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Como funcionam na prática?



O contexto

Juliana Kaiser

Empresas devem estar cada vez mais atentas à
diversidade, pelo bem do próprio crescimento.
Corporações plurais crescem mais, ao
contribuírem com a visão de mundo e com a
troca de conhecimentos e experiências.

A Trilhas de Impacto, fundada pela especialista em
ESG, Diretora Executiva da ABRH-RJ e Conselheira 101
Juliana Kaiser, está atenta e tem suas ações voltadas

para a interrupção do racismo estrutural no Brasil,
através de programas de diversidade racial, mentorias

de carreira para talentos negros e hunting de
profissionais negros.

Por outro lado, não vemos esse
cenário nas empresas, onde a
grande maioria ainda é branca.

O argumento para a reprodução
desse padrão histórico de racismo
estrutural estava muito focado na
questão da formação acadêmica.

Acreditava-se que pessoas negras
não tinham acesso à educação de
qualidade e por essa razão não
conseguiam atingir as melhores
posições. O que ocorre é que,
com o avanço da política de
cotas, o número de universitários
negros em universidades
consideradas de “primeira linha”
subiu vertiginosamente, mesmo
nos cursos de elite como Direito,
Economia e Engenharia.

Padrão Histórico
Uma pesquisa do Instituto Ethos, de
2019, realizada nas 500 maiores
empresas do Brasil, revelou que:

Apenas 5% da
liderança é formada por
pessoas negras.

E esse número é 
ainda menor quando
consideramos empresas
de médio porte.



O que vem acontecendo, no entanto, é que só há movimentação em direção
ao aumento de negros em liderança quando há intervenção direta do Conselho
de Administração e investidores.

Nos grandes programas de diversidade, cerca de 
30 ou 40% do talentos negros acabam se demitindo
em menos de seis meses, uma vez que os ambientes
não são inclusivos para pessoas negras. Faltam,
portanto, ações para conscientizar funcionários sobre a
desigualdade social.

De que forma é possível
mudar esse panorama?
A área de RH tem um compromisso grande a cumprir,
já que é a porta de entrada das pessoas no mercado
de trabalho.

Conscientização

A divulgação das vagas afirmativas está prevista no
Estatuto da Igualdade Racial e é amparada por
recomendações do Ministério Público do Trabalho.

Para ser inclusivo é necessário retirar critérios de
universidades consideradas de ponta, cep de áreas
nobres e repensar a necessidade de fluência em inglês
em cargos iniciais. Também é fundamental que
pessoas negras apareçam nas peças gráficas de
divulgação das vagas. 

Atração
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Em quais treinamentos o RH deve insistir para
preparar os times também no acolhimento a esses
profissionais, preparar lideranças que começaram
com vagas afirmativas?

Como proceder?
O que se deve contemplar, então, em um 
plano de carreira? 

Onde buscar profissionais para retê-los de fato? 

Apesar de morosa, a mudança é possível, mas exige investimento na
prática e um olhar inclusivo em cada um dos subsistemas do RH:

da atração à retenção de talentos. 



Faz parte das boas práticas inclusivas realizar
avaliações de desempenho com indicadores
consistentes. São eles que evitam que gestores avaliem
seguindo estereótipos raciais e vieses inconscientes. 

Realizar treinamentos periódicos sobre Diversidade
Racial é fundamental para que o time seja letrado no
tema e evite fazer comentários preconceituosos e
discriminatórios. 

Imagine o que é chegar num ambiente novo e não
encontrar ninguém parecido com você? Essa sensação
de estranhamento é vivenciada pela maioria das
pessoas negras ao chegarem em uma empresa.

Onboarding

O onboarding de um profissional negro se torna muito
mais fácil quando várias pessoas negras são
contratadas ao mesmo tempo. 

Para manter a segurança psicológica dos profissionais
negros é importante que os treinamentos sejam
conduzidos por profissionais contratos especificamente
para a área ou conduzidos por consultoria externa. 

Avaliação de Desempenho

Treinamento

A Trilhas de Impacto é uma  startup social  focada em
Educação Corporativa e ESG.

Acreditamos que um mundo mais diverso é o mundo
possível e urgente, por isso, nosso time é composto por
mais de 90% de mulheres negras.

Desenvolvemos treinamentos para alta liderança, hunting para
talentos negros em cargos estratégicos e mentorias de
carreira para pessoas negras.



Se você quer tornar a sua empresa mais inclusiva,
fale com a gente!

Treinamentos corporativos

A Educação corporativa é a espinha dorsal da Trilhas de Impacto.
A mudança da cultura organizacional, em prol de um mundo diverso e
confortável para todas as pessoas, é o que nos move.

Mentoria para talentos negros

Somos inconformados com a presença inexpressiva de pessoas negras
no mercado formal de trabalho, especialmente em posições estratégicas. 

Nosso foco é produzir treinamentos sob medida e estratégicos para alta
liderança e acompanhar Conselhos de Administração, Comitês Executivo e
de Pessoas.

Hunting para talentos negros

Firmes no compromisso com a equidade, nosso hunting é voltado para
profissionais em posições de média e alta liderança. Na prática, a Trilha
de Impactos promove o mapeamento de mercado para identificar potenciais
candidatos, realiza entrevistas por competência e apresenta o pool de
candidatos mais qualificados, aderentes à vaga e representativos da
sociedade brasileira.  

Pensando na inclusão dessas pessoas negras e, na consequente mudança do
panorama social das famílias delas, a mentoria é um projeto de
Responsabilidade Social e ESG. De forma customizada, desenvolvemos uma
trilha com hard e soft skills para os talentos negros dos mais diferentes níveis
hierárquicos (de estagiários até coordenadores).

O que fazemos

ESG, Responsabilidade Social, RH e Diversidade são os temas com os
quais trabalhamos.
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