uma mesma época é um dos motivos para que esta reprodução de estereótipos 

persista. Logo a própria experiência vivida já pode significar subversão do gênero e 

des-naturalização das questões de gênero. Por isso que na própria experiência da 

identidade transexual pode-se dizer que é possível pensar a superação da 

identidade determinada por normas, ganhando espaço a compreensão de 

identidades diversas que se constroem. Assim, os transexuais ―parecem sucumbir‖ 

às regras do mundo empresarial.  

  Se ao considerarmos o conceito de estigma que é conhecido como marcas 

corporais aparentes, que são capazes de atribuir uma identidade social aos 

indivíduos de forma preestabelecida pelo outro. Assim as pessoas outorgam papéis 

sociais aos outros; por meio de um grupo de indivíduos no sentido de atribuir uma 

categorização desacreditada, estragada e discrepante dos demais indivíduos. Estas 

atribuições são referentes a uma identidade que não é real, mas virtual. Este 

descompasso entre o que se tem como ‗identidade virtual‘ e ‗identidade real‘ (cf. 
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Goffman, 1988), é o que ocorre com grupos de indivíduos como os transexuais. São 

estabelecidas pré- concepções, que lhe imputam um lugar na estrutura social, um 

papel e expectativas normatizadas, conforme salienta Goffman (1988), a sociedade 

categoriza pessoas, de forma que as mesmas têm uma série de características 

imputadas como naturais relacionando com o ambiente no qual habitam, 

estabelecendo uma serie de papéis que aparecem de uma forma coletiva, anulando 

as singularidades, as identidades reais.  

Esta análise remete ao exercício de pensar as singularidades e qual a 

representação que é conferida em diversos espaços sociais. No mundo das 

organizações, neste estudo em mídia de negócios, características de diversidade e 

heterogeneidade interna, configurando-se também em um sujeito coletivo, como 

uma minoria, se comparada com o padrão heteronormativo dominante, desafiam a 

problematizar  sobre a ausência das fronteiras que definem masculino e feminino, a 

falta de fixidez quanto a norma dicotômica. Destas constatações outras formas de 

pensar são reivindicadas.  

A autora Judth Butler (2015, p. 230), considera como ―abjeto‖ o que podemos 

designar como ―aquilo que foi expelido do corpo, descartado, tornado literalmente 

―outro‖. Parece uma expulsão de elementos estranhos, mas é precisamente através 

dessa expulsão que o estranho se estabelece‖. O abjeto são as zonas inabitáveis da 

vida social, onde habitam os que não são considerados sujeitos, porém ao mesmo 

tempo a partir da constatação - eu reconheço o status de sujeito a alguém. Isto é, o 

que consiste a força de exclusão, que ao mesmo tempo constitui as fronteiras do 

sujeito, e na mesma medida constitui o não sujeito. ―A categoria do abjeto vem 

referir-se à existência corporal daqueles que não são encaixáveis na estrutura 

binária homem-mulher‖. (TIBURI, 2016, p.11)  

Designa aqui precisamente aquelas zonas "inóspitas" e "inabitáveis" da vida 
social, que são, não obstante, densamente povoadas por aqueles que não 
gozam do status de sujeito, mas cujo habitar sob o signo do "inabitável" é 
necessário para que o domínio do sujeito seja circunscrito (BUTLER, 2000, 
p.112). 

 

O conceito de abjeção é uma possibilidade para se problematizar a 

experiência das pessoas transexuais, de que forma o público percebe esta 

identidade que não parece inteligível sobre a ótica dos padrões estabelecidos na 
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dicotomia homem-mulher. Seguindo o raciocínio anterior, sujeitos que não seguem a 

normatização das regras de sexo e gênero não são sujeitos, pois se estabelecem 

fora do corpo normatizado pelas regras dominantes. Relegados a outros espaços 

sociais, não deixam de existirem e são constituídos nesta proibição, nesta infração 

das normas da fixidez opressora.  

Será que a abjeção, ou mesmo a estigmatização da diversidade é capaz de 

concorrer para a ausência de oportunidade de emprego e cidadania para pessoas 

transexuais. No universo das organizações que é espelho de certa forma das regras 

da sociedade onde atua em determinada época (cf. BOLTANSKI), este composto 

por regras e padrões de comportamentos, existe uma identidade consolidada pela 

sociedade como ‗normal‘. Um estereótipo do trabalhador foi estabelecido como 

parâmetro. Assim, indagamos - Os trabalhadores que expressam outras identidades, 

ou orientação de gênero têm espaço no mercado formal? Diante de discursos de 

responsabilidade social das empresas, a prática parece estar em dissonância, com a 

realidade de alguns grupos de trabalhadores. Pode se buscar por respostas para 

estas questões em espaços como a mídia de negócios, avaliando o conteúdo de 

seus artigos recentes sobre temas como diversidade sexual. Que tipo de abordagem 

as notícias trazem na atualidade a respeito das pessoas transexuais, quais são os 

temas mais frequentes nesta mídia? É possível traçar um paralelo, ou um 

distanciamento sobre as teorias abordadas nos estudos da sociologia das 

organizações, e nas abordagens dos estudos queer? 

Dentro os recentes artigos publicados na mídia que enfocaram pessoas 

transexuais, um exemplo que se destacou tanto pelo espaço que a revista reservou, 

como pela matéria elaborada, que abordou uma presidente de uma importante 

organização norte-americana do ramo farmacêutico. A entrevistada foi Martine, uma 

pessoa transexual que foi capa da revista. 

 

A New York Magazine publicou na segunda-feira uma longuíssima história 
de capa sobre Martine Rothblatt, nascida Martin Rothblatt, bilionária, 
advogada do espaço, empresária farmacêutica, teórica da filosofia 
genderqueer e transexual. Provavelmente um artigo longform (de longa 
extensão) não gerava tanta repercussão desde que Lawrence Wright 
publicou na New Yorker seu fascinante ensaio sobre a Cientologia (que 

http://nymag.com/
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bateu recordes de leitura neste verão quando a revista abriu 
temporariamente seus arquivos)

22
. 

 Martine é, segundo a reportagem, uma pessoa transexual que bem 

representa os debates propostos pela corrente da teoria queer e endossa a 

constatação de que as identidades sexuais são tão diversas que não cabem em uma 

expressão dicotômica de masculino versus feminino. Desde a adolescência 

identificou-se com o desejo por mulheres. Nascida e criada como menino, Martine 

considerava-se mulher e lésbica, casou-se e teve seus filhos, que até hoje a 

chamam de papai. Realizou a transição por meio de cirurgia, mas não se sentia em 

um corpo errado e pelo contrário, afirmou que gostava de seu genital.  

 A história de Martine mostra uma surpreendente formação acadêmica: Direito 

espacial; filosofia. Atualmente atua no ramo farmacêutico, e é a mais bem paga CEO 

americana. Ela chegou ao topo da carreira para quem trabalha em uma organização. 

De onde está, Martine é exemplo de sucesso profissional e sua história ganhou o 

mundo através da mídia, embora como relatou a reportagem tenha demorado para o 

mundo conhecê-la.  

 A carreira bem-sucedida de Martine é um exemplo que abre as portas a um 

debate importante para as organizações sobre diversidade sexual e a possibilidade 

de visibilidade das pessoas transexuais em ambiente organizacional. Contribuindo 

para desconstruir tabus ainda sustentados a respeito de temas como o da 

transexualidade. É notável que ainda que a ideia de exibir o nome de nascimento da 

entrevistada e o teor de exotização, comum nas matérias sobre pessoas 

transexuais, tenha sido empregado. A temática na capa da revista e a importância 

da abrangência, observada pelo grande número de acessos nesta edição, 

possibilitam o debate na esfera organizacional, bem como entre o público leitor. 

Após esta publicação na Revista New York Magazine, no ano de 2014, a temática 

da diversidade nas organizações também foi capa da Revista Exame no Brasil e 

também traz a história de Martine como um dos casos de sucesso. No próximo 

capítulo daremos sequência a esta abordagem, ao analisar as representações de 

pessoas transexuais via mídia de negócios.  

                                                             
22

 A CEO mais bem paga dos Estados Unidos é transexual. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/10/sociedad/1410308979_294779.html> acesso em: 
10/01/2016 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/10/sociedad/1410308979_294779.html
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Capítulo 3 

A Busca por Categorias na Revista Exame 

 

 Conhecermos as representações sobre a diversidade nas organizações, como 

também, das pessoas transexuais via mídia de negócios, neste caso através das 

publicações da Revista Exame submetido à análise de conteúdo, para viabilizar este 

trabalho alguns procedimentos foram adotados. 

Na primeira fase de análise de conteúdo a busca por palavras-chaves no site da 

Revista Exame foi realizada da seguinte maneira: no site da revista, foram realizadas 

buscas por palavras com a intenção de localizar as notícias veiculadas na mídia 

digital no intervalo entre janeiro de 2010 até 31/12/2014.  As palavras-chave: 

‗diversidade‘, ‗gestão da diversidade‘, ‗gays‘, ‗homossexuais‘, ‗lésbicas‘ e 

‗transexuais‘ foram buscadas no local destinado para buscas ao acervo digital da 

revista. O filtro notícias foi utilizado, para que fosse possível refinar a busca, 

excluindo assim outros materiais como vídeos, por exemplo. Este método foi 

utilizado para que fosse possível investigar as notícias veiculadas pela mídia como 

uma visão geral, de conjunto das reportagens. Sendo possível a visualização de 

qual canal mais reproduziu as reportagens sobre transexuais e em qual canal elas 

foram reproduzidas. Esta fase da pesquisa não buscou a leitura das reportagens e 

análise de seu conteúdo, mas sim a captação de material preliminar.  

Segundo Bardin (1977), o procedimento inicial de busca e organização dos 

dados tem por função verificar os sinônimos, bem como também serve para analisar 

estereótipos correntes em um grupo. A busca por palavras-chaves diferentes, 

porém, que são utilizadas como sinônimos, procurou verificar as reportagens sobre 
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transexuais que poderiam aparecer nas buscas com palavras-chaves como: 

‗diversidade‘, ‗gestão da diversidade‘, ‗gays‘, ‗homossexuais‘ e ‗lésbicas‘. Além disso, 

investigou a ocorrência de estereótipo deste grupo por parte da mídia de negócios 

investigada.  

Para Bardin, um estereótipo tem a seguinte finalidade na análise de conteúdo:  

A fim de serem estudados os estereótipos sociais espontaneamente 
partilhados pelos membros de um grupo, relativos a certas profissões, 
países ou nomes próprios, aplicou-se um teste de associação de palavras a 
uma amostra de indivíduos. Um estereótipo é «a ideia que temos de... », a 
imagem que surge espontaneamente, logo que se trate de... É a 
representação de um objecto (coisas, pessoas, ideias) mais ou menos 
desligada da sua realidade objectiva (sic) (BARDIN, 1979, p.51). 

 

 Desta forma, os dados encontram-se distribuídos por palavras-chaves, nos 

canais da revista, por ano e em seus totais anuais. Para a palavra diversidade, a 

busca resultou em um total de 230 notícias; gays foram 294 notícias; para 

homossexuais foram 264; para lésbicas foram 56, para transexuais são 42 

resultados e para gestão da diversidade foram 29 notícias. Distribuídas nas tabelas 

apresentadas neste capítulo.  

Dentro da Revista Exame é possível localizar as reportagens organizadas em 

canais distintos; assim foram encontrados 12 canais, e em todos os canais é 

possível visualizar as últimas notícias que foram selecionadas pela revista. No canal 

mundo: notícias pelo mundo, Europa, oriente médio, Brasil, reportagens que 

abordam acontecimentos em diferentes partes do mundo; mas sem mostrar um 

enfoque direcionado para o mundo dos negócios; no canal Brasil: últimas notícias, 

cidades, ferramentas, educação, saúde, crime; canal estilo de vida: galerias, saúde, 

cinema, música; no canal tecnologia: app, android, iphone, ciência, carros; no canal 

economia: economia brasileira, ajuste fiscal, PIB; indicadores; no canal negócios: 

como se faz, gestão, por dentro, melhores e maiores; no canal marketing: 

embalagens, comerciais de TV, consumidores, marcas; no canal Carreira: salários, 

concursos públicos, MBA, testes, currículos; no canal PME (pequena e micro 

empresa): franquias, startups, testes, guia de startups; no canal Seu 

dinheiro:investimentos pessoais, seu dinheiro na TV, ferramentas, guia de carros, 

guia de imóveis;  no canal Mercados: câmbio, galerias, direto da bolsa, Ibovespa; e 



64 
 

por último, o canal Revista Exame: artigos produzidos e publicados pelos editores da 

revista, abordando o mundo das empresas, dos negócios. 

A Revista Exame também reproduziu textos de outras agências de notícias com 

as quais firma uma parceira para seu site, no site referido é possível verificar todas 

as agências de notícias que são utilizadas pela mídia para captar informações. Em 

nossa pesquisa algumas agências se destacaram como as mais utilizadas pela 

Revista Exame para acessar e publicar informações em seu site. Foram a EFE 

(Espanha), AFP (França), Agência Estado (agência criada pelo governo brasileiro),  

A Thomson Reuters, Bloomberg (finanças, negócios), as agências mais 

referenciadas como fontes das notícias publicadas. 

A seguir serão apresentadas as tabelas com os canais da Revista Exame nos 

quais foram publicadas as notícias de nossa amostra, e a distribuição das notícias 

nos referidos canais.  

1. Tabela Diversidade - distribuição de notícias nos canais da Revista Exame – 

entre os anos de 2010 até 2014. 
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2014 2 4 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 19 

2013 9 14 2 13 1 11 0 1 2 0 0 0 53 

2012 48 10 11 6 0 4 0 0 0 3 1 0 83 

2011 20 0 8 3 0 7 0 1 1 0 0 0 40 

2010 21 2 0 2 1 6 0 0 2 0 0 1 35 

Total 100 30 25 28 4 30 1 2 5 3 1 1 230 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

 A distribuição das notícias sobre diversidade dentro dos canais se deu em sua 

maioria no canal mundo, destinado a não somente notícias do Brasil, mas também 

do exterior, num total de cem notícias no intervalo entre 01 de janeiro de 2010 até 31 

de dezembro de 2014. O ano que mais veiculou notícias sobre diversidade foi o de 

2012, no qual foram publicadas 83 notícias entre todos os canais. Canais destinados 
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a economia, negócios, marketing, carreira, mercados, seu dinheiro, publicaram 

poucas notícias, o que chama a atenção em função da revista ser voltada para 

gestão e negócios. 

 

 

2. Tabela gays - distribuição de notícias nos canais da Revista Exame – entre os 

anos de 2010 até 2014. 
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2014 48 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 

2013 36 35 12 4 0 5 2 0 0 0 0 0 94 

2012 38 20 30 3 0 1 0 0 0 0 0 0 92 

2011 19 1 6 2 0 3 0 0 0 1 0 0 32 

2010 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 

Total 148 70 52 10 0 9 2 0 0 3 0 0 294 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Na busca realizada com a palavra-chave ―gays‖, chegou-se a um total de 294 

notícias veiculadas, em sua maioria, conforme anteriormente ocorreu no canal 

mundo totalizando 148, porém publicando em 2012, 92 notícias e no ano seguinte, 

2013, foram 94 matérias publicadas. A concentração do maior número de 

publicações entre os anos de 2012 e 2013 chama novamente a atenção, levando a 

crer que poderá haver um fenômeno relacionado. Os canais economia, carreira, 

mercados, não publicaram nenhuma matéria para esta palavra, porém o canal estilo 

de vida publicou 52 notícias, canal com uma pauta de leitura recreativa. 

3 - Tabela homossexuais - distribuição de notícias nos canais da Revista Exame 

– entre os anos de 2010 até 2014. 
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2014 51 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 

2013 35 34 6 2 0 3 1 0 0 0 0 0 81 

2012 45 11 21 2 0 0 0 0 0 1 0 0 80 

2011 21 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 32 

2010 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 

Total 157 58 33 7 0 3 1 0 0 5 0 0 264 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 Estas notícias totalizaram 264, um pouco menor do que a busca por gays, em 

sua maioria no canal mundo e persistiu a concentração de notícias entre 2012/2013. 

A leitura posterior destas notícias comprovou a ocorrência da repetição das mesmas 

notícias publicadas para a palavra-chave ―gays‖, ocorrendo assim a constatação que 

são consideradas sinônimos. Embora exista uma diferença nos números absolutos 

das buscas por palavra-chave. Na busca pela palavra ―gays‖ o total foi de 294 e para 

homossexual foram 264 notícias. O que pode ser verificado após a leitura é que se 

tratavam praticamente das mesmas reportagens. A concentração das notícias nesta 

busca foi maior no canal estilo de vida onde apareceram 33 notícias. O tipo de 

matéria que o canal estilo de vida publica não possui finalidade de informar a 

respeito do mundo das empresas, contemplando leituras voltadas para o cinema, 

galerias, ou seja, entretenimento. 

4 - Tabela Lésbicas - distribuição de notícias nos canais da Revista Exame – 

entre os anos de 2010 até 2014. 
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2014 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

2013 7 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 

2012 4 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

2011 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 

2010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 29 14 9 1 0 2 0 0 0 1 0 0 56 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Foram publicadas 56 notícias no total do período, a maioria das reportagens 

foram encontradas em 2014, também no canal mundo encontram-se a maior parte, 
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29 no total. A busca por palavra-chave investigou tanto ―lésbicas‖, no singular, como 

no plural, obtendo o mesmo número de notícias. A redução no número de notícias é 

grande, revelando uma menor visibilidade nas notícias para este grupo em relação à 

palavra-chave ―gays‖. Mas mostrou uma tendência de crescimento das publicações 

no intervalo, principalmente de 2012 a 2014. Não ocorreram matérias voltadas para 

os canais Carreira, Mercados, Economia, Marketing. 

 

5- Tabela Transexuais - distribuição de notícias nos canais da Revista Exame 

– entre os anos de 2010 até 2014. 
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2014 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

2013 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 

2012 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

2011 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

2010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 20 11 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 42 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Esta busca resultou em um reduzido número de reportagens, num total de 42 

notícias, demonstrando uma visibilidade ainda menor dentro da revista. Em sua 

maioria, as reportagens concentraram-se no canal mundo, Brasil e estilo de vida, 

como nas outras buscas, mostrando também um leve aumento das reportagens no 

ano de 2012. 

 

6-Tabela ‗Gestão da Diversidade‘ 2010 até 2014 
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2013 0 01 0 0 01 05 0 01 0 0 0 0 08 

2012 05 01 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 08 
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2011 03 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 08 

2010 01 0 0 0 01 01 0 0 0 0 0 01 04 

Total 09 03 0 0 02 11 0 03 0 0 0 01 29 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Esta busca foi a que consistiu no menor número de reportagens apenas 29 

publicações. No ano de 2014, a busca obteve uma única reportagem como 

resultado, porém a matéria não estava relacionada com o objetivo da pesquisa. A 

notícia em questão abordava o tema Pré-sal, revelando que a questão da ―gestão da 

diversidade‖ nesta mídia também está relacionada à biodiversidade, flora e fauna, 

pré-sal abordando a diversidade por outros ângulos, de forma diferente desta 

pesquisa, que investiga a gestão da diversidade de pessoas nas empresas. De 

forma que poucas matérias na busca por palavra-chave ―gestão da diversidade‖, 

deram visibilidade para este tema sobre a ótica da diversidade nas organizações. 

Esta possibilidade que se apresenta com a metodologia de Análise de 

Conteúdo é operacionalizada por uma comparação dos dados através de um 

intervalo de tempo. Bem como faz a autora Bardin, ―uma comparação sincrônica 

com alguns anos de intervalo ou entre gerações diferentes, mostraria, talvez, a 

evolução da persistência de alguns elementos‖ (BARDIN, 1977, p. 55). Para Bauer 

(2008, p. 190) a análise de conteúdo é uma técnica que busca realizar uma análise 

quantitativo-qualitativa dos conteúdos, além de avaliações estatísticas como a 

contagem de palavras, o tamanho dos textos, o estilo da reportagem (se consiste em 

matéria, ou entrevista, por exemplo), também pode-se investigar informações sobre 

valores presentes em uma época, difundidos por um autor ou por um jornal. Ainda 

segundo Bauer (2008, p. 194), a análise de conteúdo pode revelar tendências na 

mídia, seu corpus de análise pode ser do tipo aberto, sempre podendo ter novos 

textos apresentados, para fim de monitoramento de mudanças apresentadas em 

veículos como neste caso de pesquisa em revista de negócios.  

Ainda assim, não será o caso de pesquisar neste momento diferentes 

gerações, a inferência foi obtida por meio da leitura de todas as notícias no intervalo 

entre 2010 e dezembro de 2014. Ao realizar o processo de organizar os dados em 

tabelas com anos diferentes, trouxe a possibilidade de visualização através de um 

período e algumas constatações sobre a amostra. Neste sentido, foi possível 

averiguar um maior número de publicações entre os anos de 2012/2013 para esta 

análise. Bem como, constatou-se que para as diferentes palavras-chaves utilizadas 

na publicação de matérias foi mais constante neste mesmo intervalo de tempo. 



69 
 

Quanto aos canais de publicação no ano de 2013, três reportagens foram publicadas 

no canal negócios (voltado para o mundo das empresas) e abordavam a diversidade 

nas empresas.  Diferentemente do ano anterior 2012, quando publicaram matérias 

sobre o tema diversidade, enfatizando o tema sobre os direitos civis, como quando 

se falou do ‗casamento gay‘ e diferentemente a publicação se deu no canal mundo.  

 

 

3.1 Caminhos da Pesquisa: a Análise dos Dados 

A pesquisa após a realização de uma leitura prévia das notícias, passa a se 

desenhar conforme a metodologia necessária a rigorosa investigação proposta aos 

textos. Para que seja validada a análise de conteúdo, a leitura realizada posterior a 

fase da captação do material no acervo da Revista Exame requer que seja feito o 

direcionamento da análise com base na leitura baseada nas hipóteses e nos 

objetivos da pesquisa. Esta leitura remete ao alinhamento com o referencial teórico 

da pesquisa.  

A escolha do corpus da análise buscou as reportagens que foram obtidas 

após a busca por palavra-chave. Também definida por Bardin (1977), como 

investigação sobre um tema, que se debruça sobre o significado atribuído a um 

assunto, podendo ser uma frase ou um recorte de texto. Neste sentido, caracterizou-

se por privilegiar a metodologia que faz um recorte temático dando prioridade ao que 

apresentou notícias sobre transexuais. Não deixando de investigar a mesma 

categoria em um intervalo de tempo estabelecido entre os anos de 2010 e 2014. O 

tratamento do corpus da análise também considerou o número de visualizações das 

notícias, a contagem das palavras e o número de parágrafos de cada notícia (exceto 

as notícias repetidas). A respeito desta etapa de codificação dos dados, Bardin 

(1977) sintetiza 

Tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma 
transformação - efectuada segundo regras precisas- dos dados brutos do 
texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, 
permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, 
susceptível de esclarecer o analista acerca das características do texto 
(BARDIN, 1977, p.103). 
 

 A seguir, os dados são apresentados na forma de tabelas para possibilitar 

uma visão de conjunto do corpus da análise, a fim de proceder a síntese dos 
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resultados para posterior análise na inferência obtida, e por último, realizar a 

interpretação dos dados. 

 A tabela foi dividida em colunas que organizam o material conforme alguns 

critérios observados em cada matéria publicada, e são estes: o canal no qual a 

notícia foi publicada; a agência de notícia que produziu a matéria; o número de 

visualizações de cada matéria; a data da publicação; o autor; o título; o número de 

palavras de cada matéria; e por último, o número de parágrafos.  

Realizando a análise do material das tabelas resultantes das buscas pela 

palavra-chave ―transexuais‖, quanto ao canal com maior número de publicações foi, 

em sua maioria, o canal mundo, o qual é caracterizado por publicar matérias de 

outros países, bem como do Brasil, sem existir uma finalidade única com as 

questões da mídia de negócios, contendo variedades e últimas notícias. No que se 

refere às agências que produziram as matérias, nenhuma foi produzida pela Revista 

Exame ou Exame.com, mas sim foram publicadas matérias escritas pelos seus 

parceiros de notícias.  
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01 Mundo  Agência 
Estado 

* 14/10/2010 ** Serra diz ser favorável à união civil 
de homossexuais 

193 5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

 O primeiro ano de análise (2010), mostrou apenas um resultado relacionado a 

busca por palavra-chave. Matéria produzida foi pela Agência Estado, não constam 

as visualizações e nem o autor, a publicação foi veiculada no canal mundo e tem no 

título a referência ao casamento civil e menciona a palavra ―homossexuais‖, no 

corpo da notícia faz menção a sigla LGBT. Fazendo relação aos outros textos da 

amostra, o tamanho deste com 193 palavras e cinco parágrafos pode ser 

considerado pequeno. 
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8 - Tabela Notícias Transexuais 2011 
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01 Mundo Agência 
Estado 

586 06/12/2011 Fernanda 
Bassette 

Protesto no Twitter critica 
recuo em lei anti-
homofobia 

267 7 

02 Mundo Flickr 688 24/07/2011 Beraldo 
Leal/ 

Luta por direitos dos gays 
será longa no Brasil 

1914 31 

03 Mundo   1.646 12/05/2011 Repetida Bolsonaro briga com 
senadora em debate 
sobre lei anti-homofobia 

  

04 Mundo    29/03/2011 repetida Frente parlamentar LGBT 
vai lutar pelo casamento 
homossexual 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 No ano de 2011 o resultado da busca foi de quatro notícias, contudo duas 

dessas são repetidas em resultados de buscas por outras palavras-chaves. O que 

ao longo da pesquisa revelou se recorrente, a repetição de notícias em buscas 

diferentes. Todas as notícias neste item foram publicadas no canal mundo e 

nenhuma delas foi produzida pela revista, mas sim por outras agências. Chama a 

atenção que nestes dois casos a pauta é na área dos direitos, nos títulos temos a 

menção ―luta por direitos‖ e ―protesto critica recuo de lei‖. Quanto à questão do 

tamanho também existe uma grande variação entre o primeiro texto, com 267 

palavras, o que dentro desta investigação é um texto pequeno e o outro, com 1914 

palavras e 31 parágrafos, que é um texto grande.  

 

9 - Tabela Notícias Transexuais 2012 
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01 Estilo 
de vida 

AFP 1.409 15/03/2012 Adek Berry Babá transexual de 
Obama sonha em rever 
seu 'pequeno Barry' 

463 15 

02 Mundo  Agência 
Brasil 

171 10/05/2012 Renata 
Giraldi  

Argentina aprova lei que 
garante mais direitos 
aos transexuais 

299 9 

03 Brasil Agência 470 10/05/2012 Camila Brasil avança em mapa 468 9 

http://exame.abril.com.br/mundo
http://exame.abril.com.br/mundo
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Estado Brunelli gay de direitos 

04 Mundo  AFP 167 09/05/2012  Congresso argentino 
aprova lei de identidade 
de gênero 

176 7 

05 Brasil Agência 
Estado 

497 16/10/2012 Bruno 
Lupion  
Débora 
Alvares,  
Felipe 
Frazão,  
Fernando 
Gallo  
Ricardo 
Chapola e 
Vera Rosa 

Entidade critica uso 
eleitoral de ‗kit gay‘ 
contra Haddad 

380 6 

06 Estilo 
de vida 

EFE 428 25/09/2012  Hugh Grant divulga 
vídeo para defender 
casamento gay 

210 8 

07 Estilo 
de vida 

EFE 572 18/12/2012 Manesh 
Shrestha  
 

Mais aberto às minorias, 
Nepal lança primeiro 
filme lésbico 

716 22 

08 Estilo 
de vida 

AGÊNCIA 
FAPESP 

284 28/06/2012 Karina 
Toledo  

Livro trata sexualidade 
sob a ótica de 
subalternizados 

533 15 

09 Brasil Agência 
Brasil 

597 07/06/2012 Camila 
Maciel  

Hotéis de SP registram 
100% de ocupação e 
comércio aumenta 
faturamento 

521 8 

10 Estilo 
de vida 

Agência 
Brasil 

234 02/05/2012 Flávia 
Villela 

Exposição ao ar livre 
mostra luta de mães 
contra homofobia 

339 9 

11 Brasil  Agência 
Brasil 

589 21/04/2012 Carolina 
Pimentel 

Apesar de proibida a 
discriminação, homens 
gays não podem doar 
sangue 

560 9 

12 Mundo  Agência 
Brasil 

758 27/03/2012 Flávia 
Villela 

Lei quer proibir 
materiais de combate à 
homofobia no Rio 

635 9 

13 Estilo 
de vida 

EFE 255 07/03/2012  Países islâmicos 
abandonam debate 
sobre liberdade sexual 

575 17 

14 Mundo  EFE  16/01/2012  Filha de Raúl Castro 
apoia lei contra 
discriminação de gays 
em Cuba 

252 8 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

No ano de 2012, o resultado da busca mostrou um aumento significativo no 

número de notícias, com quatorze no total. As notícias neste item foram publicadas 

em diferentes canais, no canal ―mundo‖ foram quatro e abordavam temas referentes 

à legislação, no ―estilo de vida‖ foram cinco, e pautaram o mundo das artes com uma 

notícia sobre um ator em defesa dos direitos gays, outra sobre um ―filme lésbico‖ 

(como a mídia o denominou), em outro caso também entrevistou uma babá que 

http://www.agencia.fapesp.br/
http://www.agencia.fapesp.br/
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cuidou de um presidente e um lançamento de livro sobre sexualidade, entre a 

abordagem da sexualidade em países islâmicos. Como é possível ver as 

publicações neste canal foram bastante diversificadas neste ano. Também nenhuma 

delas foi produzida pela revista, mas sim por outras agências e publicadas pelo site 

da revista. Quanto ao tamanho dos textos, grande parte apresentou um tamanho 

médio, o maior com 635 palavras foi sobre uma lei que quer proibir a distribuição de 

material de combate à homofobia no Rio de Janeiro. 

 

10 - Tabela Notícias Transexuais 2013 
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01 Mundo  EFE 187 12/12/2013 
 

 Japão reconhece 
paternidade a 
transexual nascido 
mulher 

325 10 

02 Brasil Agência 
Estado 

613 29/05/2013 Bruno Paes 
Manso 

PM ouve dicas para 
abordar gay e 
travesti na Parada 

447 13 

03 Mundo  EFE  05/11/2013  EUA avançam 
contra discriminação 
sexual no trabalho 

355 11 

04 Brasil Agência 
Estado 

971 28/06/2013 Rafael 
Moraes 
Moura 

Dilma condena 
discriminação e 
silencia sobre "cura 
gay" 

382 9 

05 Brasil Agência 
Brasil 

773 04/12/2013  Evangélicos são 
contra proposta de 
discriminação 
sexual 

545 16 

06 Mundo AFP  16/10/2013  Diplomata holandês 
é agredido em 
Moscou 

302 13 

07 Negócios Bloomberg  
 

1.455 28/08/2013 Renee 
Dudley; Chris 
Burritt 
 

Walmart estende 
benefícios de 
funcionários gays 

627 17 

08 Estilo de 
vida 

EFE 3.271 21/08/2013  Ator de Prison Break 
se assume gay e 
rejeita festival russo 

272 10 

09 Mundo  AFP 8.160 11/06/2013  Rússia aprova lei 
que pune 
"propaganda 
homossexual" 

611 24 

10 Brasil Agência 
Brasil 

6.907 25/03/2013 Luciano 
Nascimento 

Anistia Internacional 
considera 
inaceitável Feliciano 
na CDH 

361 9 

http://www.bloomberg.com.br/
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Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Neste item, a pesquisa na revista resultou em um total de dez notícias obtidas 

às quais estão distribuídas no canal ―Brasil‖ um número de quatro, no ―mundo‖, 

foram igualmente quatro, no ―estilo de vida‖ apenas uma. Destacando outra 

reportagem que está veiculada no canal ―negócios‖, abordando a rede varejista 

Walmart em razão de sua política de benefícios para funcionários gays. Tendo sido 

publicada no site da revista, porém sendo de autoria da agência parceira Bloomberg 

que é dedicada a abordagens sobre o mundo dos negócios. O fato das matérias 

publicadas no site da revista serem produção de outras agências parceiras mostrou-

se uma prática usual entre as publicações da Revista Exame (na versão digital). 

Quanto ao tamanho das reportagens, a que possui o maior número de palavras foi 

composta por 627 e 17 parágrafos, um texto de tamanho médio. Sobre as 

visualizações a notícia mais visualizada foi ―Rússia aprova lei que pune ―propaganda 

homossexual", que obteve 8.160 visualizações no grupo de matérias deste ano. 

 

11 - Tabela Notícias Transexuais 2014 
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01 Mundo  EFE 1.254 29/01/2014  Brasil lidera mortes de 
travestis e transexuais; 

454 15 

02 Mundo EFE 1.850 25/08/2014  Abusos e discriminação no 
falso paraíso gay tailandês 

594 21 

03 Mundo  EFE 760 14/07/2014 Helen 
Cook 

LGBT das Filipinas, 
aceitos pela sociedade, 
mas não pela lei 

537 19 

04 Brasil Reuters  
 

181 24/09/2014 Mike Segar Dilma defende na ONU 
combate à homofobia 

278 8 

05 Mundo EFE 188 03/10/2014 Vesna 
Bernardic 

União de vida na Croácia 
dá esperança a gays dos 
Bálcãs 

626 22 

06 Brasil Reuters  
 

2.145 03/09/2014 Paulo 
Whitaker 

Eleitorado evangélico 
cresce e pode decidir 
eleição 

944 30 

07 Brasil REUTERS 310 03/09/2014 Ueslei 
Marcelino  
 

Governo Dilma não agiu 
pelo movimento gay, diz 
entidade 

503 14 

08 Mundo EFE 127 11/07/2014  Grupo pede ações contra 
a homofobia na Copa 

336 11 

09 Mundo  EFE 5.638 18/06/2014  Holanda cogita criar 160 6 
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cidade exclusiva para 
homossexuais 

10 Mundo EFE 389 17/03/2014  St. Patrick's Day se veste 
de rosa em apoio ao 
movimento gay 

696 18 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 No ano de 2014, a amostra revelou um total de dez notícias às quais 

estão distribuídas no canal ―mundo‖ em um número de sete e no ―Brasil‖ no total de 

três. Quanto ao tamanho das reportagens, a que possui o maior número de palavras 

foi composta por 944 e 30 parágrafos, um texto que tem o seguinte título: ―Eleitorado 

evangélico cresce e pode decidir eleição‖, publicado no canal ―Brasil‖ e produzida 

pela agência Reuters. Sobre as visualizações a notícia mais visualizada foi ―Holanda 

cogita criar cidade exclusiva para homossexuais‖, que obteve 5.638 visualizações no 

grupo de matérias deste ano e foi produzida pela Agência de notícias EFE. 

 

3.2 Analisando o Repertório da Transexualidade 

As reportagens analisadas neste bloco de notícias revelaram algumas 

informações que foram organizadas nas tabelas para auxiliar na análise. Uma 

constatação possível foi relativa às visualizações em cada notícia. As três notícias 

mais lidas segundo o site da própria revista foram às seguintes: ―Rússia aprova lei 

que pune "propaganda homossexual", que teve 8.160 visualizações. A segunda em 

número de visualizações foi: ―Anistia Internacional considera inaceitável Feliciano na 

CDH‖ com 6.907 visualizações e em terceiro lugar: ‗ Holanda quer criar cidade 

exclusiva para homossexuais‖ com 5.638 visualizações.  

Duas notícias mostram um panorama mundial e pautam a discriminação em 

torno das questões que envolvem a sexualidade. Uma revelando que na Rússia, 

existe uma lei que passou a punir manifestações de casais que não seguem a 

orientação sexual tradicional, sendo esta percebida como a relação entre, 

homem/mulher, ou seja, reforçando a norma da heteronormatividade sancionada 

aqui pelo Estado.  E na Holanda, a criação de uma cidade exclusiva para LGBT, 

trazendo a segregação de um grupo de pessoas, utilizando a justificativa de uma 

maior segurança para os mesmos.  
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No caso da notícia que retrata o Brasil, a visão de um organismo internacional 

para a garantia de direitos humanos, a Anistia Internacional, aponta que existe uma 

insatisfação com a escolha de um presidente para comissão de direitos humanos na 

Câmara Federal dos Deputados, o qual já protagonizou uma série de situações onde 

se mostrou contra algumas pautas de minorias, como a das pessoas LGBT. 

Chama a atenção o tamanho dos textos destas três notícias mais acessadas 

na revista. Os textos sobre as matérias número 09 de 2014 e matéria número 10 de 

2013 são textos com menor número de palavras, em relação aos outros também 

veiculados na mídia.  Podendo revelar a relação entre os textos mais lidos na mídia 

digital e seu tamanho, havendo preferência de textos menores.  

As notícias coletadas para este estudo através da consulta ao site da Revista 

Exame resultaram em uma série de matérias que foram analisadas e salvas 

formando um arquivo das notícias na íntegra para posterior consulta na fase de 

análise e conclusões, contudo, foi realizada a organização dos dados da pesquisa 

de todas as palavras-chave em tabelas, para consulta dos dados. As notícias 

obtidas por meio da busca por palavra-chave ―transexual‖ resultaram em tabelas por 

ano, contidas neste capítulo e as demais resultaram em tabelas que estão presentes 

em nossos anexos ao final deste trabalho.  

Dentro do material coletado na mídia de negócios, consta também um 

exemplar da revista em sua versão impressa, também já citado por este trabalho, e 

outra publicação de revista digital que fala da mesma temática com diferentes 

abordagens. A seguir, trechos da reportagem que se enquadra nesta temática, as 

matérias também relatam a questão da diversidade e das pessoas transexuais na 

esfera das organizações. É a capa da Revista Exame da edição nº 1088 de 2015, 

Chefe sou Gay, abordando a diversidade nas organizações a qual traz uma menção 

sobre Martine, CEO americana, que foi capa da revista The New York Magazine, 

abordada no capítulo sobre teoria queer ao longo da reportagem a seguir. Embora 

esta edição esteja fora do período delimitado pela pesquisa no acervo digital, a 

importância que uma matéria de capa tem para a temática nos levou a integrar ao 

corpus da análise. 
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3.3 Capa da Revista Exame – Chefe Sou Gay 

Escrita por Lucas Rossi, formado em 2011, no curso de jornalismo pela 

Universidade Mackenzie e responsável por matérias sobre empresas, inovação, 

sustentabilidade, gestão, marcas, para citar alguns temas recorrentes em seus 

artigos para a Revista Exame. Rossi também abordou a temática diversidade nas 

organizações ganha destaque na capa da versão impressa da mídia de negócios. 

Assim inicia a reportagem da Revista Exame, que no ano de 2015 levou o tema 

diversidade sexual nas organizações para sua capa: ―Uma nova geração de 

executivos homossexuais começa a tratar abertamente uma questão ainda vista 

como tabu no mundo corporativo – e essa é uma boa notícia também para as 

empresas‖. A relevância desta capa, na versão impressa da Revista Exame, nos 

levou a abrir este espaço e agregar a nossa análise, que até então havia delimitado 

o período de análise até 31 de dezembro de 2014. Contudo, em meio a pesquisa 

surgiu este nº 1088 de 2015, que não poderia ser desprezado devido ao destaque 

que deu ao tema diversidade nas organizações. 

Um recorte da diversidade nas organizações que busca abordar casos de 

sucesso no Brasil e no Mundo. As trajetórias perpassam a experiência individual de 

trabalhadores, bem como a questão das próprias organizações e as políticas para a 

diversidade que possuem.  

A notícia veiculada na edição impressa de abril, na segunda quinzena do mês 

em 2015, mostra dados que retratam desde levantamentos em números do quadro 

das uniões de pessoas do mesmo sexo em alguns países, as dificuldades de 

adequarem as realidades de diferentes países. Como a seguir:  

Segundo reportagem da Revista Exame (nº 08, edição 1088, 2015), apesar do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo (no Brasil e no estado de Nova York), o 

visto de permanência não foi concedido para o companheiro de Ricardo Yuki, 

funcionário de uma subsidiária do Citibank, frustrando a mudança para os Estados 

Unidos, onde passaria a trabalhar.   

De acordo com a mesma matéria, no censo de 2010 no Brasil, constatou-se 

que embora o casamento entre pessoas do mesmo sexo não fosse legalmente 

reconhecido, mais de 60.000 casais homossexuais declararam viver juntos.  Em 
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outros dados também levantados pela reportagem, como os fornecidos pelo Instituto 

Williams (Universidade da Califórnia), citado na matéria em questão, foi possível 

constatar em um levantamento realizado no ano de 2011, que pode ser 6% a 

população LGBT considerando os USA, o Canadá, o Reino Unido, e a Austrália 

(outros países não foram pesquisados nesta ocasião como é o caso do Brasil). E 

chama a atenção para a falta de dados oficiais sobre a população LGBT (Chefe sou 

gay, 2015, p. 34).  

De forma, que aos poucos o ambiente organizacional vai se ―adaptando a 

uma sociedade mais aberta à diversidade‖ (Idem). E conforme dito na reportagem 

―diferentemente do que ocorre com outras minorias, a presença de homossexuais só 

é detectada quando e se eles se manifestam‖ (ibidem). De maneira que estes 

ambientes de trabalho necessitam de uma abertura para seus funcionários 

manifestarem-se livremente.  

Corroborando com a teoria de Eve Sedgwick (2007), o medo das implicações 

que ‗sair do armário‘ poderá resultar como preconceito, discriminação e a perda do 

emprego, são questões que mantém as pessoas em silêncio. No trecho a seguir isto 

fica evidente ―e nunca houve incentivos para isso. Ao contrário. O medo de rejeição 

está no topo das razões para o silêncio‖ (Chefe sou gay, 2015, p.34). 

Outra passagem do texto que acena para a abertura do diálogo sobre 

diversidade sexual vindo de um CEO de uma grande companhia foi o do presidente 

da Apple, Tim Cook, que disse que a falta de pessoas no topo também ajudou a sua 

declaração: ―se ouvir o presidente mundial da Apple dizer que é gay pode ajudar 

alguém a lidar em sua luta interna para assumir quem realmente é, (...)‖ (Chefe sou 

gay, 2015, p.35). Segundo a revista: Tim Cook é o único, na ocasião, a revelar sua 

homossexualidade. Este gestor figura na lista dos líderes que comandam as 500 

maiores empresas americanas. 

Dando sequência à reportagem, a matéria faz referência a questão geracional 

e relaciona com a carreira e a posição na qual o funcionário se encontra dentro da 

organização, fazendo também diferença na decisão por parte dos funcionários de 

assumir sua sexualidade abertamente: ―até por razões geracionais, é natural que 

nos escalões inferiores das empresas o grupo de executivos dispostos a falar 

abertamente do assunto seja muito maior‖ (Chefe sou gay, 2015, p.35). 
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No sentido de pensar as questões pertinentes a diversidade nas organizações 

e suas implicações, seus agentes tornam-se relevantes. A ação de agências de 

consultoria que vem desenvolvendo um trabalho com as empresas que buscam 

implantar, ou melhorar as ações direcionadas para a diversidade também fica 

evidenciada. Em mais de um momento a reportagem traz estes dados para embasar 

a reportagem. Como nesta passagem: ―num levantamento realizado pela 

Outstanding‖ (Chefe sou gay, 2015). O fato é que se propõem mais diversidade nas 

empresas, isto é o que a revista chama de uma: ‗Nova fase‘, onde apresenta mais 

dados para seus leitores que mostram que: ―Desde 2013 quase 300 empresas 

escreveram para a suprema corte americana em prol do casamento homossexual‖ 

(Chefe sou gay, 2015, p. 36). 

  A reportagem também apresenta que em 2015 o Fórum Econômico mundial 

em Davos discutiu pela primeira vez ‗o dividendo da diversidade‘. No painel discutiu-

se como avançar no assunto LGBT (Chefe sou gay, 2015, p.36). Outra experiência 

de sucesso abordada foi de uma empresa pioneira do ramo de telefonia dos USA. 

(T&T). (Chefe sou gay, 2015, p.36).  

Segundo o IPEA ―O termo dividendo, obviamente, deriva do verbo dividir. Ele 

dá nome à divisão dos lucros de uma empresa entre seus acionistas, após os 

descontos de imposto de renda e contribuição social‖23 A imbricação dos termos 

comuns a economia, as empresas e o conceito de diversidade, re-significado para o 

mundo das empresas fica claro nesta passagem da reportagem da mídia de 

negócios, no qual o Fórum Econômico Mundial debate em um painel o dividendo da 

diversidade. 

Em seguida pondera ao relatar que ―os especialistas em diversidade não são 

taxativos ao afirmar que a existência de um grupo nesses moldes na empresa seja 

uma condição sine qua non para criar um ambiente amigável aos gays‖ (Chefe sou 

gay, 2015, p.38). 

A implantação de grupos no trabalho, voltados para debater diversidade e 

outros temas que são tabus é uma estratégia apontada pela reportagem. ―O grupo é 

                                                             
23

 O que é? Dividendo Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2121:catid=28&Ite
mid=23>Acesso em: 14/02/2016 
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visto como uma válvula de escape para profissionais que durante muito tempo 

usaram artifícios para manter um segredo‖ (Chefe sou gay, 2015, p. 39). 

Por último, a reportagem apresenta outros dados que apontam para a 

redução de despesas com afastamento de funcionários que acabam por adoecer em 

um ambiente onde não são aceitos, onde exista o medo de discriminação. Atuando 

tanto de modo a corroborar com a ideia que a diversidade pode gerar lucro para 

empresa, assim como a não aceitação (pode) gerar despesas.  

Ao arquitetar maneiras de se esquivar, o profissional perde tempo e energia. 
E, assim a empresa tende a perder produtividade. A consultoria holandesa 
Out Now fez um levantamento no fim do ano passado e concluiu que 75% 
dos profissionais gays assumidos se sentem produtivos no Brasil. Entre os 
não assumidos, só 46% sentem que exercem todas as suas potencialidades 
no trabalho. Ao mesmo tempo a pesquisa concluiu que as empresas 
brasileiras poderiam economizar cerca de 1,4 milhões de reais por ano só 
com a redução de gastos com a rotatividade dos funcionários mais 
satisfeitos com ambientes que respeitam a diversidade. (Chefe sou gay, 
2015, p. 39) 

 Desta forma, a questão da diversidade é pautada pela mídia de 

negócios que estamos investigando, de maneira bastante comum neste veículo com 

outros temas pertinentes ao mundo das organizações, pode-se dizer que a questão 

da diversidade também foi abordada, trazendo os casos de sucesso, as opiniões de 

agentes de sucesso mundial, e por meio de consultorias especializadas no tema, 

além de ganhar espaço como capa da edição nº 1088 de 2015. 

 Já na reportagem ―Chefe sou gay‖, a menção sobre Martine, a CEO 

americana que consta na lista das executivas mais bem pagas, foi sucinta em um 

trecho da reportagem antecedida na revista por uma foto no escritório com a 

mensagem – Martine, da United Healf: a mulher mais bem paga dos Estados Unidos 

nasceu homem.  A seguir o trecho: 

Travestis e transexuais formam menos conhecido no time LGBT, mas que 
começa a ganhar espaço. Seu maior símbolo é Martine Rothblatt, dona da 
United Therapeutics. Aos 59 anos, ela é a mulher mais bem paga do mundo 
– e tem o sétimo salário entre os presidentes de empresa nos Estados 
Unidos. Martine é uma mulher transexual, que se assumiu publicamente em 
1994, quando fez cirurgia de mudança genital – ela ainda é casada com sua 
esposa e tem quatro filhos (Chefe Sou Gay, p.42, 2015). 
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Capítulo 4 – 

A Busca por Categorias na Revista Exame: o que diz a revista através dos 

conteúdos das publicações 

 

 Uma as finalidades dos estudos que utilizam a metodologia da análise de 

conteúdo é observar os temas e os conteúdos de uma publicação, observar quem é 

o interlocutor e para quem é direcionado este texto. Conforme o tipo de público ao 

qual o texto é direcionado, bem como os assuntos recorrentes poderão ser 

verificados via análise de conteúdo.  

Buscando constatar se as pessoas transexuais possuem visibilidade e qual é 

esta visibilidade na mídia de negócios, quais são os temas relacionados, as 

justificativas evocadas, valores, e estereótipos difundidos no mundo das informações 

voltadas às organizações e seus agentes, algumas notícias trouxeram assuntos 

recorrentes. Que no decorrer do período analisado mostrou uma tendência por 

abordar alguns temas, os quais serão destacados a seguir em categorias mais 

amplas e algumas subdivisões formuladas por esta pesquisa. 

De forma que estas categorias demonstram tanto os conteúdos que foram 

abordados nas reportagens elencadas nas tabelas anteriormente expostas, 

resultantes das buscas pela palavra-chave ―transexual‖, bem como das outras 

notícias que estão organizadas nos anexos, as quais também apresentaram material 

pertinente a análise.  Além disso, as matérias foram organizadas em tabelas 

apresentadas nos anexos da dissertação, conforme citadas e referenciadas na 

análise. Estão dispostas em palavras-chaves: ―diversidade‖, ―gestão da diversidade‖, 

―gays‖, e organizadas por ano. 
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As categorias que serão apresentadas a seguir foram construídas a partir da 

leitura das reportagens e serão dispostas em subitens conforme a temática 

abordada na matéria e a relacionada aos nossos objetivos. A primeira categoria que 

ganhou visibilidade entre estas publicações: o direito. Mostrou-se voltada para 

debates sobre os direitos civis, das tratativas sobre o casamento civil, dos protestos, 

das mudanças na legislação, do nome social, dos direitos humanos.  

O segundo item apresenta as reportagens que abordam a diversidade sexual 

como um nicho de mercado (uma parte mais restrita de um mercado, como por 

exemplo, o lazer, que pode ter várias fatias menores). Contém reportagens que 

falam de um grupo social, de eventos como a ―parada gay‖ como uma oportunidade 

de negócios, na qual existe um espaço para o turismo LGBT um potencial para 

negócios.  

Em terceiro lugar, a questão do trabalho, qual relação é apresentada pela mídia 

em relação aos benefícios, legislação e a regulamentação do trabalho, a 

precarização, as relações de trabalho nos países citados.  O quarto ponto é a 

questão da política, seus agentes e a discriminação, as eleições e a visibilidade das 

questões referentes às pessoas transexuais nos debates eleitorais, programas de 

governo.  

Além disso, outros temas como agências reguladoras de esportes como a FIFA, 

instituições sindicais, organizações como a ONU, também aparecem entre as 

reportagens publicadas pela mídia de negócios e compõem a amostra como 

instituições de finalidades diversas e que também realizaram debates dando 

visibilidade para o tema pesquisado. Vejamos a seguir como as categorias 

alcançaram visibilidade nas matérias analisadas. 

 

4.1 Direitos civis 

A análise das notícias da amostra evidenciou que a luta por direitos civis é um 

tema frequente das publicações veiculadas na mídia em estudo. A busca por direitos 

como a união civil, tratado também como ‗casamento gay‘, bem como, casamento de 

pessoas do mesmo sexo foi um assunto de grande repercussão no veículo midiático. 

A publicação de notícias nacionais e internacionais mantém os leitores informados 
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do panorama a respeito das discussões em torno dos direitos que foram 

conquistados. Além de mostrar como estão caminhando as negociações pelo 

mundo. Como o direito de uso do nome social por travestis e transexuais, em sua 

maioria as matérias foram publicadas no canal ―mundo‖. 

Eventos como a parada realizada pelas entidades de apoio aos direitos 

LGBT, anualmente aborda a questão da adoção de crianças por casais gays. O foco 

desta reportagem é uma possibilidade de debate com a população presente, e 

mostra a possibilidade de visibilidade de questões referentes à população LGBT, 

retratada também na esfera da conquista de direitos civis. A seguir reportagem que 

aborda os direitos conquistados no Brasil. Disponível na tabela nº09, matéria 03. 

Atualmente, a população homossexual tem, além do reconhecimento da 
união estável, direito de solicitar a conversão em casamento. Decisões na 
Justiça já têm elevado uniões ao status de casamento civil. Travestis e 
transexuais podem usar o nome social correspondente a sua identidade de 
gênero - feminina ou masculina - independentemente do seu sexo 
biológico

24
. 

É possível perceber a questão da identidade de gênero sendo debatida na 

Argentina, bem como a possibilidade de modificação do nome e sexo na 

documentação civil neste país, garantia para pessoas transexuais e para as 

travestis. Abordando a questão do gênero como vivência interna e individual e não 

determinada pelo sexo de nascimento. Na argentina, a decisão foi aprovada pelo 

Senado como no trecho de reportagem a seguir. 

O Senado da Argentina aprovou por 55 votos, de um total de 72, o projeto 
de lei que garante o chamado direito à identidade de gênero. Pelo texto, as 
pessoas no país passarão a ser tratadas como elas se sentem e não 
necessariamente de acordo com o sexo de seu nascimento. A medida 
atinge principalmente aos transgêneros e transexuais, garantindo mais 

facilidades na obtenção e troca de documentos
25. 

 Em casos onde a justiça decide a favor do registro de paternidade 

independente dos laços de sangue e do gênero do declarante, como o caso ocorrido 
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 Brasil avança em mapa gay de direitos. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/brasil-avanca-em-mapa-gay-de-direitos/> Acesso em: 
11/11/2015 

25
 Argentina avança e aprova lei que garante mais direitos aos trangêneros e transexuais. Disponível 

em:<http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/argentina-avanca-e-aprova-lei-que-garante-mais-
direitos-aos-transgeneros-e-transexuais/> Acesso em: 11/11/2015 

 

http://exame.abril.com.br/topicos/argentina
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/brasil-avanca-em-mapa-gay-de-direitos/
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/argentina-avanca-e-aprova-lei-que-garante-mais-direitos-aos-transgeneros-e-transexuais/
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/argentina-avanca-e-aprova-lei-que-garante-mais-direitos-aos-transgeneros-e-transexuais/
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no Japão, onde um pedido feito a Suprema Corte abre precedente para o registro de 

nascimento. No trecho a seguir o reconhecimento de paternidade de um homem 

transexual, sem laços sanguíneos com o nascido, que teve como autoridade 

promotora a Suprema corte. Referente à tabela nº10, matéria 01. ―A Suprema Corte 

do Japão reconheceu a um homem transexual, nascido mulher, a paternidade legal 

do filho de sua esposa, com quem não tem qualquer vínculo de sangue‖ 26. 

 

4.1.1 Casamento  

A questão do casamento foi um tema bastante debatido na mídia, pelo mundo 

várias decisões, celebrações, manifestações a favor e contra este direito a união de 

pessoas LGBT, concedeu uma atenção específica para este item. O que chama a 

atenção é a forma que os direitos de registrar a união civil em diferentes países, foi 

acompanhado por esta mídia e que mostrou que estas decisões na esfera do direito 

atingem uma grande visibilidade na mídia de negócios também. 

Em uma matéria publicada no canal mundo, na data de 01/08/2014, na Itália 

algumas prefeituras passam a fazer registros de uniões realizadas no exterior, desta 

forma acreditam que estão realizando uma pressão para que seja possível o 

reconhecimento por parte do governo.  Como no trecho abaixo: 

A Itália não tem uma lei para o casamento homossexual, por isso algumas 
prefeituras decidiram registrar os matrimônios feitos no exterior para, assim, 
"estimular" o governo, que já revelou que trabalha em um projeto de lei 
sobre o tema 

27
.  

Na Croácia também é pautada a questão de uma nova lei que garante direitos 

aos casais gays. Ressaltando que o país tem a maior taxa de crimes de ódio contra 

LGBT. Disponível na tabela nº11, matéria 05. Vejamos o trecho a seguir: 

                                                             

26
 Japão reconhece paternidade a transexual nascido mulher. Disponível em:< 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/justica-do-japao-reconhece-paternidade-a-transexual-
nascido-mulher> Acesso em: 15/11/2015 

27
Prefeituras da Itália tomam a dianteira sobre o casamento gay. Disponível em:< 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/prefeituras-da-italia-tomam-a-dianteira-sobre-casamento-
gay> acesso em: 17/02/2016 

http://www.exame.com.br/topicos/japao
http://www.exame.com.br/topicos/italia
http://www.exame.com.br/topicos/casamento
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/justica-do-japao-reconhece-paternidade-a-transexual-nascido-mulher
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/justica-do-japao-reconhece-paternidade-a-transexual-nascido-mulher
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/prefeituras-da-italia-tomam-a-dianteira-sobre-casamento-gay
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/prefeituras-da-italia-tomam-a-dianteira-sobre-casamento-gay
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Croácia: Vigente desde setembro, a nova lei concede igualdade de direitos 
aos casais gays em relação aos casamentos tradicionais, com exceção dos 
direitos de adquirir o nome do cônjuge e de adotar crianças. (...) "Entre os 
Estados da UE, a Croácia é o país com a maior taxa de crimes de ódio 
cometidos contra a comunidade LGBT", frisa Jurcic 

28
. 

Na França, em 24/04/2013, o presidente diz que o casamento gay 

acompanha a dinâmica da sociedade (ver tabela nº 09 anexos):  

O presidente da França, François Hollande, assegurou nesta quarta-feira 
que a autorização do casamento e a adoção a casais do mesmo sexo 
acompanha a "a evolução" da sociedade rumo a "mais liberdade e mais 
igualdade

29
. 

 

4.1.2 Nome Social 

No trecho abaixo, a questão da mudança do nome nos documentos para 

pessoas transexuais é salientada como uma conquista que traz mais facilidade para 

confecção dos documentos. A ação do Senado, segundo a reportagem trará mais 

acesso de oportunidades a todos. E faz menção a caminhada para a inclusão total, 

na esfera dos direitos desrespeitados. Relacionada na tabela nº 09, matéria 02. 

A medida atinge principalmente aos transgêneros e transexuais, garantindo 
mais facilidades na obtenção e troca de documentos. (...) Para a presidenta 
da Comissão de Direito Geral do Senado, Ada Iturrez Capellini, a lei criará 
oportunidades iguais para todos. Ela reconheceu, no entanto, que "haverá 
ainda muitas coisas a fazer até assegurar a inclusão total

30
. 

4.1.3 Protesto 

Uma série de protestos contra a discriminação, violação, e pela mobilização de 

integrantes e apoiadores do movimento LGBT foram publicados no período 

investigado.  Um exemplo foi o protesto via mídias sociais, para mostrar-se contra ao 

projeto de lei que substitui uma pauta importante, que trata da criminalização da 

homofobia. Disponível na tabela nº08, matéria 01. 
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 União de vida na Croácia da nova esperança a homossexuais dos Bálcãs. Disponível 
em:<http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/uniao-de-vida-na-croacia-da-esperanca-a-
homossexuais-dos-balcas> Acesso em: 15/11/2015 

29
 Casamento gay acompanha a evolução da sociedade. Disponível em:< 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/casamento-gay-acompanha-evolucao-da-sociedade-diz-
hollande> acesso em: 17/02/2016 
30

 Argentina avança e aprova lei que garante mais direitos aos trangêneros e transexuais. Disponível 
em:<http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/argentina-avanca-e-aprova-lei-que-garante-mais-
direitos-aos-transgeneros-e-transexuais/> Acesso em: 11/11/2015 

http://exame.abril.com.br/topicos/franca
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/uniao-de-vida-na-croacia-da-esperanca-a-homossexuais-dos-balcas
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/uniao-de-vida-na-croacia-da-esperanca-a-homossexuais-dos-balcas
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/casamento-gay-acompanha-evolucao-da-sociedade-diz-hollande
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/casamento-gay-acompanha-evolucao-da-sociedade-diz-hollande
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/argentina-avanca-e-aprova-lei-que-garante-mais-direitos-aos-transgeneros-e-transexuais/
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/argentina-avanca-e-aprova-lei-que-garante-mais-direitos-aos-transgeneros-e-transexuais/
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São Paulo - Membros do movimento independente de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) realizaram hoje um manifesto 
na internet, por meio do serviço de microblog e rede social Twitter, para 
protestar contra o substitutivo ao projeto de lei que criminaliza a homofobia 
31

. 

4.1.4 Legislação 

As mudanças na legislação, seja no sentido de aquisição de direitos, seja na 

construção de mecanismos de punição ao desrespeito aos direitos humanos e 

direitos civis, ou ainda a discriminação no ambiente de trabalho são presentes nas 

notícias e constituem este item. Notícia publicada do canal mundo, referente a Cuba, 

mostra uma personalidade falando a respeito da questão da dificuldade de 

aprovação de leis contra discriminação e concedendo mais direitos como o registro 

para trangêneros naquele país. Bem como em outros países o preconceito dificulta a 

tramitação destas pautas. Disponível na tabela nº09, matéria 14. 

Espero que a Conferência do Partido ajude a definir explicitamente uma 
política de não discriminação por orientação sexual e identidade de gênero 
e que, por sua vez, ajude a desarticular os preconceitos que impedem sua 
aprovação

32
. 

4.1.5 Direitos Humanos 

Em discurso na ONU, os direitos da população LGBT, como criminalizar a 

homofobia e o casamento de pessoas do mesmo sexo, são defendidos. A questão 

do uso da pauta de direitos LGBT em disputa política nas eleições é lembrada na 

reportagem nº 04, relacionada na tabela 11. 

Dilma: ressaltou nesta quarta - feira, em discurso na Organização das 
Nações Unidas (ONU), o empenho do Brasil no combate à homofobia, 
defendendo que direitos fundamentais do ser humano devem ser protegidos 
de "politização". (...) Assuntos relacionados aos direitos LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais, transexuais e transgêneros), como a criminalização da 
homofobia e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, entraram no 
debate eleitoral no país, principalmente após o PSB ter divulgado revisão do 
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 Protesto no Twitter critica recuo em lei anti-homofobia < 
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/protesto-no-twitter-critica-recuo-em-lei-anti-homofobia> 
acesso em: 01/12/2015. 

32
  Filha de Raul Castro apóia lei contra discriminação de gays em Cuba. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/filha-de-raul-castro-apoia-lei-contra-discriminacao-de-gays-
em-cuba-2/> Acesso em: 11/11/2015 
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capítulo do programa de governo de sua candidata, Marina Silva, sobre 
direitos dos homossexuais 

33
. 

4. 2 Nicho de Mercado  

A oportunidade de explorar uma fatia menor do mercado de turismo e lazer é o 

que consiste em um nicho de mercado34 voltado para a população LGBT, ou através 

dos eventos que marcam a busca por direitos, retrata a possibilidade relacionada a 

geração de setores de negócios voltados a satisfazer os anseios de um grupo. A 

parada LGBT como o seu grande número de participantes, sejam eles ativistas que 

participam do desfile, ou ainda as pessoas que vão assistir o evento, é mostrada 

como oportunidade de explorar um mercado. Como um evento anual, com um 

público numeroso para atender o setor de hotéis e turismo já descobriu que este é 

um evento com potencialidade de atrair clientes para o setor, não só na data do 

evento, como também para uma estadia prolongada. A ideia que a população LGBT 

pode investir em alguns dias a mais de estadia, como também retornar em outras 

ocasiões é a ideia que é difundida pelo setor. Destinos turísticos que são conhecidos 

por serem amigos dos gays, ‗gayfriendely‘ também são listados em matérias 

direcionadas para esta população. Foi relacionada uma lista de destinos 

internacionais, onde esta população é bem-vinda e bem tratada. Outra questão 

salientada é que o turista LGBT muitas vezes detém um poder aquisitivo elevado 

podendo gastar em pacotes de destinos turísticos de maior valor. 

4.2.1 Diferencial competitivo 

A diversidade como uma oportunidade de agregar lucratividade ao negócio 

exaltando características como criatividade e inovação nas equipes. Segundo a 

matéria publicada no canal ―negócios‖, no dia 13/06/2013 (ver tabela nº04 anexos), a 

oportunidade para gerar um diferencial nos negócios está na diversidade do time. ―É 

preciso gerir a diversidade do seu time, ela é uma possibilidade de diferencial 
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 Dilma defende na ONU combate a homofobia e diz que tema deve ser protegido de politização. 
Disponível em:< http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dilma-defende-na-onu-combate-a-homofobia-
e-diz-que-tema-deve-ser-protegido-de-politizacao>Acesso em: 15/11/2015 
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 Nicho de mercado: definição e exemplos. Disponível em:< 

http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/nichos-de-mercado-definicao-e-
exemplos/78533/> acesso em: 10/03/2016 
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competitivo35.‖ O time dos sonhos de qualquer organização é aquele que é 

diversificado e bem gerenciado. Neste trecho fica bem claro o ideal da gestão da 

diversidade, onde o conjunto de pessoas com diferentes características é valorizado, 

sem deixar de relacionar a diversidade com características como inovação e 

criatividade, características que são por vezes bastante subjetivas. Na matéria da 

Revista Exame, o discurso é direcionado aos gestores, quando no trecho acima usa 

a expressão ―é preciso gerir‖, ao fazer uma referência a diversidade racionalizando a 

mesma.   

4.2.2Turismo 

A Parada LGBT como um potencial a ser explorado pela economia e na 

propaganda turística de São Paulo. Além da atenção voltada para as questões da 

diversidade, neste trecho da reportagem o potencial do evento para a economia 

também é explorado. O que também é visível em outras partes do mundo, como é o 

caso do segundo trecho de reportagem que aborda a parada em Tel Aviv, Israel. 

No Brasil a ―Parada LGBT movimenta economia de São Paulo (...) o evento 

promove a capital como destino turístico‖. Em Jerusalém – ―Dezenas de milhares de 

pessoas participam nesta sexta-feira da 14ª Parada do Orgulho Gay em Tel Aviv 

(Israel), cidade que cada vez mais atrai turistas LGBT e simpatizantes‖ 36. Publicada 

no canal mundo (ver tabela nº 08, nos anexos), esta notícia do dia 08/06/2012, 

demonstra o potencial turístico deste evento para a cidade onde o mesmo ocorreu. 

4.3Trabalho  

O mundo do trabalho precarizado é relatado em uma matéria produzida sobre a 

Indonésia37, relacionada na tabela 09, matéria 01.  Para sobreviver, a transexual 

Turdi trabalha lavando roupas para seus vizinhos, também pessoas transexuais, na 
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Sugestões para construir o dream team da inovação. Disponível em:< 
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/sugestoes-para-construir-o-dream-team-da-inovacao> 
acesso em:17/02/2016 . 
36

 Milhares participam da parada do orgulho gay em Tel Aviv. Disponível em:< 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/milhares-participam-da-parada-do-orgulho-gay-em-tel-aviv> 
acesso em: 17/02/2016 
37

 Babá transexual de Obama sonha em rever seu pequeno Barry. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/baba-transexual-de-obama-sonha-em-rever-seu-

pequeno-barry-2/> Acesso em: 11/11/2015 
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moradia pequena e alugada ela é encontrada pela equipe. A visibilidade da história 

desta pessoa transexual, esta em função de sua antiga atividade de babá do atual 

presidente americano, Obama. Nas duas atividades laborais tanto no passado como 

no presente não foi possível romper com o ciclo do trabalho precário. Estando ela 

desempenhando atividades que fazem parte da esfera do cuidado das crianças e da 

casa sem qualquer vínculo. O que também chama a atenção é à forma de 

tratamento empregada ao referir-se da entrevistada, no masculino: ‗o transexual‘ 

empregada no texto da reportagem.  

Nos EUA, a primeira legislação de combate a discriminação LGBT no trabalho 

aprovada pelo Senado, teve que se posicionar contra a aprovação, por questões de 

fidelidade aos preceitos religiosos (Republicano), evocando e justificando através do 

discurso de que gerará custos às empresas, principalmente para as de menor porte. 

Mostrando a esfera dos direitos e das empresas em relação de concorrência, 

também evocando a questão de aumento no número de processos judiciais. Chama 

a atenção o fato da possibilidade de demissão de funcionários LGBT como parte do 

discurso de justificação.  

O que mostra justamente o contrário na decisão da multinacional Walmart que 

estendeu os benefícios de saúde aos ‗matrimônios gays‘. A mudança é motivada 

para dar solução às ações movidas pelos funcionários que solicitaram na justiça os 

benefícios aos companheiros. Em uma atitude que esta a frente da legislação 

federal americana a empresa passa a conceder o benefício a todos os dependentes.  

4.3.1 Precariedade do Trabalho 

A falta de vínculos no trabalho é uma realidade das pessoas transexuais em 

diversos países. A visibilidade desta população também é uma questão de controle 

e fiscalização da legislação. Um exemplo de subemprego aos quais estão 

submetidos (as), são os que se realizam na esfera doméstica, como é o caso dos 

trabalhos domésticos e os cuidados com as crianças. Como na reportagem a seguir: 

Turdi, o transexual que durante anos foi babá de Barack Obama na 

Indonésia, hoje sonha em rever seu "pequeno Barry", que descreve como 

um menino bom e tolerante que evitava julgá-lo. Hoje Turdi vive em um 

http://exame.abril.com.br/topicos/barack-obama
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pequeno quarto sem janelas, alugado em uma favela, e sobrevive lavando a 

roupa dos vizinhos, entre eles muitos transexuais.
38

  

4.3.2 Benefícios/Regulamentação 

A concessão de benefícios de planos de saúde oferecidos por uma grande 

empresa americana aos casais independente do sexo. Outra instituição americana 

que estendeu seus benefícios foi o Pentágono, para os casais que apresentassem 

documento de união feito em cartório. Estes exemplos abrem um precedente que é 

mostrado pela reportagem a seguir, nos quais uma decisão anterior a legislação 

federal pressiona outras empresas, bem como outras instituições a fazerem o 

mesmo. Desta forma, existe uma possibilidade que estes benefícios sejam 

regulamentados de forma institucionalizada, refletindo modificações no direito civil e 

em possíveis mudanças na legislação federal, ou trabalhista. No trecho a seguir a 

reportagem sobre uma empresa que concedeu benefícios de saúde. 

Nova York - A decisão do Wal-Mart Stores Inc. de estender benefícios de 
saúde a funcionários em matrimônios gays elimina um dos maiores 
obstáculos e acrescenta a pressão sobre outras companhias relutantes a 
seguir seu exemplo. (...) O Wal-Mart, o maior empregador privado dos EUA 
e frequente alvo dos grupos trabalhistas, descreveu ontem a mudança como 
um caminho para uma política consistente já que alguns estados alteraram 
a definição de matrimônio. Mesmo assim, a mudança, que ocorre depois de 
anos de oposição, poderia ajudar a decidir-se a companhias como a 
transportadora YRC Worldwide Inc., que está considerando os mesmos 
benefícios para 2014, ou a Exxon Mobil Corp, uma das maiores companhias 
que ainda não possuem essa cobertura. 

39
. 

 

4.4 Casos de Sucesso/Exemplos 

Neste subitem os exemplos de casos de sucesso serão abordados 

evidenciando um tipo característico de reportagem das mídias de negócios, que 

utiliza-se de exemplos reais de empresas, gestão, ferramentas gerenciais para 

difundir idéias de como fazer no mundo das organizações.  Por exemplo, através de 

reportagens, ou por meio das listas de classificação (ranking) de empresas de 

sucesso, que as mídias voltadas para negócios costumam publicar e também 

                                                             
38 Babá transexual de Obama sonha em rever seu pequeno Barry.  Disponível em: 
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apareceram relacionados às empresas que são mais inclusivas e respeitam a 

diversidade. Esta lista pode ser anual e as empresas são apresentadas na matéria 

alcançando visibilidade. 

 A questão da diversidade e da inclusão dentro dos exemplos relacionados 

mostrou-se presente, caracterizado por ser voltado a atender demandas da 

equidade por meio da promoção de mais mulheres, negros e latinos nas empresas.  

Mostrando que quando as organizações abordam a diversidade como uma meta a 

ser alcançada, podendo ser obtida com ações voltadas para mulheres e etnias, tanto 

através da realização de ações filantrópicas em comunidades, quanto ao promover 

lideranças dentro das diretorias (mulheres, negros, latinos), o que se observou 

incomum entre as empresas relacionadas nas matérias foi a relação de métricas a 

serem alcançadas pelos gestores, como um coeficiente de trabalhos voltados para a 

diversidade, como também treinamentos para atender melhor o público. Algumas 

empresas foram retratadas pela reportagem ―como a nove edições neste ranking‖, 

mostrando que o tema diversidade para algumas empresas não é novo. Outras 

tiveram referenciada a frase: ―pela primeira vez no ranking‖. Vejamos o trecho 

abaixo, representando a empresa Deloitte40, que possui 200.000 funcionários pelo 

mundo. 

Na Deloitte, o foco é no desenvolvimento de talentos. Em 2012, a Deloitte 
trouxe uma grande expansão para seu programa de inclusão, antes 
exclusivo das mulheres. Agora, latinos, negros, gays, ex-militares e pessoas 
com necessidades especiais estão no alvo da companhia 

41
.  

 

4.5 Política 

Nesta categoria serão expostos alguns aspectos referentes a acontecimentos 

ligados a agentes políticos no Brasil e pelo mundo, que repercutiram em um grande 

número de notícias que de diversas formas estiveram vinculadas as buscas 

                                                             
40

 A Deloitte é uma empresa multinacional de consultoria e finanças. Disponível em: < 
http://www.seufuturonadeloitte.com.br/> acesso em: 11/03/2016 

41
 As 15 melhores empresas em diversidade e inclusão. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br//negocios/noticias/as-15-melhores-empresas-em-diversidade-e-
inclusao/lista. Acesso em: 14/01/2016. 
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realizadas na revista. Debates relacionados às eleições presidências, as propostas 

de cada candidato à presidência da república, os agentes que estão envolvidos na 

Comissão de Direitos Humanos, apareceram nas notícias coletadas e relacionam-se 

com assuntos de importância para a comunidade LGBT.  

Em aspectos de conteúdo das notícias, grande parte estavam relacionadas a 

figuras políticas, agentes em cargos eletivos e de suas decisões em nome da 

promoção dos direitos, as quais causaram polêmicas em torno dos nomes de 

políticos que estariam envolvidos no processo, como por exemplo, na redação da 

leis. Um dos pontos polêmicos consistia na escolha de agentes vinculados a forças 

conservadoras para presidir comissões que possuem o poder de realizar, ou frear 

mudanças que fazem parte das pautas de lutas dos LGBT. A luta por uma lei que 

torne crime a homofobia foi um ponto abordado. A apreciação dos projetos por uma 

bancada onde existe um forte vínculo com o setor religioso, foi um dos pontos 

denunciados. Este fato foi possível de ser visto no Brasil e em notícias do exterior. 

4.5.1 Agentes 

Entre as notícias veiculadas na mídia estudada, alguns agentes políticos tiveram 

destaque entre as notícias. Tanto nos assuntos que foram referentes a eleições 

presidenciais, como em relação a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 

Deputados alguns nomes de candidatos, de políticos, estiveram em evidência. Em 

relação ao seu programa de governo, como em relação as pautas do movimento 

LGBT, bem como as forças políticas que estas personalidades representaram. Foi 

possível constatar um grande número de matérias que estiveram relacionadas a este 

subitem.  

Conforme sua abordagem estas matérias também estão circunscritas no item 

direitos civis, mas a atenção aos agentes políticos que estavam envolvidos nestas 

matérias sobre  direitos como a discussão que envolveu o casamento civil de 

pessoas do mesmo sexo, solicitava este recorte. Mesmo porque os textos contêm 

matérias que denunciam polêmicas no encaminhamento das matérias a serem 

votadas. No trecho a seguir, mostra uma das personalidades políticas e sua 

polêmica matéria sustando direitos já concedidos.  
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São Paulo – A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos 
Deputados, sob a presidência de Marco Feliciano (PSC-SP), aprovou, em 
sessão rápida na tarde de hoje, dois projetos que podem ser considerados 
contrários aos interesses dos homossexuais. E rejeitou outro cujos efeitos 
seriam favoráveis (veja os três em detalhes abaixo). Um deles susta a 
resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que obrigou cartórios de 
todo o país a celebrarem o casamento gay. A comissão também foi contra 
projeto que garantia ao parceiro homossexual a condição de dependente 
diante do INSS 

42
. 

4.5.2 Discriminação  

Neste tópico foram reunidas matérias que demonstram a falta de legislação 

para combate da discriminação no mundo do trabalho para gays. A influência da 

questão religiosa na esfera das leis e dos direitos é denunciada. A falta de uma 

legislação que seja aplicada nos casos de discriminação no trabalho é um fato que 

ganha visibilidade em lugares como as Filipinas. Disponível na tabela nº11, matéria 

03. 

Filipinas: Gays: legisladores são influenciados pela igreja para não aprovar 
leis contra discriminação (...). Além disso, não existe uma legislação em 
nível nacional que defenda os LGBT da discriminação profissional, nem da 
discriminação no prestação de bens e serviços

43
. 

 No caso da Rússia, que aprovou uma lei que proíbe manifestações públicas 

de casais considerados pela lei ‗não-tradicionais‘, ou seja, não binárias, 

homem/mulher. A referida lei é aplicada também na internet, estipulando multa para 

a infração, indo na contramão de todas as conquistas noticiadas pela mídia na 

atualidade. Disponível na tabela nº 10, matéria 09.  

Outro caso no espectro da discriminação no trabalho, é a matéria 02, tabela 

nº11, que aborda a situação da Tailândia, onde um falso turismo ‗rosa‘ (direcionado 

para homossexuais, segundo o texto) promovido no país, está distante da realidade 

do local. Neste texto é possível relacionar também a exploração do turismo, do nicho 

de mercado, promovido para um grupo de pessoas, que como diz a matéria tem 

maior capacidade de consumo. 
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Bangcoc - Assédio nas salas de aula, discriminação no trabalho e abusos 
sexuais são alguns dos problemas que afetam os homossexuais na 
Tailândia apesar da imagem de tolerância que o país asiático costuma 
propagar em relação ao coletivo. As autoridades de turismo promovem um 
país aberto à diversidade sexual e a aceitação para atrair o chamado 
"turismo rosa", que costuma dispor de maior capacidade de consumo 
durante as férias

44
. 

4.5.3 Eleições 

Nesta categoria a abordagem das pautas referentes às lutas do movimento 

LGBT, ganha destaque também quando as notícias eram relacionadas com anos 

eleitorais, tanto no Brasil como no exterior. Nas eleições americanas uma 

reportagem traz o título: ―Obama tenta capitalizar apoio ao casamento gay45‖, 

publicada em 2012 (ver anexos, tabela nº08).  

Em reportagem que aborda a agenda política das eleições presidenciais no 

Brasil, a notícia aparece relacionada a promessas de ampliação de direitos. E o 

comprometimento com a criminalização da homofobia é abordada, no entanto, 

setores ressaltam a critica, como o casamento aqui denominado: ‗casamento civil 

igualitário‘ e a criminalização da homofobia não se concretizaram até o momento.  

Como no trecho a seguir.  

Brasil: São Paulo - As declarações da presidente Dilma Rousseff, candidata 
à reeleição, manifestando apoio à criminalização da homofobia 
surpreenderam alguns setores do movimento de defesa dos direitos dos 
homossexuais (...) "Não dá para negar que o governo desenvolveu algumas 
ações. Mas também não dá para negar que poderia ter feito muito mais. As 
nossas duas principais reivindicações, a criminalização da homofobia e o 
casamento civil igualitário ficaram de fora das ações do governo 

46
. 
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4.6 Outros 

Vale destacar que além das categorias apresentadas até o momento, 

elaboramos esse item ―outros‖ para relatar algumas reportagens que nos chamaram 

a atenção, por exemplo, a presença de depoimentos e dados de instituições 

nacionais ou internacionais – nessa categoria denominamos de instituições e suas 

posições, apresentando alguns pontos de sua ação que contribuíram para auxiliar 

em questões importantes para as pessoas LGBT.  Mostrando que é possível verificar 

outras instituições promovendo ações em defesa, pela mudança da legislação, pela 

promoção de direitos que auxiliam na visibilidade, nos debates que abarcam a 

diversidade. 

4.6.1 ONU, FIFA, FEBRABAM: as instituições e suas posições 

  Além de decisões na Suprema Corte que se relacionou com a esfera do 

direito, outras entidades têm figurado entre as notícias recortadas nesta pesquisa, 

como foi o caso da ONU, da FEBRABAM e da FIFA.  Estes casos foram observados 

aparecendo como outros agentes que também têm contribuições nas questões 

referentes a ampliação e na garantia de direitos. Estando ligados a eventos de 

cunho internacional, no caso da ONU e da FIFA, a primeira desenvolvendo um 

trabalho no sentido de firmar compromissos entre as nações para a promoção de 

direitos iguais a todos, seja no acesso a educação, ao trabalho, portanto, no 

desenvolvimento das nações. A segunda abordando o combate ao preconceito e a 

discriminação nos locais onde são sediados os eventos que promove. E a 

FEBRABAM como entidade que tem auxiliado em seu setor a debater sobre 

questões referentes ao ambiente de trabalho e ao respeito a todos que nele 

convivem, ou acessam para utilizar seus serviços. No trecho abaixo uma matéria 

sobre as solicitações de grupos e entidades que estão discutindo a copa do mundo 

de futebol. As entidades de defesa junta a FIFA, debatem sobre o respeito a 

diversidade nos locais onde serão realizados os eventos. Um dos pontos é a 

abordagem e o combate da homofobia nestes locais. Evidenciando a participação de 

entidades de diferentes setores nas questões que promovam a equidade e o 

respeito. Outro importante organismo internacional é a AI (Anistia Internacional) que 

também se posicionou quanto à questão da discriminação da população LGBT. 

Los Angeles - O GLAAD, grupo que defende a comunidade lésbica, gay, 
bissexual e transexual (LGBT) nos meios de comunicação, enviou nesta 
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sexta-feira uma carta, assinada por mais de 25 organizações, pedindo que a 
Fifa promova ações para erradicar a homofobia nos estádios de futebol.

47
 

A atuação da FIFA nas ações pelo combate a discriminação nos estádios 

além de ser uma forma de auxilio na promoção de direitos iguais, respeito aos 

frequentadores dos eventos promovidos por ela, não nos deixa esquecer da ligação 

que a entidade tem em regular as questões de interesse econômico, garantindo 

também com estas ações o respeito aos seus clientes em eventos que atraem 

grandes públicos, como a Copa do Mundo.  

Conforme outra matéria que retrata a ação da agência AI, publicada em 

16/05/2014, a Revista Exame veiculou no canal mundo uma reportagem com o 

conteúdo que denuncia a falta de proteção de direitos e leis que punam crimes de 

ódio, chamando atenção dos leitores para o atraso em relação a este tipo de 

legislação, a utilização do termo ‗escandaloso‘ é uma forma de reforçar a relação 

com o atraso, frente a época que vivemos, conforme trecho a seguir. 

Londres - A organização humanitária Anistia Internacional (AI) denunciou 
nesta sexta-feira a falta de proteção dos direitos dos LGBTI (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Interssexuais) e considerou "escandaloso" 
que em 2014 não se esteja legislando contra crimes de ódio

48
. 

Campanha esta que já havia começado no ano anterior, como visto na 

reportagem, ―AI inicia campanha contra violação de direitos na Rússia‖, pensando 

sobre as garantias para a realização dos jogos de inverno como no trecho a seguir 

(ver tabela nº 09 nos anexos): 

Londres - A Anistia Internacional (AI) iniciou nesta sexta-feira uma 
campanha internacional para expor "as contínuas violações dos Direitos 
Humanos" cometidas na Rússia visando os Jogos de Inverno de Sochi 
2014

49
. 

                                                             
47

 Grupo classifica copa como anti-gay e pede ações contra homofobia. Disponível em: < 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/grupo-classifica-copa-como-anti-gay-e-pede-acoes-contra-a-

homofobia> Acesso em: 15/11/2015 

48
 AI denuncia falta de proteção dos direitos de homossexuais. Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/ai-denuncia-falta-de-protecao-dos-direitos-de-homossexuais 
acesso em:  

49
 Anistia Internacional inicia campanha contra violação de direitos na Rússia. Disponível em: < 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/anistia-internacional-inicia-campanha-contra-violacao-de-
direitos-na-russia> Acesso em: 14/01/2016 

http://www.exame.com.br/topicos/direitos
http://www.exame.com.br/topicos/gays
http://www.exame.com.br/topicos/russia
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/grupo-classifica-copa-como-anti-gay-e-pede-acoes-contra-a-homofobia
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/grupo-classifica-copa-como-anti-gay-e-pede-acoes-contra-a-homofobia
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/ai-denuncia-falta-de-protecao-dos-direitos-de-homossexuais
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/anistia-internacional-inicia-campanha-contra-violacao-de-direitos-na-russia
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/anistia-internacional-inicia-campanha-contra-violacao-de-direitos-na-russia
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Capítulo 5 – 

A Diversidade e Seus Nós: entre teoria e conteúdo da mídia 

 

 

Constatar as conexões entre a teoria e a representação dentro das matérias 

veiculadas na mídia digital da Revista Exame é o que caracterizam os nós deste 

trabalho. Tanto do ponto de vista dos indivíduos representados, como no sentido da 

análise das práticas de ação das organizações, que foram constatadas nas matérias, 

quanto à noção de diversidade nas empresas que figuraram nas reportagens do 

acervo digital, como também, fazendo um contraponto entre as matérias da versão 

digital e a matéria de capa (Exame, 2015). No sentido de analisar as mudanças 

ocorridas, se os conteúdos das matérias têm acompanhado aos debates atuais 

sobre as pessoas transexuais, evidenciando questões sobre a desconstrução de 

estereótipos, ou, se persiste a manutenção do paradigma dicotômico entre 

homem/mulher, ou homossexual/heterossexual, no mundo das empresas via mídia 

de negócios. 

 

5.1 Mídia de Negócios 

Estudos que se dedicaram a análise de mídias de negócios como o realizado 

por Itaussu e Tonelli (2014), sobre a divulgação do pop management na cultura 

empresarial, bem como em outros aspectos da vida dos indivíduos, das escolas de 

formação de gerentes. Apontam para o utilitarismo de termos que pertencem a 

outros aspectos da vida social, que não a esfera do mundo econômico, ou das 

organizações. Este tipo de abordagem foi possível de se verificar quando da 

diversidade nas matérias observadas. Segundo os autores ―a valorização da 
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dimensão utilitarista, em detrimento da humanista‖ (ITAUSSU e TONELLI, 2014, p. 

88), é a racionalização de aspectos da vida que não pertencem apenas à esfera 

econômica, como ferramenta de controle de questões da esfera social. Em 

sequência com relação ao estudo sobre a mídia ―enfatizamos também que a 

construção social desses valores teve o suporte da mídia de negócios, num 

processo que evidencia a difusão do management no país‖ (ITAUSSU e TONELLI, 

2014, p. 89); bem como, existe a participação do ―Estado, que apóia com leis, 

incentivos fiscais e políticas setoriais a tendência de importação de práticas 

gerenciais‖ (IDEM). A importação de práticas gerenciais ficou mais evidente pela 

forma que a Revista Exame, difunde as práticas de outros países, como quando faz 

a transmissão das receitas de sucesso, por meio de listas com os 10 gurus da 

gestão, ou as 15 melhores empresas em diversidade e inclusão. De forma que, faz a 

divulgação de uma marca de sucesso, de um gestor de sucesso, e desta maneira, 

contribui para a disseminação de práticas de gestão.  

Deste modo, foi através da mídia de negócios que a empresa de massas 

Barilla50, por exemplo, tornou-se tema de matéria sobre discriminação, como um 

exemplo de empresa homofóbica, alcançando uma visibilidade negativa na mídia, 

com relação à população LGBT. Como resposta a este fato e em matéria posterior é 

a mesma empresa que aparece como caso de sucesso, implantando uma política 

para a diversidade, em um espaço exclusivo, na edição voltada ao tema diversidade: 

―Chefe, Sou Gay‖ (Exame, 2015). Assim, este acontecimento negativo para os 

negócios da mesma, consistiu em um momento onde a mídia dissemina a tendência 

de responsabilidade das empresas com o social, com os consumidores, e o reflexo 

das práticas dos gestores, na imagem das organizações também faz diferença no 

negócio. As novas práticas implantadas dentro das empresas são oferecidas como 

solução de problemas, mas também disseminam propagandas dos gestores e das 

marcas. No entanto, não é possível verificar a realidade das práticas, das 

ferramentas no dia a dia dos trabalhadores, na inclusão dos grupos, no acesso aos 

benefícios oferecidos e um grande alcance da imagem da empresa na mídia digital, 

no sentido de promoção positiva, ou negativa das empresas, de seus atos, e das 

                                                             
50

 Barilla pede desculpas por ofender homossexuais. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/barilla-pede-desculpas-por-ofender-homossexuais/> 
acesso em: 20/12/2015 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/barilla-pede-desculpas-por-ofender-homossexuais/
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atitudes de seus gestores, condicionadas pela reação, pela repercussão que estes 

fatores têm na sociedade na qual atuam.  

 

5.2 Isoformismo 

Neste sentido, as empresas presentes nas listas de melhores empresas para 

a diversidade podem ser analisadas também quanto à relação com o conceito de 

isoformismo (cf. DiMaggio e Powell, 2003), no qual os campos de atuação depois de 

bem estruturados, o que é inicialmente movido para a inovação e a diversidade, é 

impulsionado por agentes individuais buscando destacar-se, obtendo êxito em uma 

atividade organizacional, uma forma de gestão depois de estabelecido o campo, a 

tendência é a homogeneização.  

Segundo DiMaggio e Powell (2003, p.76), o campo pode ser além de 

empresas atuando em uma mesma área, mas também toda a cadeia que a 

circunscreve, como fornecedores, seus consumidores e agências reguladoras. E 

segue para os autores, a formação de grupos de empresas se dá em forma de 

respostas as mudanças em uma área de atuação. 

Os autores DiMaggio e Powell (2003) falam de lei como demandas burguesas 

por proteção. A maior rede empregadora do varejo nos EUA, o Walmart precisava da 

regulamentação do Estado para atuar em todo o território dos EUA onde a legislação 

federal é diferente da lei de cada estado. Como empresa multinacional, também quer 

atuar no mundo e talvez em países onde ser LGBT configure em  crime. Nestes 

países poderia haver resistência, ou impossibilidade em praticar suas políticas de 

benefícios.  Como manter suas políticas unificadas? Apoio a legislação que permita 

o casamento civil foi uma maneira de engajamento praticada pela rede no seu país 

de origem, o que motivou uma campanha de apoio do ‗casamento gay‘. 

Posteriormente resultou na aprovação pela lei federal. 

 Entre os tipos ideais de isoformismo caracterizados pelos autores, foram 

constatados três: o coercitivo, o mimético e o normativo. Com o primeiro é possível 

relacionar com o caso das reportagens que abordam as empresas que têm política 

de diversidade e são relacionadas nas matérias do ano de 2013, no canal ―negócios‖ 

(ver tabela nº04, nos anexos).  
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No cenário corporativo, empresas têm buscado desenvolver iniciativas em 
gestão de pessoas para fomentar a equidade entre gêneros, etnias, classes 
sociais e necessidades especiais. A DiversityInc publica anualmente a lista 
das 50 melhores empresas no que tange suas práticas de diversidade e 
inclusão. Na maior parte dos casos, as lideranças se mostram ativas no 
desenvolvimento dos novos hábitos e cruzamento de culturas dentro da 
empresas 

51
. 

Pertencentes a áreas de farmacêuticas (Merck), higiene e saúde (Johnson & 

Johnson, P& G), finanças (Mastercard), alimentação (Sodexo), entre outras, 

mostram que para as mesmas a diversidade é associada à inclusão de minorias, 

parecendo dar resposta a pauta de grupos que lutam para combater a 

discriminação. Além de mostrar ―conformidade com instituições maiores‖ 

(DIMAGGIO e POWELL, 2003, p.78), agências que promovem direitos aos 

trabalhadores, a equidade de gêneros, combatem a discriminação no ambiente de 

trabalho. 

 

5.3 Representações de Pessoas Transexuais 

Quando fala da Martine, dona de uma empresa farmacêutica que trabalha 

com uma pessoa transexual na perspectiva do exemplo de sucesso, quando fala de 

sua família, filhos e casamento. Muito embora a reportagem saliente o fato de ter 

nascido homem, mais sob uma forma de exotizar o fato, sem aprofundar a 

discussão. Ao logo da matéria o conteúdo explicita que ―a mulher mais bem paga do 

mundo nasceu homem‖ (chefe sou gay, 2015, p. 42). Mas quando entrevista a Turdi 

babá transexual é a precariedade e o desrespeito utilizando o pronome de 

tratamento no masculino, o transexual. Mesmo que a matéria seja sobre a babá do 

atual presidente norte-americano, Barak Obama (ver tabela transexuais nº8) o que 

pareceu ser o motivo pelo qual sua história ganhou visibilidade, o texto mostrou uma 

confusão sobre identidade de gênero da entrevistada. Turdi afirma ser uma 

transexual que aos 66 anos e por questão de segurança veste-se com roupas 

masculinas, mas ao longo do texto, usando por hora, a expressão ‗travesti‘ e em 

outro momento, ‗o transexual‘, para referir-se a Turdi, também conhecida como Evie 

por seus amigos. Além da questão da violência que a entrevistada relata, o fato de 
                                                             
51 As 15 melhores empresas em diversidade e inclusão. Disponível em:< 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-15-melhores-empresas-em-diversidade-e-inclusao/> 

acesso em: 20/12/2016 

http://exame.abril.com.br/topicos/gestao-de-pessoas
http://www.diversityinc.com/the-diversityinc-top-50-companies-for-diversity-2013/
http://exame.abril.com.br/topicos/lideranca
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-15-melhores-empresas-em-diversidade-e-inclusao/
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Jacarta ser um país de maioria muçulmana também a levaram a vestir-se com 

roupas masculinas, estava cansada das agressões. Percebe-se que não há um 

comprometimento com as informações que são transmitidas pelo texto da matéria, 

sendo que, as expressões ‗transexual‘ e ‗travesti‘ foram utilizadas como sinônimos.  

De fato, mostrando o quanto estes conceitos devem ser mais bem apropriados pela 

mídia. E não só pela mesma, a questão das fronteiras identitárias é um tema que 

tem influenciado estudos na área do gênero. No caso deste estudo, como já foram 

colocadas anteriormente as representações na mídia Exame não mostram a 

utilização da noção de autodeterminação da identidade de gênero nas reportagens. 

De forma a reforçar a tese expressa por Judith Butler (2015), na qual a teórica 

em seu livro - Problemas de Gênero, atenta para as fronteiras estabelecidas em 

torno dos limites do corpo e como a transgressão destes limites construídos e 

naturalizados é de certa maneira uma poluição. Na noção estruturada de corpo, o 

masculino e o feminino, as identidades hegemônicas, têm suas fronteiras bem 

estabelecidas, de forma cartesiana, sacramentadas por instituições como as ciências 

e a igreja. A ―permeabilidade não regulada constitui um lugar de poluição e perigo‖ 

(BUTLER, 2015, p. 228-229). As incoerências na formação do indivíduo são 

encaradas como um perigo, com estranhamento, como um ‗outro‘ que se mostra 

incoerente, a noção de uma identidade estável onde o sexo e o gênero são um, em 

decorrência do outro, sendo postas em risco por este sujeito abjeto, 

deconsiderando-o, excluindo da categoria sujeito. 

Segundo a autora falando do trabalho de Kristeva sobre a abjeção, a 

formação da noção de abjeto se constitui em uma ―expulsão de elementos 

estranhos, mas é precisamente através dessa expulsão que o estranho se 

estabelece. A construção do ―não eu‖ como abjeto estabelece as fronteiras do corpo, 

que são também os primeiros contornos do sujeito‖ (BUTLER, 2015, p. 230). A 

matéria mostra que Turdi não se enquadra em uma identidade de matriz 

hegemônica, a heterossexual, e que qualquer outra forma de expressão que fuja a 

este padrão, seja uma transexual, uma travesti, são mostradas como equivalentes. 

Outro ponto que chama atenção foi esta matéria ser veiculada no canal estilo de 

vida. Não está vinculada com uma pauta referente a trabalho, emprego ou denuncia 

de condições de vida. 
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 Uma constatação feita ao longo da pesquisa na mídia analisada, foi que as 

notícias repetem-se nas diferentes buscas realizadas, com diferentes palavras 

chaves. Uma das possibilidades para encontrar as mesmas matérias em buscas 

pelas palavras-chave: ‗transexual‘, ‗homossexual‘, ‗gays‘, ‗lésbicas‘ pode se constituir 

no fato de nas reportagens constarem a sigla LGBT.  Desta forma as buscas 

resultaram em uma série de notícias repetidas em mais de uma categoria. No 

entanto, isso demonstra um fato já abordado no parágrafo anterior, a matriz 

hegemônica. A organização social dita uma matriz sexual, do corpo, da sexualidade 

que é constituída na diferença entre heterossexualidade e sob está ótica dominante, 

o social se organiza por exclusão do que for diferente desta ordem. Desta forma 

todos os assuntos pautados em suas matérias partem deste princípio, heterossexual 

contrapondo-se ao homossexual, contemplando com a referência a sigla do 

movimento LGBT todas as diferentes formas de diversidade sexual. O problema aqui 

é que esta prática utilizada nos textos é o mesmo que reafirmar que as pessoas 

transexuais são todas definidas como homossexuais, reafirmar que sexo, o corpo e 

gênero são decorrentes e coerentes com a ordem hegemônica.  Desta constatação 

decorre a possibilidade de se perpetuarem estereótipos sobre as identidades não 

hegemônicas, persistindo também a invisibilidade de outras questões importantes 

para estas minorias. Então, como se pode contestar a falta de diversidade de fato, 

se persistir a construção de conceitos dicotômicos, e díades essencialistas. 

 Não é o mesmo que dizer que deve existir um ator a quem é permitido falar 

pelas pessoas transexuais, pelas lésbicas, pelos gays, pelas pessoas negras, como 

um representante legítimo desses grupos.  Para Bento (2012, p. 93), a respeito das 

possibilidades que se apresentam com a compreensão de identidades não fixas, 

mas que respeitem o direito de viver o corpo, ou, além disso, de poder partilhar 

destas experiências vividas com outras pessoas reconhecendo suas vivências como 

legítimas e dando visibilidade, indo além das identidades que são coletivas, é nisso 

que implica pensar espaços onde seja possível debater, se faz importante e 

fundamental. Incluindo a mídia como espaço que deve ser apropriado por 

discussões sobre gênero e identidades não essenciais. 

A consciência política nasce por outros caminhos que não se encontram 
necessariamente com a experiência. Assumir como minha a dor do outro 
(Sontag, 2003), sentir-se profundamente tocado pelas violências que são 
cometidas diariamente contra as lésbicas, por exemplo, e tornar-se uma 
lésbico-política, significa articular novas formas de organização política e de 



103 
 

alianças que vão além dos limites ditados ou inscritos no corpo (BENTO, 
2012, p. 93). 

 Também é contextualizar as singularidades, não generalizar, não construir um 

estereótipo de pessoa transexual como sempre aquela que não esta no corpo 

correto, ou que é homossexual, é importante dar visibilidade para a diversidade 

dentro da população LGBT. Seguindo a mesma linha de Bento (2012), quanto à 

abordagem feita nos textos da mídia é perceptível esse tipo de interpelação de um 

sujeito coletivo. 

Problematizando a questão do espaço para se falar nas reportagens, 

detiveram-se em evidenciar um sujeito coletivo (LGBT), em detrimento da 

experiência de cada um, cada uma. Mas nas representações elaboradas pela revista 

obteve destaque o sujeito ‗gay‘, como a representação da diversidade nesta mídia 

utilizada com maior freqüência. De um lado, é possível traçar a relação entre um 

maior número de resultados para a busca realizada pela palavra-chave: ‗gay‘, 

atribuindo ao fato que esta categoria está mais presente no mundo do trabalho, nas 

empresas, uma vez que se refere ao gênero masculino. Assim sendo, está vinculada 

ao padrão dominante dentro do mundo das organizações. Mesmo que sua 

orientação sexual seja homoafetiva, sua identidade de gênero é masculina, não 

constituindo neste fato em uma subversão total das normas de sexo/gênero.  

Revisitando Sedgwick, a metáfora do armário também se faz presente neste ponto, 

no qual nos permite pensar que para indivíduos gays é possível o entrar e sair do 

armário, separando a vida no trabalho, da esfera privada, o que não ocorre da 

mesma forma para as pessoas transexuais.  

Não se trata de explodir as identidades coletivas, mas perceber a 
complexidade e fluidez que caracterizam as identidades não podem ser 
sufocadas em nome de um sujeito que se estabilize (ou invisibilize) as 
diferenças(BENTO, 2012, p. 94).  

As visualizações são mais concentradas em alguns temas e para outros são 

pequenas ou nem foram registradas. Talvez exista um problema no site, visto que 

mesmo visualizando a matéria em mais de uma ocasião, algumas matérias 

permaneceram com o número de visualizações igual a zero. Como a revista é 

voltada para o mundo das empresas, as reportagens do canal ―negócios‖ tiveram 

grande número de acessos. Vejamos a seguir os temas que foram mais visualizados 

nesta análise. 
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5.4 O Que Tem Visibilidade?  

  Quando as notícias sobre diversidade são veiculadas pela mídia analisada, a 

questão da mulher no mundo do trabalho é evidenciada como um ponto que deve 

ser trabalhado nas empresas e deve ser superado, promovendo ações para este 

grupo. Tanto ações de inclusão como ações para promoção de mulheres em cargos 

de tomada de decisão, como as gerências. Como isto, é evidenciado por meio dos 

casos de sucesso das empresas que promovem a diversidade, mostrando os 

números de mulheres nelas, apresentando metas para aumentar o número de 

mulheres nas empresas, ou nos setores. Uma das reportagens atribui às mulheres 

na gestão, a maior atenção a diversidade, diferentemente de quando o gestor é 

homem. Já na frase inicial da reportagem, o destaque é: ―mais mulheres mais 

diversidade‖ 52. Mostrando a relação entre a lista dos dez gurus de sucesso no 

biênio, na qual quatro são mulheres, e a relação entre suas conquistas como 

gestoras de sucesso. Destacando o fato para o gênero feminino ser considerado 

como equivalente de mais diversidade, como no trecho a seguir: 

A lista bianual, considerada o Oscar dos gurus de gestão, leva em conta dez 
critérios. Os cinco primeiros são baseados na atuação dos pensadores nos 
últimos dois anos: a relevância de suas ideias, o rigor das pesquisas, a 
apresentação de ideias, a acessibilidade/disseminação das ideias e a 
perspectiva internacional.  Os outro cinco são baseados na performance dos 
gurus ao longo dos últimos 20 anos: a originalidade das ideias, o impacto 
delas, seus aspectos práticos, o senso de negócios e o poder de 
inspiração.  

 Uma constatação sobre a diversidade e as notícias publicadas, foi a do uso 

nas reportagens da palavra ‗lento‘, para abordar as políticas para a diversidade e o 

caráter lento das mudanças nas empresas, no crescimento do número de mulheres, 

que em 2010 foram utilizados em duas das três reportagens, sendo que destas, 

duas apontavam para a lenta mudança. A partir do ano seguinte, estas matérias 

passam a fazer uma menção à diversidade também mencionando a população 

LGBT, dando especial atenção as palavras ‗gay‘ e ‗homossexuais‘. Como em Grün 

                                                             
52  Quem são e o que defendem os 10 maiores gurus na gestão. Disponível em:< 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/quem-sao-e-o-que-defendem-os-10-maiores-gurus-na-

gestao/> acesso em: 20/12/2015 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/quem-sao-e-o-que-defendem-os-10-maiores-gurus-na-gestao/
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/quem-sao-e-o-que-defendem-os-10-maiores-gurus-na-gestao/
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(2000), quando é importante a mudança nas empresas que se realiza em relação à 

implementação de outras discussões inseridas na pauta das organizações.   

A mídia digital publicou muitas notícias curtas, textos com poucos parágrafos 

e poucas palavras. As notícias sobre discriminação no mercado de trabalho não 

possuíam as visualizações disponíveis. Possivelmente por um problema de 

configuração deste recurso, nesta reportagem e não por não ter sido visualizada. A 

Revista Exame não reproduz muitas matérias em sua versão exame.com, mas 

costuma republicar de outras agências de notícias, como por exemplo, EFE, AFP, 

Reuters, Agência Estado. 

No canal de ―negócios‖, a notícia sobre a empresa mundialmente conhecida, 

a italiana Barilla obteve 4.131 visualizações e foi exibida no ano de 2013 (ver tabela 

nº04, nos anexos). Também neste canal, as 15 melhores empresas para diversidade 

e inclusão, também em 2013 e com 60.168 visualizações (ver tabela nº 04, nos 

anexos). Outro título: Negócios dobraram as empresas que dão benefícios a 

parceiros do mesmo sexo, com 2.158 visualizações, na Exame.com. Mas a notícia 

mais lida nesta amostra foi: 10 poderosos empresários e executivos gays, 

encontrada na busca pela palavra-chave: ―gays‖, publicada em 2011(ver tabela n º 

07, em anexos) e na data da pesquisa já possuía 374.287 visualizações.   

Na lista, que foi formulada na íntegra pela revista, veiculada no canal 

―negócios‖, constam pessoas como: 1 Tim Cook, CEO da Apple ; 2 Peter Thiel, 

criador do PayPal; 3 Giorgio Armani; 4Rich Ross, da Disney; 5 Barry Diller, fundador 

da Fox; 6 James Hormel, Indústria de alimentos; 7 David Geffen, fundador do 

estúdio DreamWorks; 8 Tim Gill; 9 Jann Wenner, fundador da revista Rolling Stone; 

10 Robert Hanson, CEO da Levi's53. Como exemplo, o trecho abaixo sobre a 

matéria: 

São Paulo – A renúncia de Steve Jobs, na última semana, causou grande 
comoção no mundo. Caberá agora a Tim Cook o desafio de sucedê-lo no 
comando da Apple. No ano passado, Cook foi eleito o gay mais poderoso 
dos Estados Unidos pela revista americana Out. Sua ascensão mostra que 
as empresas começam a derrubar os preconceitos e a valorizar o que 
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realmente importa: a competência e a capacidade das pessoas para gerar 
resultados

54
.  

Chama a atenção o fato de a mudança aqui está relacionada a orientação 

homoafetiva dos gestores, vinculada a ideia de assumir sua sexualidade em um 

ambiente público, como em Segdwick (2007), o  ato de ―sair do armário‖. Mas a 

questão é que são todos representantes masculinos do mundo das empresas, se de 

um lado a matéria, e os representantes usam seus relatos de maneira a desconstruir 

preconceitos existentes na sociedade, como o tabu da homossexualidade, de outro, 

não foram apresentados casos de sucesso de gestoras lésbicas, por exemplo, 

mostrando que o mundo das empresas ainda quando fala de avanços no combate à 

homofobia, persiste com outros preconceitos, referindo-me a falta de mulheres nas 

empresas em cargos de tomada de decisão, gestão e estratégia.  

É importante salientar que no canal ―seu dinheiro‖, também foram publicadas 

matérias voltadas ao mundo das empresas, para sugerir oportunidades de negócios, 

e no qual a ideia de diversidade é utilizada no sentido de propaganda. Como no 

trecho abaixo, com mais de 1.800 visualizações, e sem falar na letra ‗T‘, o que 

sinaliza a exclusão destes possíveis consumidores, no sentido de abjeção de parte 

da população, ou também, a normatização de um grupo de freqüentadores por meio 

da sigla ‗GLS‘ (gays, lésbicas e simpatizantes). O exemplo do empreendedor mostra 

que o mesmo transformou seu negócio, e agora pretende investir em um clube para 

um público direcionado. 

São Paulo - Desgostoso com a queda de 70% no movimento de sua boate, 
na Rua Augusta, em São Paulo, o empresário goiano Henrique José 
Toledo, de 39 anos, investiu R$ 80 mil no velho sobrado e transformou a 
casa de garotas de programa em clube GLS. Pretende inaugurá-lo na 
quinta-feira

55
. 

O que fica visível é que o negócio será voltado ao público Gay, para as 

lésbicas, como também para simpatizantes, mas qual é a representação deste 

público alvo, isto não é claro. A intenção de explorar uma fatia de mercado é visível, 

consolidando a visão de que existe um mercado, uma capacidade de consumo, mas 
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deste modo a possibilidade da bandeira da diversidade, ser utilizada como um 

produto que é oferecido pelo empreendedor é uma constatação que perturba. Cabe 

salientar que, comprova-se a tese de apropriação de termos calcados em diversas 

áreas do conhecimento dos movimentos sociais, como a diversidade, aqui 

assumindo uma vestimenta utilitarista, como um seguimento de mercado, mas 

também, esta segmentação de outro lado reforça uma separação entre as pessoas, 

reforça uma ideia de que existem lugares destinados aos grupos, que diversidade 

não é singularidade, recriando uma norma, também baseada na dicotomia 

homossexual/heterossexual. De fato também não se pode descartar o fator da 

história, assim como em Foucault e como em Butler (2015), na atualidade este tipo 

de representação é possível de ser constatada, pois isto está instituído como o 

socialmente hegemônico.  E ainda, sobre a exclusão da letra ‗T‘ do público alvo do 

bar da reportagem anterior, a questão pode ser relacionada pela seguinte 

formulação: ―uma pessoa poluidora está sempre errada‖ (BUTLER, 2015, p. 228), 

poluidora no sentido de transgressão das fronteiras e dos limites do corpo, da norma 

fixa do sexo/gênero/sexualidade. Em uma representação de mundo neste 

empreendimento no qual a representação da diversidade sexual está contemplada 

em homossexuais representados por ―homens gays‖ e ―mulheres lésbicas‖, aplica-se 

aqui a norma inteligível. Ficando outras formas de representação ocultadas por estes 

limites de definição.   

 

 5.5 O que a mídia diz das pessoas transexuais no mercado de trabalho? 

Especialmente a concepção de que a busca do interesse individual serve ao 

interesse geral foi objeto de um enorme trabalho, incessantemente 

retomado e aprofundado ao longo de toda a história da economia clássica. 

Essa distorção entre moral e economia de uma moral consequencialista, 

baseada no cálculo das utilidades, propiciaram causão moral às atividades 

econômicas pelo único fato de serem lucrativas (...) pode-se dizer que a 

incorporação do utilitarismo à economia possibilitou considerar como ponto 

pacífico que ―tudo que é benéfico ao indivíduo é benéfico à sociedade. Por 

analogia ―tudo que engendra um lucro (portanto serve para o capitalismo) 

também serve para a sociedade‖ (HEILTRONER, 1985, p. 95. Apud: 

BOLTANSKI E CHIAPELLO, 2009, p. 44). 

Como no trecho acima citado por Boltanski e Chiapello (2009), a justificativa 

da diversidade na esfera organizacional representa um utilitarismo, seja individual, 

seja para o trabalhador antes excluído, a quem se dá a oportunidade via inclusão, 
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seja para o discurso da organização mais includente, ou ainda mais, na utilidade de 

um modelo de gestão de pessoas que agrega lucro para a empresa que é aberta a 

diversidade.  

É possível constatar através da pesquisa realizada uma vez observando as 

listas de melhores empresas para a diversidade, o termo vem relacionado à inclusão 

de pessoas que pertencem a grupos minoritários no ambiente organizacional. O 

contrário de uma desconstrução de estereótipos de diversidade, seja ela diversidade 

sexual, no caso, existe uma continuidade da dualidade dicotômica entre 

homossexuais e heterossexuais. Há também, a justificativa por meio do discurso do 

bem comum, evocando o ideal de promoção da diversidade, que se concretiza 

através de programas voltados para as minorias dentro das políticas internas das 

empresas para gestão de pessoas.  

Como em Boltanski e Chiapello (2009), o lucro individual de se incluir pessoas 

transexuais no plano de gestão de pessoas das organizações é tanto para um bem 

orientado aos indivíduos deste grupo, como também para a própria organização que 

faz, mas se justifica como uma ação de benefício global, como uma justificativa 

moral. A evocação desta causa torna a organização para fins de imagem junto as 

causas sociais, sendo mais comprometida com o social, uma representação do novo 

espírito do capitalismo. Que para além das atividades econômicas, constrói ‗alças de 

cooptação‘, como diz Boltanski e Chiapello (2009, p. 424).  

Contudo, a verificação das pessoas transexuais em casos reais ocupando 

cargos em empresas é bastante incipiente no mercado de trabalho formal. O que 

reforça o que menciona Sedgwick (2007), em seu trabalho sobre a ‗epistemologia do 

armário‘ e corrobora com outro estudo sobre ‗coming out‘(revelar-se), que tem o 

mesmo teor e mostra o dilema vivido por trabalhadores que temem revelar sua 

sexualidade no ambiente de trabalho, como em outros de convívio social e serem 

discriminados, sofrerem violência, ou por em risco seu emprego. Contudo, ao não 

revelar-se sofrem por serem invisibilizados.   

As justificativas para as pessoas transexuais estarem nas pautas das 

reportagens na mídia de negócios obtiveram maior visibilidade por meio das 

reportagens que envolviam as tratativas sobre as questões referentes às lutas pelos 

direitos humanos e civis pelo mundo. Por exemplo, as notícias sobre as tratativas em 
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vários países sobre o direito a união civil entre pessoas do mesmo sexo, 

popularizada entre as reportagens como o ‗casamento gay‘ e o registro civil. A 

conquista da atenção da mídia de negócios se mostra voltada para o fato de uma 

união civil, afetar o direito aos benefícios concedidos pelas empresas aos 

funcionários. Empresas que possuíam estes benefícios aos parceiros que 

comprovassem a união com um registro em cartório, já autorizavam a inclusão de 

um cônjuge independente do sexo. Porém, esta decisão não se efetivava em todos 

os locais onde a organização atua, levando a um dos motivos para a mesma 

levantar a bandeira da união civil. No caso, também é possível a aproximação com o 

ideal de não ser apenas um empreendimento com fins de obtenção de lucro, com 

ideais economicistas, mas com uma demanda social a ser cumprida pela 

organização trabalhando para a igualdade de direitos.  

Segundo Boltanski e Chiapello (2009), o lugar do direito nas justificativas 

também é observado como dinâmico. O direito é levado a trabalhar de modo a 

mediar as tensões do social, das lutas por direitos no trabalho, plano de benefícios, 

combate à discriminação. Em várias matérias foi possível perceber o quanto a 

questão das tensões foi levada a instantânea do direito, no Brasil, embates entre 

conservadores na tentativa de proibir material didático com debates sobre gênero; 

que impedisse o ‗casamento gay‘; criando leis que proíbam e multem manifestações 

públicas e virtuais de afeto na Rússia; ou entrando na justiça para conseguir 

benefícios disponíveis para cônjuges, como nos EUA. 

A normatização poderia impor à vida social o peso de uma rigidez excessiva 
caso o direito não fosse também o espaço da composição porque, não 
estando inserido numa cidade particular, mas conservando os vestígios das 
diferentes definições legítimas do bem comum, ele é levado 
incessantemente a trabalhar, ou seja, a reduzir as tensões entre as 
exigências heterogêneas que compõem sua trama (BOLTANSKI E 
CHIAPELLO, 2009, p. 416).  

Em reportagens que abordavam as tratativas em torno da aprovação do 

‗casamento gay‘, tanto quando as notícias eram a respeito de agentes políticos, no 

caso das eleições e os presidenciáveis, isto concentrou notícias em todas as buscas 

por palavras-chaves.   
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5.6 Norma 

A questão da inscrição pela regra (cf. FOUCAULT, 2015), o que é lícito ou 

ilícito pela lei. A questão da lei é acompanhada via mídia ao redor do mundo. Quais 

são os países que são mais abertos à população LGBT e quais países que proíbem, 

punindo com prisão, ou multa em dinheiro, ou até pena de morte. Sem esquecer os 

que por questões religiosas fortemente presentes na legislação, também tornam sua 

população (trabalhadores e consumidores), bem como seu território um entrave para 

as relações de expansão do sistema capitalista onde as empresas multinacionais 

não conseguem se instalar e atuar. O caso de vários estados americanos (EUA), 

que possuindo diferentes legislações, fortemente influenciadas por questões 

religiosas, causando interferência na gestão de pessoas da maior rede varejista 

americana, motivo pelo qual a mesma organização passa a lutar pela mudança da 

lei federal. Esta sim, superior a legislação de cada estado confederado. 

Ainda seguindo o mesmo autor, em outra constatação feita por ele: o ciclo de 

interdição (FOUCAULT, 2015, p. 92), ―não te aproxime não toque, não apareça‖. A 

vida invisível, nos espaços restritos, nos guetos, a segregação social em cidades 

propostas como exclusivas para a população LGBT, uma forma de disfarce por meio 

da ilusão de uma segurança que não é possível em outros lugares. Um lugar para se 

viver onde se é aceito.  Esta reportagem mostra a proposta da vida isolada, como 

em Foucault (2015, p. 92) ―a supressão do sexo para que não fosse suprimido‖. Para 

que estas pessoas possam existir devem então desaparecer do convívio, ou então 

viver escondido. A seguir um recorte que retrata esta tentativa de esconder, em 

seguida a categorização de outro sexo, para normatizar quem não é nem homem, 

nem mulher. Primeiro, no trecho sobre a Holanda: 

A cidade de Tilburg, no sul da Holanda, estuda criar um povoado fechado 

inteiramente para homossexuais, proposta que já provocou reações 

negativas nas redes sociais, publicou nesta quarta-feira a imprensa 

holandesa (...). A intenção da cidade exclusiva seria permitir que lésbicas, 

gays, transexuais e bissexuais possam viver com segurança
56

. 

 Bem como, neste trecho de matéria sobre o terceiro sexo no Himalaia: 
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Desde que em 2007 a Corte Suprema nepalesa reconheceu a existência de 
um 'terceiro sexo' - categoria na qual inclui gays e lésbicas - o país do 
Himalaia se lançou à aprovação de uma política mais respeitosa aos direitos 
destas minorias

57
. 

 A proibição por meio da censura, na prática pode ser mais implícita, ou mais 

explicita, mas ela é presente em reportagens. Para Foucault ―a lógica da censura: 

afirmar que não é permitido, impedir que se diga e negar a existência‖ (FOUCAULT, 

2015, p. 92). A realidade da Rússia, com uma lei que trata a manifestação de afeto 

entre pessoas do mesmo sexo, como um crime de propaganda, aplicado a qualquer 

pessoa em seu território e extensiva as ações em meio virtual. Esta forma de 

discriminação chama a atenção para a lógica da censura, por meio da lei, a multa a 

qualquer pessoa incluindo estrangeiros, turistas e mesmo quebrando com a 

imunidade diplomática. Repercussões na esfera econômica não deixaram de serem 

elencadas pelas matérias. Uma vez que a Rússia é parte dos países vinculados a 

FIFA, é circuito de eventos internacionais, esta ação teve desdobramentos como: 

uma série de boicotes de alguns astros do cinema e cantores que se manifestaram 

contrários a lei e não viajariam ao país. A polêmica lei que causa um entrave a 

realização de jogos promovidos pela FIFA, acabou virando um momento de debate 

sobre a discriminação, uma vez que também afeta turistas nos estádios. Isto faz 

pensar que também existe um preço sobre a discriminação, um preço da homofobia, 

que também é contabilizada pelas organizações. Não me refiro ao preço intangível, 

na perda que se tem quando trabalhadores (as) talentosos (as) deixam de atuar em 

determinada região geográfica, ou empresa, em razão de legislações que 

criminalizem pessoas LGBT. Mas saliento que se contabilizam também perdas 

contábeis, perdas de espaço no mercado com escândalos, como o caso Barilla, ou 

no caso Russo.  

Organizações como a OIT, ONU, até mesmo a FIFA e sindicatos aparecem 

dando diretrizes para as práticas. Confirmando a contínua ação de organismos 

internacionais como ONU e OIT, no sentido de uniformização das políticas, na 

denúncia da violação de direitos e na defesa de direitos de pessoas, de 

trabalhadores que permanecem em situação desprotegida, que vivenciam assédio 

no trabalho, constrangimento, etc. Promovendo uma adequação as conquistas dos 
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últimos anos em diferentes países, mas que vão influenciar a realização das 

atividades destas em prol de educação para garantia de direitos. Cabe salientar que, 

estas entidades também têm atuado na produção de material gratuito, como 

relatórios sobre condições de igualdade no ambiente de trabalho, sobre a 

discriminação que ocorre com as pessoas LGBT e contribuindo para que as 

organizações promovam em seus locais de atuação programas voltados ao combate 

de tabus que ainda persistem no mundo das organizações.  

A agressão ao diplomata holandês na Rússia é também uma questão de 

infração da imunidade diplomática (ver tabela nº 09 anexos), um ponto de tensão 

entre questões de garantias em um território onde a legislação Russa não tem efeito, 

mas que mesmo assim não foi efetiva para a segurança do funcionário da Holanda 

que era assumidamente homossexual. Este fato é um exemplo que mostra o quanto 

ainda é necessária a luta por garantias fundamentais. Uma vez que em vários países 

do mundo é crime, sujeito a punição como é o caso da Rússia. Configurando 

também mais um precedente que mostra a questão da proibição e da criminalização 

das identidades não normatizadas, e que está relacionada aos negócios, a esfera 

econômica, na política entre diferentes países, e em acordos rompidos. Sendo que 

de fato seguiram-se os boicotes de artistas, por exemplo, produzindo uma 

repercussão negativa associada a este país.  
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6. Considerações finais 

 

A presente pesquisa buscou conhecer o contexto das transformações das 

organizações bem como na divulgação de discussões relacionadas à gestão da 

diversidade na mídia de negócios, através do enfoque dado as pessoas transexuais. 

Propôs compreender, as modificações da temática da diversidade nas organizações, 

mais especificamente a diversidade sexual e a representação veiculada, elaborada, 

difundida a respeito da população de pessoas transexuais na mídia de negócios 

brasileira, operacionalizando uma análise de conteúdo na Revista Exame em sua 

versão online. O período investigado foi o intervalo entre 01 de janeiro de 2010 e 31 

de dezembro de 2014. Intervalo de tempo que revelou concentrar o maior número de 

notícias através de uma consulta exploratória no site da revista. 

A diversidade nas organizações, bem como a diversidade sexual é um tema 

contemporâneo de pesquisa tanto na área das ciências sociais, como também nas 

ciências sociais aplicadas e em especial, na administração de empresas. É nessa 

última área que o tema da diversidade é visto pelo viés das questões referentes à 

gestão de trabalho, a diversidade dos processos produtivos, bem como das 

ferramentas de gestão organizacional, que buscam dar conta das mudanças nos 

cenários produtivos, associado ao organizacional e econômico.  

A necessidade de pesquisas que abordem e problematizem as novas práticas 

de gestão empresarial e proporcionem discussões que contemplem o mundo das 

empresas. No caso específico da diversidade, o debate é sempre enriquecedor ao 

relacionar a mídia e o mundo dos negócios, uma vez que desta forma é possível que 

se avalie as modificações sobre o tema e a influência da mídia, na divulgação de 

conceitos, tendências, rupturas e continuidades. Constituiu uma das motivações 

para a realização desta análise de conteúdo, que pode sem dúvida, consistir em 
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uma forma de investigação que some a novos aspectos presentes nas questões que 

envolvem atores sociais e mídia, ou estudos sobre pessoas transexuais, circunscrito 

na esfera do trabalho, no que seja capaz de fomentar outros estudos na esfera da 

sociologia das organizações através de outros recortes no espaço-tempo, com 

outras metodologias. 

No período delimitado para o recorte desta pesquisa foram identificados, 

como a mídia de negócios abordou, a diversidade nas organizações também no que 

enfoca a diversidade sexual nas reportagens veiculadas na Revista Exame online. 

Entre o dia 01 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2014, no qual se verificaram 

a maioria das notícias disponibilizadas pelo acervo online da Revista investigada. 

Identificaram-se justificativas empresariais, em relação ao discurso da gestão da 

diversidade na mídia de negócios; ficando visível uma abordagem coletiva das 

pessoas transexuais enquanto contempladas no conteúdo das matérias publicadas 

que utilizam a sigla do movimento LGBT. 

Chamou a atenção para a forma como a mídia aborda a temática da 

diversidade, observando algumas categorias como, as pessoas transexuais, gays, 

lésbicas, homossexuais, fazendo uma coleta de informações que após serem 

submetidas à metodologia de análise de conteúdo (CF. BARDIN, 1977 E BAUER, 

2007) como método científico desta investigação. E a relação entre os dados 

coletados via a teoria da sociologia das organizações e da teoria queer, 

proporcionaram algumas novas categorias baseadas na análise das reportagens 

apoiadas no referencial teórico de importantes autores como: DiMaggio e Powell; 

Luc Boltansk e Ève Chiapello; Grun; Donandone; Foucault; Bento e Butler. 

A observação da relação entre o discurso empresarial da gestão da diversidade 

e a sua consequência como política para as pessoas transexuais no mercado de 

trabalho formal e garantia de direitos se fez presente no que se refere aos benefícios 

oferecidos pelas políticas internas de algumas organizações. Fundamentadas nas 

tratativas sobre o reconhecimento da união civil, que se tornou conhecida por meio 

das matérias como ‗o casamento gay‘, bem como, matérias a respeito da luta contra 

a discriminação, o que também teve seu efeito no mundo das empresas. 

A constatação de como as pessoas transexuais são representadas pela mídia de 

negócios revelou existirem mudanças ou aumento quanto à inserção na pauta deste 
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grupo nas matérias, contudo, reportagens voltadas para negócios ou carreira, 

integram um número menor dentro da amostra. Em sua maioria, as reportagens 

obtidas através das buscas pela palavra-chave ‗transexual‘, foi publicada nos canais 

mundo e Brasil, destinados as últimas notícias sem um foco específico em empresas 

e negócios.  

O que ocasionou, ou motivou as empresas a adotarem tais práticas de gestão da 

diversidade e outras não (via mídia de negócios), foi por necessidade de mudança 

nas políticas das empresas para contemplar as recentes conquistas na equidade de 

direitos para trabalhadores.  Uma vez que, por exemplo, a empresa varejista 

Walmart58 é obrigada pela justiça norte-americana a conceder os benefícios aos 

funcionários independente do sexo do cônjuge, a mesma passa a conceder este 

benefício e passa a defender uma legislação federal. Isto porque, para manter a 

mesma política de benefícios em escala global faz-se necessária esta legislação.  

Então, traçando um paralelo entre o novo plano de política da diversidade 

apresentado pela organização e relacionando a área de atuação da empresa, com 

as reportagens obtidas, encontra-se também o caso da empresa italiana Barilla59, 

empresa do ramo de alimentos, um setor acirrado por grande quantidade de 

produtos substitutivos e que tem a imagem afetada por um comentário denunciado 

pela mídia como um comportamento homofóbico. Isto porque, o empresário 

responsável pela empresa, afirmou em uma rede social que preferia que a empresa 

fosse representada por um casal tradicional. Posteriormente, a mesma empresa faz 

parte de uma matéria na versão impressa da Revista Exame. Retratando a 

necessidade das organizações de além de cumprirem com a expectativa da 

qualidade do produto oferecido, também existir uma imagem de responsabilidade 

com o social, a qual interfere nas ações dos diretores, no marketing e neste caso 

específico transformou a empresa em uma organização que passa a planejar 

políticas para a diversidade e seus colaboradores. 

                                                             
58 Walmart estende benefícios de funcionários gays. Disponível 

em:<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/walmart-estende-beneficios-de-funcionarios-
gays/>Acesso em: 15/11/2015. 

59
 Barilla pede desculpas por ofender homossexuais. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/barilla-pede-desculpas-por-ofender-homossexuais/> 
acesso em: 20/12/2015 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/walmart-estende-beneficios-de-funcionarios-gays/
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/walmart-estende-beneficios-de-funcionarios-gays/
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/barilla-pede-desculpas-por-ofender-homossexuais/
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De forma, que este discurso de inclusão da diversidade parte das práticas de 

responsabilidade social propostas pelas políticas das empresas, muitas 

multinacionais, bem como, práticas estabelecidas por entidades como a ONU, a AI, 

para promoção dos direitos humanos e sociais, no ambiente de trabalho. Estas 

entidades aparecem auxiliando a implementação de direitos, respeito e segurança 

para pessoas ao redor do mundo, assim a temática é adotada via processos 

isomórficos (cf. DiMaggio). As empresas passam a contemplar em suas políticas 

internas um espaço dedicado a diversidade e inclusão, isto ficou evidenciado por 

meio do discurso muito similar na matéria sobre diversidade na Revista Exame.60 A 

questão da inclusão também é abordada em outra reportagem do mesmo ano 

(2013), que salienta que dobrou o número de casamentos entre pessoas do mesmo 

sexo e que empresas acessam livremente práticas de inclusão61. O ano de 2013 

apresenta um acréscimo no número de casamentos, em razão da regulamentação 

do casamento civil de pessoas do mesmo sexo no Brasil. Fato este que deve 

influenciar nas políticas de benefícios das organizações. 

Por meio das matérias, bem como através das listas de empresas, citadas 

anteriormente, que valorizam a diversidade, além da análise do conteúdo do site 

institucional de algumas empresas citadas, a diversidade esteve relacionada a 

inclusão, fortemente representada pela igualdade entre o número de funcionários 

homens e mulheres nas empresas. É fato que a ONU tem trabalhado para a 

equidade de gêneros no trabalho e nas empresas, contudo as empresas falam de 

diversidade e inclusão neste sentido. As pessoas transexuais, bem como outros 

aspectos da diversidade em um sentido de promoção de educação para o respeito, 

o direito ao corpo e a perspectiva do indivíduo desconstruir estereótipos de gênero 

são distantes destas práticas. O assumir-se, sair do armário, na perspectiva do 

trabalhador não é a centralidade da diversidade nas organizações. Embora o tema 

diversidade nas organizações tenha sido publicado na mídia de negócios, e tenha 

chegado a ser capa da Revista Exame, os casos de indivíduos que se 

                                                             
60

As 15 melhores empresas em diversidade e inclusão.  Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-15-melhores-empresas-em-diversidade-e-inclusao/> 
acesso em: 20/12/2015 

61 Dobram empresas que dão benefícios a parceiros do mesmo sexo. <Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/dobram-empresas-que-dao-beneficios-a-parceiros-do-
mesmo-sexo/> acesso em: 20/12/2015 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-15-melhores-empresas-em-diversidade-e-inclusao/
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/dobram-empresas-que-dao-beneficios-a-parceiros-do-mesmo-sexo/
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/dobram-empresas-que-dao-beneficios-a-parceiros-do-mesmo-sexo/
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autodeterminam pessoas transexuais nas empresas, são como o exemplo de 

Martine, mostra em uma posição de direção de uma empresa própria.   

 Mesmo assim, o tema diversidade aparece nas reportagens obtidas. Espraiam-

se via práticas isomórficas (cf. DiMaggio) como garantia de legitimidade social das 

empresas que as adotam. É um diferencial competitivo como ensina a leitura dos 

livros voltados para a administração de empresas. Conforme uma constatação sobre 

o isoformismo: é racionalizar nas empresas o que não é racional, o comportamento 

das pessoas, a motivação para o trabalho, a criatividade, o engajamento, buscando 

adequá-los ao rendimento, auferido através do ‗mix‘ que a diversidade oferece à 

organização. 

O ideário da diversidade via a inclusão de minorias, no caso as pessoas 

transexuais, é modelado pela ótica empresarial que busca normatizar e enquadrar 

ao mesmo tempo esquivando-se de fazer o debate mais profundo entre os 

trabalhadores e o reconhecimento do respeito as diferenças que a diversidade 

idealiza. Essa é uma constatação possível após a realização da leitura e análise das 

notícias. Foi possível verificar que as matérias agrupadas pela mídia como notícias 

que abordavam as pessoas transexuais, na realidade faziam a menção as pessoas 

transexuais como parte de uma coletividade, participando da sigla LGBT. Desta 

forma, a discussão sobre a experiência transexual é igualada a fazer parte do sujeito 

coletivo representado por esta sigla. Assim sendo, as pessoas transexuais são 

representadas por algumas lutas que são comuns aos gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis, de forma a criar um padrão, uma norma para definição da mídia do que é 

uma pessoa transexual.  A ideia de diversidade segue uma explicação baseada na 

ordem dicotômica ligada ao homossexual/heterossexual, não há uma abordagem de 

representações fora deste padrão dual e de contraposição.  

As entrevistas que foram realizadas com pessoas transexuais, mostram uma 

abordagem na qual a matéria faz questão de salientar que no caso de Martine: ―a 

mulher mais bem paga dos Estados Unidos nasceu homem‖ (EXAME, 2015, p.40), e 

no caso de Turdi, ou Èvie, a chamam de o transexual e o travesti62. 

                                                             
62  Babá transexual de Obama sonha em rever seu pequeno Barry. Disponível em:< 

http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/baba-transexual-de-obama-sonha-em-rever-seu-

pequeno-barry-2/ >  acesso em: 11/11/2015. 

 

http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/baba-transexual-de-obama-sonha-em-rever-seu-pequeno-barry-2/%20%3e
http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/baba-transexual-de-obama-sonha-em-rever-seu-pequeno-barry-2/%20%3e
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Desta forma, a mídia de negócios é um meio de difusão de estereótipos de uma 

sociedade em uma época. Muito embora existam algumas notícias acerca de 

diversidade, a abordagem sobre o tema ainda é pouco impactante nas reportagens 

voltadas para o mundo das empresas. Quando a revista fala de diversidade nas 

empresas, seu foco era informar sobre as desigualdades entre homens e mulheres 

nas empresas, nas chefias, também sobre os negros e por último, a abordagem era 

destinada à diversidade sexual. 

Assim sendo, as justificações para que as pessoas transexuais apareçam na 

mídia, estão relacionadas à esfera do direito civil, ao nome social, ao casamento 

civil, que não são temas exclusivos do mundo das empresas, mas que implicam em 

mudanças em suas políticas de benefícios. Em outros casos, a oportunidade de 

negócios, aproveitando o potencial turístico que a ‗parada gay‘ representa para os 

hotéis da cidade, bem como o marketing utilizado nos destinos turísticos mais 

amigos dos ‗gays‘, chamados na reportagem de ‗gayfriendly‘ (amigável aos gays). 

Toda esta segmentação de destinos seguros mostrou o reforço da segregação, 

promovendo alguns lugares como seguros, na verdade justificando e reforçando a 

violência, construindo apenas mais oportunidades de negócios sem a preocupação 

com desconstruir estereótipos. 

Dando destaque a este grupo, por meio de pesquisa na Revista Exame versão 

online, casos de empresas relativos à diversidade e representação das pessoas 

transexuais nesta diversidade. Desta forma, é possível formular uma narrativa que 

contempla uma área de estudos que necessitam de mais investigações que 

contribuam para combater antigos estereótipos. Contudo, os conteúdos nas matérias 

nos revelam que o espaço nesta mídia ainda é bastante restrito a este grupo. De 

fato a Revista Exame produziu poucos dos textos relacionados em nossa amostra, a 

maioria foi produto de agências parceiras da revista. A edição impressa da revista, 

Chefe Sou Gay, dedicada à diversidade nas organizações, fez uma menção muito 

superficial sobre pessoas transexuais. Neste especial, a edição dá o foco para os 

funcionários que são assumidamente homossexuais, que acessam benefícios em 

suas organizações, o combate à discriminação e a homofobia. Assim como nas 

reportagens veiculadas na versão online da revista, a diversidade não está sendo 

referida quanto às singularidades de cada pessoa na autoidentificação. O que 

aparece é uma determinação de categorias nas quais as pessoas devem se 
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enquadrar, sem preocupação com desconstruir os perfis estereotipados. Desta 

forma, se a diversidade é apresentada por meio de matérias que rotulam as pessoas 

no lugar de problematizar, esta informação é inócua. Tanto para os leitores gestores 

e empreendedores que consomem este material, como também para os grupos 

representados, que lutam para ganhar mais respeito, mais espaço em todas as 

esferas da vida. 

Provocar um debate na sociedade, mostrando que a diversidade é um tema 

importante para as organizações uma vez que pessoas têm o direito de expressar-

se, o respeito ao seu corpo, a diferença. Que as pessoas transexuais formam um 

grupo do qual pouco conhecemos de suas trajetórias profissionais, seus currículos e 

sua formação educacional. Sendo estas informações necessárias para que se 

avance nos estudos sobre organizações, nos debates tanto na área da sociologia, 

como na administração. Não necessitando criar mais ferramentas de gestão, mas 

sim aprofundando a ampliação de espaços nos quais seja possível avançar no 

sentido de praticar mais estas políticas para a diversidade, desconstruindo 

estereótipos antigos que não tem fundamentação no real. 
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http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/brasil-avanca-em-mapa-gay-de-direitos/
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http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/parada-gay-hoteis-economicos-da-avenida-paulista-terao-100-de-ocupacao/
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http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/exposicao-ao-ar-livre-mostra-luta-de-maes-contra-homofobia/
http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/exposicao-ao-ar-livre-mostra-luta-de-maes-contra-homofobia/
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/apesar-de-proibida-a-discriminacao-homens-gays-nao-podem-doar-sangue/
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/apesar-de-proibida-a-discriminacao-homens-gays-nao-podem-doar-sangue/
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Lei quer proibir materiais de combate à homofobia no Rio. Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/lei-quer-proibir-materiais-de-combate-a-
homofobia-no-rio/> Acesso em: 11/11/2015. 

Países islâmicos abandonam debate sobre liberdade sexual. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/paises-islamicos-abandonam-
debate-sobre-liberdade-sexual/ > Acesso em: 11/11/2015. 

Filha de Raul Castro apóia lei contra discriminação de gays em Cuba. 
Disponível em: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/filha-de-raul-castro-apoia-
lei-contra-discriminacao-de-gays-em-cuba-2/ > Acesso em: 11/11/2015. 

Justiça do Japão reconhece paternidade a transexual nascido mulher. 
Disponível em:< http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/justica-do-japao-
reconhece-paternidade-a-transexual-nascido-mulher > Acesso em: 15/11/2015. 

PM ouve dicas de como abordar gay e travesti. Disponível em: < 
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/pm-ouve-dicas-para-abordar-gay-e-travesti> 
Acesso em: 15/11/2015. 

Senado dos EUA avança em lei contra discriminação sexual no trabalho. 

Disponível em: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/senado-dos-eua-avanca-
em-lei-contra-discriminacao-sexual-no-trabalho > Acesso em: 15/11/2015. 

Dilma condena discriminação e silencia sobre cura gay. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dilma-condena-discriminacao-e-silencia-
sobre-cura-gay/ > Acesso em: 15/11/2015. 

Evangélicos são contra discriminação sexual. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/evangelicos-sao-contra-proposta-contra-
discriminacao-sexual/ > Acesso em: 15/11/2015. 

Diplomata holandês agredido em Moscou. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/diplomata-holandes-agredido-em-moscou > 
Acesso em: 15/11/2015. 

Walmart estende benefícios de funcionários gays. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/walmart-estende-beneficios-de-
funcionarios-gays/ > Acesso em: 15/11/2015. 

Astro de Prision Break se assume gay ao rejeitar convite de festival russo. 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/astro-de-prison-
break-se-assume-gay-ao-rejeitar-convite-de-festival-russo > Acesso em: 15/11/2015. 

Rússia aprova lei que pune propaganda homossexual e ofensa a religiosos. 

Disponível em:< http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/russia-aprova-lei-que-
pune-propaganda-homossexual-e-ofensa-a-religiosos > Acesso em: 15/11/2015. 

Anistia Internacional considera inaceitável Feliciano na CDH. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/anistia-internacional-considera-inaceitavel-
feliciano-na-cdh/ > Acesso em: 15/11/2015. 
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http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/senado-dos-eua-avanca-em-lei-contra-discriminacao-sexual-no-trabalho
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/senado-dos-eua-avanca-em-lei-contra-discriminacao-sexual-no-trabalho
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dilma-condena-discriminacao-e-silencia-sobre-cura-gay/
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dilma-condena-discriminacao-e-silencia-sobre-cura-gay/
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/evangelicos-sao-contra-proposta-contra-discriminacao-sexual/
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/evangelicos-sao-contra-proposta-contra-discriminacao-sexual/
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/diplomata-holandes-agredido-em-moscou
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/walmart-estende-beneficios-de-funcionarios-gays/
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/walmart-estende-beneficios-de-funcionarios-gays/
http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/astro-de-prison-break-se-assume-gay-ao-rejeitar-convite-de-festival-russo
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Brasil lidera número de mortes de travestis e transexuais, aponta ONG. 

Disponível em: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/brasil-lidera-numero-de-
mortes-de-travestis-e-transexuais-aponta-ong > Acesso em: 15/11/2015. 

Assédio e abuso sexual no falso paraíso homossexual tailandês. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/assedio-abuso-sexual-e-discriminacao-no-
falso-paraiso-homossexual-tailandes > Acesso em: 15/11/2015. 

LGBT das Filipinas aceitos pela sociedade, rechaçados pela lei. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/lgbt-das-filipinas-aceitos-pela-sociedade-
rechacados-pela-lei > Acesso em: 15/11/2015. 

Dilma defende na ONU combate à homofobia e diz que tema deve ser protegido 
de politização. Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dilma-

defende-na-onu-combate-a-homofobia-e-diz-que-tema-deve-ser-protegido-de-
politizacao > Acesso em: 15/11/2015. 

União de vida na Croácia da esperança a homossexuais dos Bálcãs. Disponível 

em: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/uniao-de-vida-na-croacia-da-
esperanca-a-homossexuais-dos-balcas > Acesso em: 15/11/2015. 

Eleitorado evangélico cresce e tem potencial para decidir eleição presidencial. 
Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/eleitorado-evangelico-cresce-
e-tem-potencial-para-decidir-eleicao-presidencial> Acesso em: 15/11/2015. 

Governo não agiu por causa gay diz entidade. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/governo-nao-agiu-por-causa-gay-diz-
entidade > Acesso em: 15/11/2015. 

Grupo classifica copa como anti-gay e pede ações contra a homofobia. 
Disponível em; http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/grupo-classifica-copa-como-
anti-gay-e-pede-acoes-contra-a-homofobia > Acesso em: 15/11/2015. 

Holanda cogita criar primeira cidade exclusiva para homossexuais. Disponível 

em: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/holanda-cogita-criar-primeira-cidade-
exclusiva-para-homossexuais.> Acesso em; 15/11/2015. 

Anistia Internacional inicia campanha contra violação de direitos na Rússia. 
Disponível em: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/anistia-internacional-inicia-
campanha-contra-violacao-de-direitos-na-russia Acesso em: 14/01/2016. 

St. Patrick’s Day se veste de rosa em apoio ao movimento gay. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/st-patrick-s-day-se-veste-de-rosa-em-apoio-
ao-movimento-gay?page%253D2%3D > Acesso em: 15/11/2015. 
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Tabela 04 Diversidade 2013 
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01 Negóci
os 

EXAME.co
m 

59.68
7 

26/06/201
3 

Bárbara 
Ladeia, 
de  
 

As 15 
melhores 
empresas 
em 
diversidade 
e inclusão 

 

São Paulo 
– Não é só 
na política 
que a 
diversidade 
anda 
ocupando o 
centro dos 
debates. No 
cenário 
corporativo, 
empresas 
têm 
buscado 
desenvolver 
iniciativas 
em gestão 
de pessoas 
para 
fomentar a 
equidade 
entre 
gêneros, 
etnias, 
classes 
sociais e 
necessidad
e especiais. 

 

  

02 Brasil   
 

AGÊNCIA 
ESTADO  
 

159 05/04/201
3 

Tiago 
Décimo, 
de  

Dilma diz 
que país tem 
"democracia 
que respeita 
diversidade" 

 

Salvador - 
A 
presidente 
Dilma 
Rousseff 
disse nesta 
sexta-feira, 
em 
Salvador, 
que o Brasil 
vive "uma 
democracia 
que 
respeita a 
diversidade, 
que é 
contra a 
discriminaç
ão". A 

511 1
2 

http://exame.abril.com.br/jornalistas/barbara-ladeia
http://exame.abril.com.br/jornalistas/barbara-ladeia
http://exame.abril.com.br/topicos/gestao-de-pessoas
http://exame.abril.com.br/topicos/gestao-de-pessoas
http://exame.abril.com.br/topicos/gestao-de-pessoas
http://exame.abril.com.br/brasil
http://exame.abril.com.br/topicos/democracia
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declaração 
fez parte do 
discurso de 
inauguraçã
o da Arena 
Fonte 
Nova, 
terceiro 
estádio da 
Copa do 
Mundo de 
2014 a ficar 
pronto no 
País. 

 

03 Negóci
os  

EXAME.co
m 

4.130 26/09/201
3 

Luísa 
Melo, 
de  

Barilla se 
desculpa no 
Twitter por 
ofender 
homossexua
is 

 

São Paulo - 
Guido 
Barilla, 
presidente 
da 
fabricante 
italiana de 
massas 
batizada 
com o seu 
sobrenome, 
se 
desculpou 
nos canais 
oficiais da 
marca no 
Twitter e no 
Facebook 
por ter dito 
que uma 
família gay 
não 
estrelaria 
os 
comerciais 
da 
companhia 
porque 
prefere a 
"família 
tradicional". 

276 1
3 

04 Negóci
os  

EXAME.co
m 

2157 31/07/201
3 

Luísa 
Melo, 

Dobram 
empresas 
que dão 
benefícios a 
parceiros do 
mesmo sexo 

 

São Paulo - 
Ao mesmo 
tempo em 
que os 
homossexu
ais 
conquistam 
uma série 
de direitos 
no mundo 
todo –
 recenteme
nte o 

311 0
5 

http://exame.abril.com.br/negocios
http://exame.abril.com.br/negocios
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luisa-melo
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luisa-melo
http://www.exame.com.br/topicos/twitter
http://www.exame.com.br/topicos/facebook
http://www.exame.com.br/topicos/gays
http://exame.abril.com.br/negocios
http://exame.abril.com.br/negocios
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luisa-melo
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luisa-melo
http://exame.abril.com.br/topicos/gays
http://exame.abril.com.br/topicos/gays
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casamento 
entre 
pessoas do 
mesmo 
sexo foi 
aprovado 
no Brasil, 
na França, 
em alguns 
estados dos 
Estados 
Unidos –
 eles 
também 
ganham 
espaço e 
conseguem 
maiores 
benefícios 
no mercado 
de trabalho. 
É o que 
apontam 
dados de 
uma 
pesquisa 
sobre 
benefícios 
inédita da 
Tower 
Watson, 
obtidos com 
exclusivida
de por 
EXAME.co
m.  

05 Negóci
os  

, de 
EXAME.co
m 

23.73
3 

18/07/201
3 

Luísa 
Melo 

10 hábitos 
comuns a 
empresas de 
sucesso 

 

São Paulo - 
Elaborar 
uma receita 
universal 
que garanta 
o sucesso 
de qualquer 
empresa é 
uma tarefa 
impossível. 
Isso porque 
a 
diversidade 
de 
segmentos 
do 
mercado, 
de 
personalida
de de 
gestores e 
colaborador
es, de 
quantidade 

747 2
1 

http://exame.abril.com.br/negocios
http://exame.abril.com.br/negocios
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luisa-melo
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luisa-melo
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de recursos 
e de 
situações 
possíveis 
nos 
negócios é 
enorme. 
Porém, 
especialista
s 
consultados 
por 
EXAME.co
m apontam 
hábitos e 
característic
as que são 
comuns às 
empresas 
bem-
sucedidas e 
que podem 
ser 
seguidos. 

06 Negóci
os  

EXAME.co
m 

4.376 13/06/201
3 

Bárbara 
Ladeia  

Como 
construir a 
equipe dos 
sonhos para 
a inovação 

 

São Paulo 
– 
Criatividade
, 
organizaçã
o e 
capacidade 
de 
execução 
são três 
daquelas 
competênci
as 
extremame
nte úteis e 
muito 
valorosas 
no meio 
empresarial 
quando o 
bola da vez 
é a 
inovação. 
Raramente, 
as três 
característic
as 
aparecem 
juntas em 
uma 
mesma 
equipe - em 
um único 
funcionário, 
então, 
parece 

698 1
9 

http://exame.abril.com.br/negocios
http://exame.abril.com.br/negocios
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/barbara-ladeia
http://exame.abril.com.br/jornalistas/barbara-ladeia
http://exame.abril.com.br/topicos/criatividade
http://exame.abril.com.br/topicos/criatividade
http://exame.abril.com.br/topicos/inovacao
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impossível. 
Formar um 
time dos 
sonhos, 
como o 
quarteto do 
basquete 
americano 
vitorioso 
nas 
Olimpíadas 
de 
Barcelona, 
em 1992, 
dá trabalho 
- mas é 
sucesso 
garantido - 
ou quase. 
(...) ―É 
preciso 
gerir a 
diversidade 
do seu 
time, ela é 
uma 
possibilidad
e de 
diferencial 
competitivo.
‖ 

07 Brasil  EXAME.co
m 

5.197 01/04/201
3 

Amand
a 
Previdel
li 

Feliciano diz 
que 
Comissão 
era antes 
"dominada 
por Satanás" 

 

São Paulo - 
O deputado 
Marco 
Feliciano, 
presidente 
da 
Comissão 
de Direitos 
Humanos e 
Minorias da 
Câmara, 
disse em 
culto na 
última 
sexta-feira 
que a 
Comissão 
que preside 
era, antes 
dele, 
"dominada 
por 
Satanás". 

355 1
0 

08 Brasil  AGÊNCIA 
ESTADO  
 

505 20/03/201
3 

Isadora 
Peron, 
de  

SP marca 
"beijaço de 
repúdio" 
contra 
Marco 

São Paulo - 
Os 
protestos 
contra a 
escolha do 
deputado 

180 0
5 

http://exame.abril.com.br/brasil
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/amanda-previdelli
http://exame.abril.com.br/jornalistas/amanda-previdelli
http://exame.abril.com.br/jornalistas/amanda-previdelli
http://exame.abril.com.br/jornalistas/amanda-previdelli
http://exame.abril.com.br/topicos/marco-feliciano
http://exame.abril.com.br/topicos/marco-feliciano
http://exame.abril.com.br/topicos/camara-dos-deputados
http://exame.abril.com.br/brasil
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Feliciano 

 

pastor 
Marco 
Feliciano 
(PSC-SP) 
para a 
presidência 
da 
Comissão 
de Direitos 
Humanos e 
Minorias da 
Câmara 
continuam. 

Para o 
próximo 
sábado, 23, 
os 
manifestant
es planejam 
fazer um 
"beijaço de 
repúdio" 
contra 
Feliciano 
em São 
Paulo, na 
esquina da 
Avenida 
Paulista 
com a 
Consolação
. 

 

09 Negóci
os  

EXAME.co
m 

62.12
3 

12/11/201
3 

Luísa 
Melo 

Quem são e 
o que 
pregam os 
10 maiores 
gurus de 
gestão do 
ano 

 

Mais 
mulheres e 
mais 
diversidade 

São Paulo - 
 O 
professor 
da Harvard 
Business 
School, 
Clayton M. 
Christensen
, continua 
sendo o 
pensador 
mais 
influente 
nos 
negócios, 
no mundo 
todo. A 
informação 
é do 
ranking 

204 0
4 

http://exame.abril.com.br/negocios
http://exame.abril.com.br/negocios
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luisa-melo
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luisa-melo
http://www.exame.com.br/topicos/harvard
http://www.exame.com.br/topicos/gurus
http://www.exame.com.br/topicos/rankings
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Thinkers50, 
anunciado 
em uma 
cerimônia 
na noite de 
segunda-
feira, em 
Londres.  

Fonte: Revista Exame 
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01 Mundo EXAME.com 5.80
8 

15/07/201
1 

Eduardo 
Tavares 

'Organiz
adores 
de festa 
gay no 
Faceboo
k estão 
surtando'
, diz 
Bolsonar
o 

 

São Paulo – 
Mais de oito 
mil 
internautas já 
aceitaram um 
convite no 
Facebook 
para um 
evento gay 
na casa do 
deputado 
federal Jair 
Bolsonaro 
(PP-RJ). O 
evento, 
batizado de 
―Orgia gay na 
casa do 
Bolsonaro‖ foi 
marcado para 
domingo, dia 
31 de julho. 

286 09 

02 Negóci
os 

EXAME.com 1.43
8 

22/06/201
1 

Beatriz 
Olivon 

Parada 
gay 
movimen
ta hotéis 
em SP, 
mas 
ainda 
perde 
para 
Fórmula 
1  

 

―São Paulo - 
Nesse 
domingo 
(26/6), a 
cidade de 
São Paulo 
sedia sua 15ª 
parada gay. 
O evento 
deve reunir 
cerca de 3 
milhões de 
pessoas na 
Avenida 

637 11 

http://www.thinkers50.com/t50-ranking/2013-2/
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/eduardo-tavares
http://exame.abril.com.br/jornalistas/eduardo-tavares
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/beatriz-olivon
http://exame.abril.com.br/jornalistas/beatriz-olivon
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Paulista, 
inferior 
apenas à 
Virada 
Cultural, que 
agrega 4 
milhões de 
pessoas, mas 
dispersas por 
toda a 
cidade. 
Aparentemen
te, a parada 
gay seria 
uma 
excelente 
oportunidade 
para os 410 
hotéis da 
cidade‖. 

03 Negóci
os  

EXAME.com 374.
287 

02/09/201
1 

Daniela 
Barbosa 

10 
poderos
os 
empresá
rios e 
executiv
os gays 

 

―São Paulo – 
A renúncia de 
Steve Jobs, 
na última 
semana, 
causou 
grande 
comoção no 
mundo. 
Caberá agora 
a Tim Cook o 
desafio de 
sucedê-lo no 
comando da 
Apple. No 
ano passado, 
Cook foi 
eleito o gay 
mais 
poderoso dos 
Estados 
Unidos pela 
revista 
americana 
Out. Sua 
ascensão 
mostra que 
as empresas 
começam a 
derrubar os 
preconceitos 
e a valorizar 
o que 
realmente 
importa: a 
competência 
e a 
capacidade 
das pessoas 
para gerar 

879 39 

http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/daniela-barbosa
http://exame.abril.com.br/jornalistas/daniela-barbosa
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resultados‖.  

05 Tecnol
ogia 

INFO Online 442 23/03/201
1 

Rogério 
Jovaneli 

Apple 
remove 
aplicativ
o que 
prometia 
"curar" 
gays 

 

São Paulo — 
Após mais de 
150 mil 
pessoas 
assinarem 
uma petição 
online contra 
um aplicativo 
aprovado por 
sua App 
Store que 
promete a 
―cura gay‖, a 
Apple, enfim, 
resolveu 
removê-lo da 
loja. O 
polêmico 
aplicativo da 
Exodus 
International 
propõe uma 
discussão 
sobre a 
―sexualidade 
não 
desejada‖, 
chegando a 
sugerir uma 
"terapia 
reparadora 
para livrar os 
homossexuai
s de seus 
desejos‖. 

249 06 

06 Mundo  AGÊNCIA 
ESTADO  
 

399 30/03/201
1 

Eduardo 
Bresciani 

Estou 
me 
lixando 
para o 
movimen
to gay, 
diz 
Bolsonar
o 

 

―Brasília - No 
dia seguinte 
a um grupo 
de 
parlamentare
s iniciar um 
movimento 
pedindo sua 
punição, o 
deputado Jair 
Bolsonaro 
(PP-RJ) 
voltou a fazer 
declarações 
polêmicas ao 
chegar para o 
velório do ex-
vice-
presidente 
José Alencar, 
no Palácio do 
Planalto‖. 

179 04 

07 Mundo  AGÊNCIA 
ESTADO  

179 18/06/201
1 

Clarissa 
Thomé 

Marcha 
da 

―Rio - Cerca 
de 2 mil 

193 04 

http://info.abril.com.br/
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 Liberdad
e atrai 
gays e 
feminista
s no Rio 

 

pessoas se 
reuniram em 
Copacabana, 
zona sul do 
Rio de 
Janeiro, para 
a Marcha da 
Liberdade, 
evento 
realizado 
simultaneam
ente em 40 
cidades 
depois da 
repressão 
contra a 
Marcha da 
Maconha. O 
evento, 
autorizado 
pelo 
Supremo 
Tribunal 
Federal, 
atraiu outros 
ativistas, 
como gays e 
feministas‖ 

08 Estilo 
de vida 

AGÊNCIA 
ESTADO  
 

348 09/11/201
1 

Priscila 
Trindade 

Rio é 
eleito 
pela 
segunda 
vez 
destino 
gay sexy 
do 
mundo 

 

―São Paulo - 
A cidade do 
Rio de 
Janeiro 
ganhou o 
título de 
destino gay 
mais sexy do 
mundo, 
segundo 
informação 
divulgada 
pela 
prefeitura 
nesta quarta-
feira, 9. Há 
um mês, 
cerca de 1,5 
milhão de 
pessoas 
participaram 
da 16ª edição 
da Parada do 
Orgulho 
LGBT, na 
praia de 
Copacabana, 
na zona sul 
da cidade‖. 

161 03 

09 Mundo  EFE 483 29/03/201
1 

** Mais de 
170 
parlame

―Brasília - Um 
grupo de 171 
deputados e 

290 08 

http://exame.com.br/topicos/rio-de-janeiro
http://exame.com.br/topicos/rio-de-janeiro
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ntares 
lançam 
campan
ha a 
favor de 
casamen
to gay 
no Brasil  

 

senadores de 
diversos 
partidos 
políticos 
formalizou 
nesta terça-
feira a 
criação da 
"Frente 
Parlamentar 
Mista para a 
Comunidade 
LGBT", que 
terá como 
principal 
meta 
conseguir a 
legalização 
do 
casamento 
gay no 
Brasil‖. 

11 Estilo 
de vida 

EFE * 14/10/201
1 

** Ricky 
Martin 
defende 
homosse
xuais e 
lamenta 
pornogra
fia 
infantil 

 

―Manágua - O 
cantor 
portorriquenh
o Ricky 
Martin 
defendeu 
nesta quinta-
feira em 
Manágua o 
direito dos 
homossexuai
s, lamentou a 
escravidão e 
a pornografia 
infantil e 
prometeu 
uma 'grande 
festa' para 
esta sexta, 
no único 
show que 
fará na 
Nicarágua‖. 

201 06 

13 Brasil VEJA.com 15.3
10 

24/11/201
1 

Gabriel 
Castro 

Jair 
Bolsonar
o solta 
baixaria 
sobre a 
presiden
te Dilma 

 

―Brasília - O 
deputado Jair 
Bolsonaro 
(PP-RJ) 
voltou à 
carga. Em 
discurso na 
tribuna da 
Câmara 
nesta quinta-
feira, além de 
repetir as 
tradicionais 
críticas às 
políticas pró-

157 03 

http://exame.abril.com.br/topicos/gays
http://exame.abril.com.br/topicos/gays
http://veja.abril.com.br/
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homossexuai
s do governo, 
deu um 
passo além: 
questionou a 
sexualidade 
da presidente 
da 
República‖. 

15 Mundo  EXAME.com 1.64
5 

12/05/201
1 

Eduardo 
Tavares 

Bolsonar
o briga 
com 
senador
a em 
debate 
sobre lei 
anti-
homofob
ia 

 

São Paulo - 
O deputado 
Jair 
Bolsonaro 
(PP-RJ) 
discutiu com 
a senadora 
Marinor Brito 
(Psol-PA) 
durante 
reunião da 
Comissão de 
Direitos 
Humanos e 
Legislação 
Participativa 
do Senado 
nesta quinta-
feira (12). Os 
dois se 
desentendera
m durante 
debate sobre 
o projeto de 
lei que pune 
a 
discriminação 
a 
homossexuai
s. 

288 06 

16 Mundo  AGÊNCIA 
BRASIL 

 29/03/201
1 

Priscilla 
Mazenott
i, 

Frente 
parlame
ntar 
LGBT 
vai lutar 
pelo 
casamen
to 
homosse
xual 

 

Brasília – A 
Frente 
Parlamentar 
Mista pela 
Cidadania 
LGBT 
(Lésbicas, 
Gays, 
Bissexuais e 
Transexuais) 
foi relançada 
hoje (29) na 
Câmara dos 
Deputados. O 
grupo é 
formado por 
171 
deputados e 
senadores 
que terão 
como objetivo 

115 03 

http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/eduardo-tavares
http://exame.abril.com.br/jornalistas/eduardo-tavares
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
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analisar 
propostas 
sobre 
igualdade de 
direitos para 
todos os 
cidadãos. 

17 Tecnol
ogia  

EFE 1.28
5 

22/03/201
1 

** Apple é 
criticada 
por 
autorizar 
aplicativ
o 
homofób
ico para 
iPhone 

 

Los Angeles - 
A 
organização 
pelos direitos 
homossexuai
s Truth Wins 
Out lançou 
uma 
campanha 
contra um 
aplicativo 
para iPhone 
de um grupo 
cristão 
homofóbico 
que foi 
aprovado 
pela Apple, 
publicou 
nesta 
segunda-feira 
o site 
"CNET". 

205 07 

19 Mundo 
 

EFE 318 26/10/201
1 

 STJ 
autoriza 
casamen
to 
homosse
xual e 
abre 
precede
nte 
jurídico 

 

Brasília - O 
Superior 
Tribunal de 
Justiça (STJ) 
aceitou nesta 
terça-feira um 
recurso 
apresentado 
por duas 
mulheres do 
Rio Grande 
do Sul que 
solicitavam 
autorização 
para o seu 
casamento 
civil, em uma 
decisão que 
abre 
precedente 
para casos 
similares no 
Brasil. 

231 07 

20 Mundo  Agência 
Estado 

141 18/10/201
1 

** STF 
reconhe
ce 
relação 
homoafe
tiva de 
funcioná

São Paulo - 
Funcionários 
do Supremo 
Tribunal 
Federal 
(STF) que 
mantêm 

144 04 

http://exame.abril.com.br/topicos/brasil
http://exame.com.br/topicos/STF
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rios  

 

relacionamen
to 
homoafetivo 
já podem 
requerer o 
reconhecime
nto da união 
estável. Uma 
instrução 
normativa 
baixada em 
agosto pela 
Corte 
considera 
como 
entidade 
familiar 
casais 
heterossexua
l e 
homossexuai
s. 

20 Mundo Agência 
Brasil 

440 01/06/201
1 

** Evangéli
cos e 
católicos 
se unem 
contra 
criminali
zação da 
homofob
ia  

 

Brasília - 
Deputados e 
senadores da 
Frente 
Parlamentar 
Evangélica, 
da bancada 
católica, da 
Frente 
Parlamentar 
da Família e 
lideranças 
evangélicas 
se uniram, 
hoje (1º), no 
Congresso 
Nacional, 
para 
protestar 
contra a 
aprovação do 
projeto de lei 
que 
criminaliza a 
homofobia. 
Eles também 
defendem a 
aprovação de 
projeto de 
decreto 
legislativo 
que 
suspende 
decisão do 
Supremo 
Tribunal 
Federal 
(STF) que 

348  05 
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reconheceu a 
união estável 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo. 

Fonte: Revista Exame 
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02 Brasil AGÊNCIA 
ESTADO 

499 16/10/201
2 

 Entidade 
critica 
uso 
eleitoral 
de ‗kit 
gay‘ 
contra 
Haddad 

 

São Paulo - 
O presidente 
da 
Associação 
Brasileira de 
Lésbicas, 
Gays, 
Bissexuais, 
Travestis e 
Transexuais 
(ABGLT), 
Toni Reis, 
publicou 
carta aberta 
ao candidato 
José Serra 
(PSDB) na 
qual repudia 
o debate 
sobre o 
chamado "kit 
gay" como 
"arma 
eleitoral". 
Reis rechaça 
a afirmação 
do tucano 
segundo a 
qual o 

380 06 

http://exame.abril.com.br/topicos/gays
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material 
encomendad
o pelo 
governo 
federal 
quando seu 
adversário 
Fernando 
Haddad (PT) 
era ministro 
da Educação 
tenha 
objetivo de 
"doutrinar" a 
opção 
bissexual nas 
escolas. 

03 Brasil Agência 
Estado 

679 09/06/201
2 

 Parada 
Gay: 
interdiçõ
es 
começa
m 
amanhã, 
às 10h 

 

São Paulo - 
As primeiras 
interdições 
para a 16.ª 
Parada Gay 
começam às 
10h de 
domingo, 
mesmo 
horário 
previsto para 
o início da 
concentração
. Prefeitura e 
organizadore
s estimam 
um público 
superior a 3 
milhões de 
pessoas. A 
previsão é de 
que o evento 
termine por 
volta das 
19h30, mas o 
trânsito deve 
ficar 
complicado 
até depois 
desse 
horário. 

235 04 

05 Estilo 
de vida  

EFE 429 25/09/201
2 

** Hugh 
Grant 
divulga 
vídeo 
para 
defender 
casamen
to gay 

 

Londres - O 
ator inglês 
Hugh Grant, 
que não se 
define como 
um "grande 
crente" do 
casamento, 
divulgou um 
vídeo nesta 
terça-feira no 
qual se 

182 06 

http://exame.abril.com.br/topicos/casamento
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mostra a 
favor do 
casamento 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo. 

06 Brasil AGÊNCIA 
ESTADO  
 

471 10/06/201
2 

Camila 
Brunelli 

Brasil 
avança 
em 
mapa 
gay de 
direitos 

 

São Paulo - 
No mapa-
múndi dos 
direitos de 
lésbicas, 
gays, 
bissexuais, 
travestis, 
transexuais e 
transgêneros 
(LGBT), o 
Brasil ocupa 
posição de 
destaque em 
relação à 
realidade 
vivida por 
homossexuai
s em boa 
parte do 
globo. 
Relatório da 
Associação 
Internacional 
de Lésbicas e 
Gays (Ilga, 
na sigla em 
inglês) "pinta" 
o território 
nacional com 
as mesmas 
cores 
daqueles 
países que 
mais 
respeitam os 
gays. A 
mesma 
pesquisa, 
porém, 
mostra que 
78 países 
proíbem 
relação 
homossexual. 

445 07 

08 Mundo  AFP  
 

180 08/02/201
2 

Stephani
e Rice 

Justiça 
confirma 
direito 
de 
casamen
to gay 
na 
Califórni

Los Angreles 
- A Justiça 
federal 
americana 
confirmou 
nesta terça-
feira que a 
proibição de 
realizar 

221 06 

http://www.afp.com/
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a 

 

casamento 
de gays e 
lésbicas na 
Califórnia é 
inconstitucion
al, uma 
decisão que 
os opositores 
do 
casamento 
homossexual 
estão 
decicidos a 
levar para a 
Suprema 
Corte dos 
Estados 
Unidos. 

09 Mundo  EFE * 08/06/201
2 

** Milhares 
participa
m da 
Parada 
do 
Orgulho 
Gay em 
Tel Aviv 

 

Jerusalém - 
Dezenas de 
milhares de 
pessoas 
participam 
nesta sexta-
feira da 14ª 
Parada do 
Orgulho Gay 
em Tel Aviv 
(Israel), 
cidade que 
cada vez 
mais atrai 
turistas LGBT 
e 
simpatizantes
. 

142 05 

10 Tecnol
ogia 

EXAME.com 3.35
3 

02/07/201
2 

Maurício 
Grego 

Faceboo
k cria 
ícones 
para 
casamen
to gay 

 

São Paulo — 
O Facebook 
parece estar 
dando mais 
um passo em 
sua trajetória 
como rede 
social 
amigável ao 
público gay. 
Agora, ao 
menos nos 
Estados 
Unidos, 
casais 
homossexuai
s podem 
indicar seu 
casamento, 
na linha do 
tempo, 
usando 
ícones 
específicos 

195 03 

http://exame.abril.com.br/topicos/gays
http://exame.abril.com.br/topicos/israel
http://exame.abril.com.br/jornalistas/mauricio-grego
http://exame.abril.com.br/jornalistas/mauricio-grego
http://exame.abril.com.br/topicos/facebook
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no lugar 
daquele que 
mostra uma 
noiva e um 
noivo. Os 
novos ícones 
exibem, lado 
a lado, duas 
noivas ou 
dois noivos. 

12 Estilo 
de vida 

EXAME.com 1.36
2 

30/05/201
2 

Luciana 
Carvalho 

Amigos 
e 
funcioná
rios do 
Google 
fazem 
vídeo 
em 
apoio ao 
casamen
to gay 

 

São Paulo – 
A luta dos 
homossexuai
s pela 
igualdade de 
direitos no 
país não 
parou quando 
o Supremo 
Tribunal 
Federal 
reconheceu, 
no ano 
passado, a 
união estável 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo. 
Isso porque 
muitos juízes 
e cartórios 
ainda se 
negam a 
realizar o 
processo por 
falta de 
legislação 
específica. 
Para tentar 
acabar com a 
burocracia e 
promover a 
igualdade, 
amigos e 
funcionários 
do Google 
fizeram um 
vídeo em 
apoio ao 
casamento 
civil gay. 

370 05 

14 Mundo  AFP 113 23/02/201
2 

** EUA: 
legislado
res de 
Marylan
d 
aprovam 
casamen
to gay 

Washington - 
Legisladores 
do estado de 
Maryland, 
leste dos 
Estados 
Unidos, 
aprovaram 
nesta quinta-

312 11 

http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luciana-carvalho
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luciana-carvalho
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 feira um texto 
que legaliza 
os 
casamentos 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo, 
que deve ser 
promulgado 
pelo 
governador 
democrata do 
estado. 

16 Brasil AGÊNCIA 
ESTADO  
 

298 17/08/201
2 

Bruno 
Boghossi
an e 
Bruno 
Lupion 

Serra diz 
que ?kit 
gay? 
tinha 
aspectos 
?ridículo
s? 

 

São Paulo - 
O candidato 
do PSDB a 
prefeito de 
São Paulo, 
José Serra, 
criticou o "kit 
gay" criado a 
pedido do 
Ministério da 
Educação e 
afirmou que o 
ex-ministro 
Fernando 
Haddad (PT), 
seu 
adversário na 
disputa, deve 
explicações 
sobre a 
elaboração 
do material 
de combate 
ao 
preconceito a 
homossexuai
s. 

400 08 

17 Mundo  AFP 102 14/05/201
2 

** Obama 
tenta 
capitaliz
ar apoio 
ao 
casamen
to gay 

 

Washington - 
O presidente 
dos Estados 
Unidos, 
Barack 
Obama, 
tentou nesta 
segunda-feira 
capitalizar 
sua decisão 
de apoiar o 
casamento 
homossexual, 
ao comparar 
sua atitude 
frente ao 
tema com a 
do virtual 
candidato 
republicano 

285 08 
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Mitt Romney 
diante de 
uma 
audiência 
gay. 

18 Mundo  EFE 138 10/05/201
2 

** Romney 
se 
desculpa 
por 
brincadei
ra com 
compan
heiro 
gay 

 

Washington - 
Mitt Romney, 
o provável 
candidato 
presidencial 
republicano 
dos Estados 
Unidos, se 
desculpou 
nesta quinta-
feira por uma 
"brincadeira" 
na qual 
participou 
quando 
estava no 
colégio, que 
consistiu em 
cortar o 
cabelo de um 
companheiro 
de classe que 
todos 
acreditavam 
ser 
homossexual. 

375 11 

22 Mundo  AGÊNCIA 
ESTADO  
 

980 20/04/201
2 

Antonio 
Pita 

Rio tem 
primeiro 
casamen
to gay 
oficializa
do 

 

Rio de 
Janeiro - Um 
casal 
homossexual 
carioca 
conseguiu na 
Justiça a 
oficialização 
do 
casamento 
após oito 
anos vivendo 
juntos. Este é 
o primeiro 
caso de 
conversão da 
união 
homoafetiva 
estável para 
o casamento 
registrado no 
Rio de 
Janeiro. O 
pedido foi 
aceito por 
unanimidade 
pelos 
desembargad
ores da 8ª 

199 03 
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Câmara Cível 
do Tribunal 
de Justiça 
(TJ-RJ) após 
ter sido 
negado, em 
outubro, pela 
Vara de 
Registro 
Público. 

24 Mundo  EFE * 12/05/201
2 

** Santoru
m 
recomen
da que 
Romney 
use 
casamen
to gay 
como 
arma 
política 

 

Washington - 
O ex-senador 
Rick 
Santorum, 
que 
abandonou 
recentemente 
a disputa 
pela 
indicação 
republicana 
nas primárias 
americanas, 
pediu que o 
pré-candidato 
presidencial 
Mitt Romney 
utilize a 
questão do 
casamento 
gay como 
arma política, 
informou 
neste sábado 
a 'CNN'. 

237 07 

25 Brasil AGÊNCIA 
BRASIL 

590 21/04/201
2 

Carolina 
Pimentel 

Apesar 
de 
proibida 
a 
discrimin
ação, 
homens 
gays não 
podem 
doar 
sangue 

 

Brasília - 
Motivado por 
uma 
campanha da 
empresa 
onde 
trabalha, em 
Belo 
Horizonte, o 
produtor 
cultural 
Danilo 
França, de 24 
anos, decidiu 
doar sangue 
pela primeira 
vez. Junto 
com um 
grupo de 
colegas, 
seguiu as 
etapas 
previstas: 
preencheu a 
ficha de 

534 07 
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inscrição e foi 
para a 
entrevista 
com o 
médico do 
hemocentro. 
Na momento 
da conversa, 
França 
descobriu 
que não 
poderia doar 
sangue 
porque 
mantém um 
relacionamen
to 
homossexual. 

Fonte: Revista Exame 
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01 Brasil AGÊNCIA 
ESTADO  
 

972 28/06/201
3 

Rafael 
Moraes 
Moura 

Dilma 
condena 
discrimin
ação e 
silencia 
sobre 
"cura 
gay" 

 

Brasília - Em 
reunião com 
representante
s de 
movimentos 
de gays, 
lésbicas, 
bissexuais, 
transexuais e 
travestis, a 
presidente 
Dilma 
Rousseff 
defendeu 
nesta sexta-
feira, 28, que 
o Estado 
impeça a 
violência 
contra a 
comunidade 
LGBT, mas 
evitou 
comentar o 
projeto de 
"cura gay", 

382 09 
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que tramita 
na Câmara 
dos 
Deputados, 
segundo 
relataram 
participantes 
da reunião.  

02 Mundo  REUTERS 
World 

359 12/10/201
3 

** Protesto 
por 
direitos 
gays na 
Rússia 
termina 
com 
prisões 

 

São 
Petersburgo - 
A polícia 
prendeu 67 
pessoas após 
uma briga 
entre ativistas 
de direitos 
gays e seus 
adversários 
durante uma 
manifestação 
na cidade 
russa de São 
Petersburgo 
neste 
sábado. 

322 11 

03 Brasil AGÊNCIA 
ESTADO  
 

615 29/05/201
3 

Bruno 
Paes 
Manso 

PM ouve 
dicas 
para 
abordar 
gay e 
travesti 
na 
Parada 

 

São Paulo - A 
Parada Gay é 
um evento 
extravagante. 
As alegorias 
das boates 
vão para as 
ruas e 
milhares de 
frequentador
es vestem 
trajes 
chamativos, 
numa festa 
em que 
carnaval e 
política se 
misturam na 
Avenida 
Paulista. 

410 11 

04 Brasil 
 

EXAME.com 6.13
6 

20/11/201
3 

Marco 
Prates 

Sob 
Feliciano
, 
Comissã
o aprova 
projetos 
desfavor
áveis a 
gays 

 

São Paulo – 
A Comissão 
de Direitos 
Humanos e 
Minorias da 
Câmara dos 
Deputados, 
sob a 
presidência 
de Marco 
Feliciano 
(PSC-SP), 
aprovou, em 
sessão 
rápida na 
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tarde de hoje, 
dois projetos 
que podem 
ser 
considerados 
contrários 
aos 
interesses 
dos 
homossexuai
s. E rejeitou 
outro cujos 
efeitos 
seriam 
favoráveis 
(veja os três 
em detalhes 
abaixo). 

05 Mundo  EFE * 14/11/201
3 

** Havaí é 
o 15º 
estado a 
permitir 
casamen
to gay  

 

 

Washington - 
O governador 
do Havaí, 
Neil 
Abercrombie, 
sancionou 
nesta quarta-
feira a lei que 
legaliza o 
casamento 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo, 
depois da 
aprovação do 
Congresso 
estadual, e o 
Havaí se 
tornou assim 
o 15º estado 
dos Estados 
Unidos a 
reconhecer a 
união entre 
homossexuai
s nos EUA 

292 09 

07 Brasil EXAME.com  
 

5.59
3 

02/05/201
3 

Amanda 
Previdelli 

Feliciano 
coloca 
―cura 
gay‖ na 
pauta da 
CDHM 

 

São Paulo – 
O deputado 
Marco 
Feliciano 
(PSC-SP), 
presidente da 
Comissão de 
Direitos 
Humanos e 
Minorias 
(CDHM) da 
Câmara, 
escolheu a 
pauta da 
próxima 
sessão da 

290 07 
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comissão, 
marcada para 
o dia 8 de 
maio: a ―cura 
gay‖. Um 
projeto em 
tramitação na 
Casa quer 
retirar as 
restrições 
que impedem 
hoje o 
"tratamento" 
de 
homossexuai
s por 
psicólogos 
com objetivo 
de mudar a 
orientação 
sexual dos 
pacientes. 

08 Mundo EFE 335 12/09/201
3 

Javier 
Otazu 

Câmara 
rejeita 
novo 
projeto 
da ―cura 
gay‖ e 
devolve 
proposta 

 

Rabat - O 
polêmico 
escritor 
marroquino 
Adbellah 
Taïa, famoso 
por ser o 
primeiro gay 
de seu país a 
assumir sua 
preferência 
sexual 
publicamente
, estreia seu 
primeiro 
filme, "O 
Exército da 
Salvação", 
que fala 
sobre o 
despertar 
sexual de um 
jovem 
homossexual 
de um bairro 
popular. 

728 15 

09 Estilo 
de vida  

Exame.com 13.3
89 

26/08/201
3 

Luciana 
Carvalho 

Os 
melhore
s hotéis 
para o 
público 
gay, 
segundo 
site 
Trivago 

 

São Paulo – 
O público gay 
tem mostrado 
ser um nicho 
de mercado 
bastante 
rentável e 
promissor em 
diversos 
setores e o 
de turismo 
não poderia 
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ser diferente. 
Atualmente, 
vários hotéis 
e resorts têm 
voltado seu 
foco para as 
necessidades 
e exigências 
deste público, 
mesmo que 
muitos deles 
não fechem 
suas portas 
para quem é 
heterossexua
l. 

10 Mundo  REUTERS 
World 

338 18/06/201
3 

** Apoio a 
casamen
to gay é 
alto em 
países 
desenvol
vidos 

 

Nova York - 
A maioria dos 
adultos nos 
países 
desenvolvido
s é favorável 
ao 
casamento 
homossexual 
ou a algum 
tipo de 
reconhecime
nto legal das 
uniões 
homoafetivas
, e também 
ao direito de 
que esses 
casais 
adotem 
filhos, revelou 
uma 
pesquisa 
internacional 
divulgada 
nesta terça-
feira. 

334 11 

11 Mundo REUTERS 
World 

488 27/03/201
3 

** Suprema 
Corte 
dos EUA 
pode 
derrubar 
lei do 
casamen
to gay 

 

Washington - 
Vários juízes 
da Suprema 
Corte dos 
Estados 
Unidos 
indicaram 
nesta quarta-
feira 
interesse em 
derrubar uma 
lei que nega 
benefícios 
federais a 
casais do 
mesmo sexo 
legalmente 

446 17 
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casados, 
apresentando 
a 
possibilidade 
de uma 
importante 
mudança em 
poucos 
meses na lei 
do 
casamento 
entre 
homossexuai
s. 

13 Brasil AGÊNCIA 
ESTADO  
 

848 24/06/201
3 

Erich 
Decat 

Câmara 
quer 
encerrar 
discussã
o sobre 
"cura 
gay" 

 

Brasília - 
Numa ação 
paralela à 
criação de 
uma pauta 
positiva para 
o Legislativo, 
o presidente 
da Câmara, 
Henrique 
Eduardo 
Alves 
(PMDB-RN), 
trabalha nos 
bastidores 
para enterrar 
até o início 
de julho as 
propostas 
que 
desgastam a 
imagem da 
Casa.  

518 11 

14 Negóci
os 

Exame.com 2.70
6 

14/10/201
3 

Luísa 
Melo 

Jetstar 
se 
desculpa 
por frase 
"eu sou 
gay", 
escrita 
em mala 

 

São Paulo - 
 Ter as malas 
estragadas 
durante uma 
viagem aérea 
é algo muito 
comum. A de 
um 
australiano, 
porém, sofreu 
um "dano" 
bastante 
inusitado: 
quando veio 
pela esteira 
rolante do 
aeroporto, a 
bagagem 
tinha os selos 
da 
companhia 
aérea Jetstar 
- uma 

300 05 
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subsidiária de 
descontos da 
Qantas na 
Austrália e na 
Nova 
Zelândia - 
organizados 
em 
sequência, 
formando a 
frase "I am 
gay" (eu sou 
gay, em 
português), 
em letras 
maiúsculas. 
A informação 
é do 
Huffington 
Post.  

15 Mundo EFE 339 25/10/201
3 

** Conserv
adores 
barram 
direito 
de 
adoção 
a casais 
gays 

 

Lisboa - Os 
partidos 
conservadore
s majoritários 
do 
Parlamento 
português 
rejeitaram 
admitir a 
votação final 
da medida 
que garantia 
o direito dos 
casais de 
mesmo sexo 
adotarem 
filhos de um 
dos 
integrantes, 
uma norma 
que já havia 
sido 
aprovada no 
último mês 
de maio em 
uma primeira 
votação. 

404 12 

17 Brasil AGÊNCIA 
BRASIL  
 

651 02/07/201
3 

olando 
Lourenço 

Câmara 
aprova 
arquiva
mento 
de 
projeto 
da ―cura 
gay‖ 

 

Brasília - A 
Câmara dos 
Deputados 
aprovou, há 
pouco, 
requerimento 
para retirada 
de tramitação 
do projeto de 
decreto 
legislativo, 
conhecido 
como projeto 

242 07 

http://www.exame.com.br/topicos/qantas
http://www.exame.com.br/topicos/australia
http://www.exame.com.br/topicos/australia
http://www.exame.com.br/topicos/australia
http://www.exame.com.br/topicos/gays
http://www.huffingtonpost.com/2013/10/14/i-am-gay-airline-luggage-slur_n_4097085.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/10/14/i-am-gay-airline-luggage-slur_n_4097085.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://exame.abril.com.br/topicos/camara-dos-deputados
http://exame.abril.com.br/topicos/camara-dos-deputados


160 
 

da ―cura gay‖.  

Com a 
aprovação do 
requerimento, 
apresentado 
pelo autor da 
proposta, 
deputado 
João Campos 
(PSDB-GO), 
a matéria 
será 
arquivada e 
não poderá 
ser 
reapresentad
a este ano. 

19 Brasil AGÊNCIA 
BRASIL  
 

69.2
21 

17/06/201
3 

Iolando 
Lourenço 

Comissã
o da 
Câmara 
tentará 
votar 
amanhã 
projeto 
da cura 
gay 

 

Brasília – O 
presidente da 
Comissão de 
Direitos 
Humanos e 
Minorias da 
Câmara, 
deputado 
Pastor Marco 
Feliciano 
(PSC-SP), 
marcou para 
amanhã (18), 
às 14h, a 
votação do 
projeto de lei 
da cura gay. 
É mais uma 
das várias 
tentativas 
feitas para 
votar a 
matéria, que 
tem parecer 
favorável do 
relator, 
deputado 
Anderson 
Ferreira (PR-
PE). 

151 03 

22 Brasil Agência 
Estado 

315 20/11/201
3 

Eduardo 
Bresiani 

Comissã
o aprova 
projeto 
para 
tentar 
tirar 
direito 
de gay 

 

Brasília - A 
Comissão de 
Direitos 
Humanos e 
Minorias 
(CDHM) da 
Câmara dos 
Deputados, 
que tem 
como 
presidente o 
deputado 

386 06 
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Marco 
Feliciano 
(PSC-SP) e é 
dominada 
pela bancada 
evangélica, 
aprovou 
nesta quarta-
feira, 20, dois 
projetos para 
tentar retirar 
direitos 
obtidos pelos 
homossexuai
s. Também 
foi rejeitado 
um terceiro 
projeto que 
era favorável 
ao público 
gay, 
beneficiando 
companheiro
s de 
homossexuai
s. Todas as 
propostas 
serão 
submetidas 
ainda a 
outras 
comissões e 
ao plenário 
da Casa. 

24 Mundo  EFE * 26/06/201
3 

** Supremo 
dos EUA 
decide 
constituc
ionalidad
e de 
casamen
to gay 

 

Washington - 
A Suprema 
Corte dos 
Estados 
Unidos vai se 
pronunciar 
nesta quarta-
feira sobre a 
constitucional
idade de uma 
emenda que 
proíbe o 
casamento 
homoafetivo 
na Califórnia 
e sobre uma 
lei federal 
que define o 
casamento 
como "a 
união entre 
um homem e 
uma mulher". 

324 10 

25 Mundo REUTERS 
World  
 

* 04/09/201
3 

** Obama 
vai 
ampliar 

Washington - 
O governo 
Obama 
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benefício
s para 
veterano
s a gays 
casados 

 

permitirá que 
cônjuges 
homossexuai
s de militares 
veteranos 
recebam 
benefícios 
federais até 
agora só 
disponíveis a 
casais 
heterossexua
is casados, 
disse o 
secretário de 
Justiça Eric 
Holder em 
carta a 
parlamentare
s na quarta-
feira. 

27 Mundo  AFP 439 14/08/201
3 

** Multidão 
ataca 
casal 
gay no 
Haiti 

 

Porto 
Príncipe - Um 
homem 
britânico e 
um haitiano 
foram 
atacados por 
dezenas de 
pessoas que 
lançaram 
coquetéis 
molotov e 
pedras 
durante a 
cerimônia de 
compromisso 
do casal em 
Porto 
Príncipe, 
informou a 
polícia no 
domingo. 

205 08 

28 Brasil AGÊNCIA 
BRASIL  
 

3.25
9 

24/03/201
3 

Marli 
Moreira, 

Beijaço 
contra 
Feliciano 
reúne 
simpatiz
antes da 
causa 
gay 

 

São Paulo – 
A três dias da 
decisão 
sobre a 
permanência 
ou não do 
pastor e 
deputado 
Marco 
Feliciano 
(PSC-SP) à 
frente da 
Comissão de 
Direitos 
Humanos e 
Minorias da 
Câmara dos 
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Deputados, 
mais um 
protesto 
ocorrido hoje 
(23), na 
Avenida 
Paulista, 
reforçou a 
rejeição ao 
parlamentar. 

29 Mundo  EFE 244 02/05/201
3 

** Rhode 
Island é 
10º 
estado 
dos EUA 
a 
aprovar 
casamen
to gay 

 

Washington - 
O pequeno 
estado de 
Rhode Island 
se 
transformou 
nesta quinta-
feira no 
décimo a 
aprovar nos 
Estados 
Unidos o 
casamento 
gay, depois 
que o 
Congresso 
tenha dado 
via livre a 
uma nova 
legislação. 

208 06 

31 Estilo 
de vida 

AFP * 18/11/201
3 

** Filhas de 
Cheney 
discutem 
sobre 
casamen
to gay 

 

Washington - 
Liz e Mary 
Cheney, 
filhas do ex-
vice-
presidente 
dos Estados 
Unidos Dick 
Cheney, 
enfrentaram-
se 
publicamente 
sobre as 
declarações 
da primeira, 
postulante a 
um cargo em 
Wyoming 
(norte), e que 
se opôs ao 
direito da 
segunda, 
lésbica, de se 
casar com 
sua esposa. 

258 09 

34 Mundo EFE 294 24/04/201
3 

** Casame
nto gay 
acompa
nha 
evolução 

Paris - O 
presidente da 
França, 
François 
Hollande, 

236 07 
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da 
sociedad
e, diz 
Hollande 

 

assegurou 
nesta quarta-
feira que a 
autorização 
do 
casamento e 
a adoção a 
casais do 
mesmo sexo 
acompanha a 
"a evolução" 
da sociedade 
rumo a "mais 
liberdade e 
mais 
igualdade". 

35 Mundo EFE 156 14/08/201
3 

** Pentágo
no 
estende 
benefício
s sociais 
a casais 
gays nos 
EUA 

 

Washington - 
O 
Departament
o de Defesa 
dos Estados 
Unidos 
anunciou 
nesta quarta-
feira a 
extensão de 
benefícios 
como planos 
de saúde e 
subsídios de 
moradia para 
os casais 
homossexuai
s de seus 
funcionários 
civis e 
militares que 
apresentarem 
certificado de 
casamento. 

312 09 

36 Mundo Agência 
Estado 

140 15/07/201
3 

** Câmara 
dos 
Lordes 
aprova 
casamen
to gay 
no Reino 
Unido 

 

O projeto de 
lei que 
regulamenta 
a união civil e 
religiosa 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo 
no Reino 
Unido 
superou 
nesta 
segunda-feira 
um de seus 
principais 
obstáculos ao 
passar na 
Câmara dos 
Lordes. 

146 06 

37 Mundo EFE 286 20/12/201 ** Uganda Nairóbi - O 233 09 
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3 
 

punirá 
com 
prisão 
perpétua 
relações 
gays 

 

Parlamento 
ugandense 
aprovou 
nesta sexta-
feira uma lei 
que prevê 
prisão 
perpétua 
para quem 
praticar 
determinados 
relações 
homossexuai
s "com 
agravantes", 
informou 
nesta sexta-
feira a 
imprensa 
local. 

38 Mundo EFE 203 07/11/201
3 

** Tribunal 
condena 
Grécia 
por 
excluir 
casais 
gays de 
casamen
to 

 

Paris - O 
Tribunal 
Europeu de 
Direitos 
Humanos 
condenou 
nesta quinta-
feira a Grécia 
por excluir os 
casais 
homossexuai
s de sua 
união civil ao 
considerar 
que não há 
razões para 
essa 
discriminação 
em um 
contrato que 
tem como 
objetivo dar 
um marco 
legal mais 
flexível do 
que o 
casamento. 

372 10 

39 Brasil EFE 3.07
8 

05/06/201
3 

Eduardo 
Davis 

Rejeição 
ao 
aborto e 
a gays 
une 
religiões 
em 
Brasília 

 

Brasília - 
Uma grande 
manifestação 
contra o 
aborto e 
homossexuai
s ocupou 
nesta quarta-
feira o centro 
de Brasília e 
uniu 
evangélicos, 
católicos e 

546 14 

http://www.exame.com.br/topicos/gays
http://www.exame.com.br/topicos/gays
http://www.exame.com.br/topicos/grecia
http://exame.abril.com.br/topicos/evangelicos


166 
 

fiéis de 
outras 
religiões em 
defesa do 
que todos 
qualificaram 
como "família 
tradicional". 

41 Mundo EFE  149 13/06/201
3 

** Obama 
discursa 
hoje em 
ato de 
homena
gem aos 
homosse
xuais 

 

Washington - 
O presidente 
dos Estados 
Unidos, 
Barack 
Obama, 
discursará 
nesta quinta-
feira na Casa 
Branca em 
homenagem 
aos 
homossexuai
s e espera-se 
que, ainda 
este mês, a 
Corte 
Suprema se 
pronuncie 
sobre a 
legalidade do 
casamento 
gay. 

260 09 

42 Mundo AFP 8.16
3 

11/06/201
3 

** Rússia 
aprova 
lei que 
pune 
"propaga
nda 
homosse
xual" 

 

Moscou - Os 
deputados 
russos 
aprovaram 
nesta terça-
feira duas leis 
que punem 
qualquer ato 
de 
"propaganda" 
homossexual 
em frente a 
um menor e 
que reprime 
"ofensas aos 
sentimentos 
religiosos", 
criticadas 
pelos 
defensores 
dos direitos 
humanos. 

583 22 

43 Mundo EFE * 05/11/201
3 

** EUA 
avançam 
contra 
discrimin
ação 
sexual 
no 

Washington - 
O Senado 
dos Estados 
Unidos 
decidiu nesta 
segunda-feira 
em avançar 

330 09 
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trabalho 

 

na aprovação 
de uma lei 
que proíbe 
todo tipo de 
discriminação 
no trabalho 
em relação à 
orientação 
sexual, uma 
medida que 
pode, no 
entanto, não 
contar com 
votos 
suficientes na 
Câmara dos 
Representant
es. 

44 Negóci
os 

Exame.com 4.13
1 

26/09/201
3 

Luísa 
Melo 

Barilla 
se 
desculpa 
no 
Twitter 
por 
ofender 
homosse
xuais 

 

São Paulo - 
Guido Barilla, 
presidente da 
fabricante 
italiana de 
massas 
batizada com 
o seu 
sobrenome, 
se desculpou 
nos canais 
oficiais da 
marca no 
Twitter e no 
Facebook por 
ter dito que 
uma família 
gay não 
estrelaria os 
comerciais da 
companhia 
porque 
prefere a 
"família 
tradicional". 

276 13 

45 Negóci
os 

Exame.com 60.1
68 

28/06/201
3 

Barbara 
Ladeia 

As 15 
melhore
s 
empresa
s em 
diversida
de e 
inclusão 

 

São Paulo – 
Não é só na 
política que a 
diversidade 
anda 
ocupando o 
centro dos 
debates. No 
cenário 
corporativo, 
empresas 
têm buscado 
desenvolver 
iniciativas em 
gestão de 
pessoas para 
fomentar a 

1.2
17 

68 
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equidade 
entre 
gêneros, 
etnias, 
classes 
sociais e 
necessidade 
especiais. A 
DiversityInc 
publica 
anualmente a 
lista das 50 
melhores 
empresas no 
que tange 
suas práticas 
de 
diversidade e 
inclusão. Na 
maior parte 
dos casos, as 
lideranças se 
mostram 
ativas no 
desenvolvime
nto dos 
novos hábitos 
e cruzamento 
de culturas 
dentro da 
empresas. 

46 Brasil Agência 
Brasil 

774 04/12/201
3 

** Evangéli
cos são 
contra 
proposta 
de 
discrimin
ação 
sexual 

 

Brasília – A 
discussão em 
torno da 
proposta que 
define os 
crimes de 
discriminação 
ou 
preconceito 
de orientação 
sexual (PLC 
122/2006) 
promete 
travar uma 
batalha no 
Congresso 
entre 
religiosos e 
apoiadores 
do 
movimento 
LGBT 
(lésbicas, 
gays, 
bissexuais, 
travestis e 
transexuais). 

518 14 

47 Mundo EFE * 16/05/201
3 

** Hollande 
promete 

Paris - O 
presidente 

175 05 
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sanciona
r lei do 
casamen
to 
homosse
xual 

 

francês, 
François 
Hollande, 
afirmou nesta 
quinta-feira 
que, uma vez 
que o 
Conselho 
Constituciona
l se 
pronuncie 
sobre o texto 
aprovado 
pelo 
Parlamento, 
sancionará a 
lei que 
autoriza o 
casamento 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo. 

49 Brasil Eduardo 
Bresciani e 
Ricardo 
Della 
Coletta,  

427 19/12/201
3 

AGÊNCI
A 
ESTADO  
 

Feliciano 
encerra 
gestão 
marcada 
por 
pauta 
antigays 

 

Brasília - O 
presidente da 
Comissão de 
Direitos 
Humanos da 
Câmara, 
Pastor Marco 
Feliciano 
(PSC-SP), 
encerrou 
ontem sua 
gestão com a 
aprovação de 
propostas 
consideradas 
homofóbicas 
e sob críticas 
de militantes 
da área. As 
pautas, 
porém, não 
avançaram 
fora da 
comissão, 
que neste 
ano ficou sob 
controle da 
bancada 
evangélica da 
Casa. 

534 12 

52 Mundo AFP * 16/10/201
3 

** Diplomat
a 
holandês 
é 
agredido 
em 
Moscou 

Moscou - O 
número dois 
da 
embaixada 
da Holanda 
em Moscou, 
Onno 
Elderenbosch

277 11 
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 , foi agredido 
na terça-feira 
à noite em 
sua casa no 
centro da 
capital russa 
por dois 
homens 
disfarçados 
de 
eletricistas, 
informaram 
fontes 
diplomáticas 
e a imprensa. 

53 Brasil Agência 
Estado 

296 17/12/201
3 

Ricardo 
Brito 

Senado 
inclui 
homofob
ia em 
reforma 
do 
Código 
Penal 

 

Brasilia - O 
plenário do 
Senado 
aprovou 
nesta terça-
feira, 17, 
requerimento 
do senador 
Eduardo 
Lopes (PRB-
RJ) para 
incluir um 
projeto que 
criminaliza a 
discriminação 
de 
homossexuai
s à proposta 
de reforma 
do Código 
Penal. Com a 
mudança, 
que passou 
com 29 votos 
a favor, 12 
contra e duas 
abstenções, 
a 
reformulação 
do código vai 
tramitar antes 
na Comissão 
de 
Constituição 
e Justiça da 
Casa para, 
só depois, 
ser apreciado 
em plenário. 

242 04 

54 Negóci
os 

Exame.com 2.15
8 

31/07/201
3 

Luísa 
Melo 

Dobram 
empresa
s que 
dão 
benefício
s a 

São Paulo - 
Ao mesmo 
tempo em 
que os 
homossexuai
s conquistam 

311 05 
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parceiro
s do 
mesmo 
sexo 

 

uma série de 
direitos no 
mundo todo –
 recentement
e o 
casamento 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo 
foi aprovado 
no Brasil, na 
França, em 
alguns 
estados dos 
Estados 
Unidos – eles 
também 
ganham 
espaço e 
conseguem 
maiores 
benefícios no 
mercado de 
trabalho. É o 
que apontam 
dados de 
uma 
pesquisa 
sobre 
benefícios 
inédita da 
Tower 
Watson, 
obtidos com 
exclusividade 
por 
EXAME.com.
  

56 Mundo EFE 120 20/09/201
3 

** AI inicia 
campan
ha 
contra 
violação 
de 
direitos 
na 
Rússia 

 

Londres - A 
Anistia 
Internacional 
(AI) iniciou 
nesta sexta-
feira uma 
campanha 
internacional 
para expor 
"as contínuas 
violações dos 
Direitos 
Humanos" 
cometidas na 
Rússia 
visando os 
Jogos de 
Inverno de 
Sochi 2014. 

280 09 

58 Marketi
ng 

Reuters 
World 

2.79
8 

27/09/201
3 

** Comentá
rio 
homofób

Roma - O 
empresário 
italiano Guido 

256 07 
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ico põe 
em 
apuros o 
"rei do 
macarrã
o" 

 

Barilla foi 
massacrado 
nesta 
semana nas 
redes sociais 
por dizer que 
não aceitaria 
casais 
homossexuai
s como 
protagonistas 
de 
propagandas 
da marca de 
macarrão que 
leva o seu 
sobrenome, e 
concorrentes 
não 
perderam 
tempo em se 
aproveitar da 
polêmica. 

Fonte: Revista Exame 

 

Tabela 10 

Tabela 10 gay 2014 
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 P
a
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g
ra
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01 Mundo  AFP 354 06/10/201

4 
** Casame

nto gay 
é 
liberado 
em 5 
estados 
america
nos 

 

Washington - 
Pessoas do 
mesmo sexo 
poderão se 
casar em 
breve em 
cinco estados 
dos Estados 
Unidos, 
depois que a 
Suprema 
Corte 
rejeitou, 
nesta 
segunda-
feira, 
pronunciar-se 
sobre 
recursos 
judiciais que 
pretendiam 

246 07 
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proibir o 
casamento 
homossexual. 

03 Mundo  EFE 957 01/08/201
4 

Gonzalo 
Sanchez 

Prefeitur
as da 
Itália 
tomam a 
dianteira 
sobre 
casamen
to gay 

 

Roma - A 
Itália não tem 
uma lei para 
o casamento 
homossexual, 
por isso 
algumas 
prefeituras 
decidiram 
registrar os 
matrimônios 
feitos no 
exterior para, 
assim, 
"estimular" o 
governo, que 
já revelou 
que trabalha 
em um 
projeto de lei 
sobre o tema. 

567 14 

10 Mundo EFE 236 13/01/201
4 

** Nigéria 
proíbe 
casamen
to gay 

 

Lagos - O 
presidente da 
Nigéria, 
Goodluck 
Jonathan, 
aprovou uma 
lei que proíbe 
no país 
africano o 
casamento 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo, 
que será 
punido com 
14 anos de 
prisão para 
cada membro 
do casal. 

297 12 

12 Mundo EFE * 10/01/201
4 

** EUA 
reconhe
cerá 
casamen
to gay 
em Utah 
apesar 
de 
bloqueio 

 

Washington - 
O governo 
americano 
afirmou nesta 
sexta-feira 
que 
reconhecerá 
os mil 
casamentos 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo 
realizados no 
estado de 
Utah, apesar 
da 
intervenção 

393 12 
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da Suprema 
Corte, que 
decidiu 
mantê-los 
suspensos 
temporariame
nte enquanto 
tramita um 
recurso das 
autoridades 
estaduais. 

13 Brasil Estadão 
Conteúdo  
 

321 13/09/201
4 

Roldão 
Arruda 

Governo 
Dilma 
não agiu 
pelo 
movimen
to gay, 
diz 
entidade 

 

São Paulo - 
As 
declarações 
da presidente 
Dilma 
Rousseff, 
candidata à 
reeleição, 
manifestando 
apoio à 
criminalizaçã
o da 
homofobia 
surpreendera
m alguns 
setores do 
movimento 
de defesa 
dos direitos 
dos 
homossexuai
s. 

471 12 

14 Mundo  EFE * 10/01/201
4 

** EUA 
reconhe
cerá 
casamen
to gay 
em Utah 
apesar 
de 
bloqueio 

 

Washington - 
O governo 
americano 
afirmou nesta 
sexta-feira 
que 
reconhecerá 
os mil 
casamentos 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo 
realizados no 
estado de 
Utah, apesar 
da 
intervenção 
da Suprema 
Corte, que 
decidiu 
mantê-los 
suspensos 
temporariame
nte enquanto 
tramita um 
recurso das 
autoridades 

393 12 
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estaduais. 

15 Brasil  EFE 432 30/08/201
4 

** Marina 
Silva 
retira 
apoio ao 
casamen
to gay 
de seu 
program
a 

 

Brasília - O 
comando de 
campanha de 
Marina Silva 
informou 
neste sábado 
que os 
parágrafos 
que 
manifestava
m seu apoio 
ao 
casamento 
homossexua
l foram 
retirados do 
programa de 
governo. 

256 07 

17 Mundo  EFE 149 27/02/201
4 

** Kerry 
compara 
lei anti-
gay de 
Uganda 
com 
aparthei
d 

 

Washington - 
O secretário 
de Estado 
dos Estados 
Unidos, John 
Kerry, 
comparou 
nesta quarta-
feira a lei de 
Uganda que 
criminaliza as 
relações 
homossexuai
s nesse país 
com as 
políticas 
antissemitas 
da década de 
1930 da 
Alemanha 
nazista e a 
segregação 
racial do 
"apartheid" 
imposta pela 
minoria 
branca na 
África do Sul 
até 1990. 

421 13 

18 Mundo  EFE 185 18/04/201
4 

** Mugabe 
ameaça 
expulsar 
diplomat
as 
defensor
es dos 
gays 

 

Harare, 18 
abr - O 
presidente do 
Zimbábue, 
Robert 
Mugabe, em 
discurso para 
comemorar 
os 34 anos 
de 
independênci
a do país, 

211 08 
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ameaçou 
nesta sexta-
feira expulsar 
do país os 
diplomatas 
estrangeiros 
que 
defendem os 
direitos dos 
homossexua
is. 

19 Mundo EFE 289 03/03/201
4 

** Disney 
cancela 
verba 
depois 
de 
escoteiro
s vetar 
líderes 
gays 

 

Los Angeles - 
A 
organização 
Escoteiros 
nos Estados 
Unidos 
lamentou 
nesta 
segunda-feira 
que a 
companhia 
Walt Disney 
tenha 
cancelado a 
ajuda 
econômica 
por causa da 
proibição de 
que haja 
líderes 
homossexua
is no coletivo 
juvenil. 

292 10 

23 Mundo AFP 137 17/07/201
4 

** Justiça 
europeia 
contra 
exclusão 
de gays 
da 
doação 
de 
sangue 

 

Luxemburgo - 
A 
homossexua
lidade não é 
um 
comportamen
to que 
justifique a 
exclusão 
permanente 
da doação de 
sangue, 
como ainda é 
o caso na 
França, 
considerou 
nesta quinta-
feira o 
procurador-
geral do 
Tribunal de 
Justiça 
Europeu. 

303 11 

26 Mundo EFE * 16/05/201
4 

** AI 
denuncia 
falta de 

Londres - A 
organização 
humanitária 

332 09 
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proteção 
dos 
direitos 
de 
homosse
xuais 

 

Anistia 
Internacional 
(AI) 
denunciou 
nesta sexta-
feira a falta 
de proteção 
dos direitos 
dos LGBTI 
(Lésbicas, 
Gays, 
Bissexuais, 
Travestis e 
Interssexuais
) e 
considerou 
"escandaloso
" que em 
2014 não se 
esteja 
legislando 
contra crimes 
de ódio. 

30 Mundo  EFE 178 03/02/201
4 

** França 
fecha a 
porta 
para 
reproduç
ão 
assistida 
para 
lésbicas 

 

Paris - O 
governo 
socialista da 
França 
anunciou 
nesta 
segunda-feira 
que não 
apoiará a 
legalização 
da 
reprodução 
medicamente 
assistida nem 
a barriga de 
aluguel aos 
casais 
homossexua
is, um dia 
depois das 
manifestaçõe
s em Paris e 
Lyon de 
milhares de 
pessoas em 
defesa do 
modelo 
tradicional de 
família. 

480 13 

32 Mundo EFE 354 04/02/201
4 

** Ministro 
noruegu
ês levará 
marido 
aos 
Jogos de 
Sochi 

Copenhague 
- O ministro 
da Saúde da 
Noruega, o 
conservador 
Bent Hoie, 
viajará com 
seu marido 

191 07 
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 aos Jogos 
Paralímpicos 
de Sochi, nos 
quais será 
representante 
oficial do 
governo do 
país 
escandinavo. 

34 Mundo EFE 367 15/02/201
4 

** Uganda 
terá lei 
contra a 
homosse
xualidad
e 

 

Nairóbi - O 
presidente de 
Uganda, 
Yoweri 
Museveni, 
assinará a lei 
que prevê 
prisão 
perpétua 
para que 
realizarem 
determinados 
atos sexuais 
com pessoas 
do mesmo 
sexo depois 
que cientistas 
ugandenses 
tiverem 
determinado 
que a 
homossexuali
dade 'não é 
genética', 
mas uma 
conduta 
social 
'anormal'. 

 

326 12 

35 Mundo  EFE * 07/07/201
4 

** ONU 
reconhe
cerá 
casamen
tos de 
funcioná
rios 
homosse
xuais 

 

Nações 
Unidas - O 
secretário-
geral da 
ONU, Ban Ki-
moon, 
anunciou 
nesta 
segunda-feira 
que a partir 
de agora a 
organização 
reconhecerá 
todos os 
casamentos 
entre 
pessoas do 
mesmo sexo 
de seus 
funcionários, 
independente 

220 07 
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da 
nacionalidade 

40 Mundo EFE 1.39
4 

29/01/201
4 

** Brasil 
lidera 
número 
de 
mortes 
de 
travestis 
e 
transexu
ais 

 

São Paulo - 
O Brasil, que 
nesta quarta-
feira celebra 
o Dia da 
Visibilidade 
Trans, é o 
país onde 
mais ocorrem 
assassinatos 
de travestis e 
transexuais 
em todo o 
mundo, 
segundo um 
relatório da 
ONG 
internacional 
Transgender 
Europe. 

424 13 

Fonte: Revista Exame 
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M
a
té

ri
a
 

 C
a
n
a
l 

A
g
ê
n
c
ia

 

 V
is

u
a
liz

a
ç

õ
e
s
 

D
a
ta

 

A
u
to

r 

T
ít

u
lo

 

T
re

c
h
o
 

 P
a
la

v
ra

s
 

 P
a
rá

g
ra

fo
 

 

01 Negóci
os  

EXAME.com 207 16/11/201
0 

Luciana 
Carvalho 

Cresce 
número 
de 
mulhere
s e 
negros 
nas 
grandes 
empresa
s 

 

São Paulo - 
Desde 2001, 
a 
participação 
das mulheres 
no quadro 
executivo das 
empresas do 
país subiu 
7,7%, 
chegando, 
neste ano, a 
13,7%. Já os 
negros (que 
incluem 
―pretos‖ e 
―pardos‖, 
segundo 
classificação 
do IBGE) 
representam 
atualmente 

454 07 

http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luciana-carvalho
http://exame.abril.com.br/jornalistas/luciana-carvalho


180 
 

5,3% dos 
executivos – 
2,7 pontos 
percentuais a 
mais do que 
em 2001. No 
entanto, o 
avanço ainda 
é lento rumo 
à equidade.  

Fonte: Revista Exame 

 


