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A cartilha também atua como instrumento de auxílio para assegurar avanços, 
junto aos Programas de Inclusão da Pague Menos já em andamento, os quais têm 
como objetivo valorizar e empoderar as frentes de diversidade, além de promover 
a inclusão de pessoas pertencentes a cada frente de diversidade.

Programa de Representatividade: composto pela Comissão de Diversidade e 
Inclusão e os 5 grupos de afinidade: Equidade Racial, Equidade de Gênero, 
Inclusão de Pessoas com Deficiência, Integração de Gerações e Igualdade de 
Oportunidade LGBTQIAP+;

Programa Trainee Operações e PDI Acelerado: ambos programas com o 

Sobre esse Material

A Cartilha de Igualdade de Oportunidades LGBTQIAP+ é um material elaborado 
pela área de Comunicação, Cultura, Clima & ASG com o objetivo de trazer boas 
práticas, reflexões e mais conhecimento ao nosso Time de Gigantes acerca de 
um tema muito presente no nosso dia a dia: a luta do público LGBTQIAP+ por 
igualdade de oportunidades e respeito.

Esse material é complementar aos outros documentos de Diversidade e Inclusão 
produzidos ao longo do primeiro ciclo do Programa de Diversidade e Inclusão da 
Pague Menos, quais sejam:

Cartilha e Manifesto de Diversidade e Inclusão da Pague Menos 2021: 
posicionamento da Pague Menos quanto ao tema, apresentando as frentes de 
diversidade do primeiro ciclo de trabalho;

Política de Diversidade e Inclusão: documento que formaliza o nosso 
posicionamento e compromisso com as nossas frentes de Diversidade e 
Inclusão;

Trilha do Conhecimento de Diversidade e Inclusão: disponível em nossa 
Universidade Corporativa (UP FARMA), que é composta por um curso 
introdutório sobre Diversidade e Inclusão, além dos cursos de Comunicação 
Inclusiva e de Comunicação Não-Violenta.

Para ter acesso a esses materiais, 
escaneie o QR Code ao lado.

Conheça os programas:

Cartilha de Igualdade de Oportunidade LGBTQIAP+

https://paguemenos.atenalms.com.br/skin/atena/home
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Para a construção de um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo em nossa 
empresa, e também na sociedade, é essencial a disseminação de conhecimento 
relacionado a cada frente de diversidade, pois esse entendimento fomenta a 
compreensão, a empatia e o respeito.

Diante disso, quando falamos da luta LGBTQIAP+, existem alguns conceitos 
essenciais para auxiliar na nossa compreensão quanto a essa causa:

Identidade de Gênero: está diretamente relacionada à identificação, a como uma 
pessoa se vê ou se enxerga. Não é algo que está, necessariamente, visível para 
as demais pessoas.

Orientação Sexual: está ligada à afetividade, ou seja, representa por quem uma 
pessoa se sente atraído ou se interessa como parceiro ou parceira. É como alguém 
deseja se relacionar.

Expressão de Gênero: refere-se a forma como cada pessoa se expressa de acordo 
com sua identidade de gênero, incluindo comportamentos, jeito de se vestir e 
interação com as demais pessoas.

Identidade, orientação, expressão de gênero e sexo biológico

intuito de aumentar os percentuais de pessoas que fazem parte de nossas 
frentes de  diversidade em cargos de alta gestão;

Programa de Acessibilidade: adaptação de toda a estrutura física e 
psicossocial da Pague Menos aos Princípios do Desenho Universal;

Programa de Atração e Seleção Inclusivos: assegurar um processo seletivo 
totalmente inclusivo para a Pague Menos.

Desse modo, é a percepção que uma pessoa tem de si 
como sendo do gênero masculino, feminino ou de alguma 
combinação dos dois, independente do sexo biológico.

Logo, refere-se à capacidade que cada pessoa tem de ter 
uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por 
indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de 
mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e 
sexuais com essas pessoas.
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Sexo Biológico: de forma objetiva, está relacionado aos órgãos, hormônios e 
cromossomos dos indivíduos.

Nesse contexto, nem todas as pessoas se enquadram, e 
nem desejam se enquadrar, na noção binária de homem 
ou mulher, como no caso de pessoas agênero e queer, 
que iremos falar mais adiante.

No sexo feminino, é característico a vagina, os ovários e 
os cromossomos XX;

No sexo masculino, é característico o pênis, os testículos 
e os cromossos XY;

No caso do sexo intersexual, é característico uma 
combinação dos dois.

Agora que já entendemos melhor 
os conceitos apresentados, 
podemos nos aprofundar nas 
subdivisões de cada um deles. 
Vamos lá?

Começando pela Identidade 
de Gênero. Uma pessoa pode 
se identificar como:

Agênero: pessoa que não 
se identifica ou não se sente 
pertencente a nenhum 
gênero;

Gênero Flúido: pessoa 
que se identifica tanto 
com o sexo masculino ou 
feminino;

Cisgênero: pessoa que 
se identifica, em todos os 
aspectos, com o gênero do 
seu nascimento;

Fonte: Manual de Comunicação LGBTI+, 2018.
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Transgênero: pessoas que não se identificam com o gênero que nasceram, 
e podem transitar entre os gêneros. São pessoas cuja identidade de gênero 
transcende as definições convencionais de sexualidade:

Mulher trans: pessoa que se identifica como sendo do gênero feminino, 
embora tenha sido, biologicamente, designada como pertencente ao 
sexo/gênero masculino ao nascer;

Homem trans: pessoa que se identifica como sendo do gênero masculino, 
embora tenha sido, biologicamente, designado como pertencente ao 
sexo/gênero feminino ao nascer.

Para você saber!
Transformista: indivíduo que se veste com roupas do gênero oposto, movido por 
questões artísticas;

Drag Queen: homem que se veste com roupas femininas de forma satírica e 
extravagante para o exercício da profissão em shows e outros eventos. Uma drag 
queen não deixa de ser um tipo de “transformista”, a diferença é que a produção, 
necessariamente, focaliza o humor;

Drag King: trata-se de uma mulher que se veste com roupas masculinas, para fins 
de trabalho artístico;

Travesti: pessoa que nasceu com determinado sexo, ao qual foi atribuído 
culturalmente o gênero considerado correspondente pela sociedade, mas que 
passa a se identificar e construir nela mesma o gênero oposto.

No caso de pessoas travestis com identidade de gênero de feminina, muitas 
modificam seus corpos por meio de hormonioterapias, aplicações de silicone ou 
cirurgias plásticas, porém, vale ressaltar que isso não é regra para todas;

Queer: um adjetivo utilizado por algumas pessoas, em especial pessoas 
mais jovens, cuja orientação sexual não é exclusivamente heterossexual. 
De modo geral, para as pessoas que se identificam como queer, os termos 
lésbica, gay e bissexual são percebidas como rótulos que restrigem a 
amplitude e a vivência da sexualidade. Também é utilizado por alguns para 
descrever sua identidade e/ou expressão de gênero.
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Vamos falar sobre Orientação Sexual?

Heterossexual: pessoa atraída amorosa, física e afetivamente 
por pessoas do sexo/gênero oposto;

Homossexual: pessoa atraída amorosa, física e afetivamente por 
pessoas do mesmo sexo/gênero;

Bissexual: pessoa que se relaciona afetiva e sexualmente com pessoas 
de ambos os sexos/gêneros;

Pansexualidade: pessoas pansexuais podem desenvolver atração física, amor 
e desejo sexual por outras pessoas, independente de sua identidade de gênero 
ou sexo biológico. A pansexualidade é uma orientação que rejeita a noção de 
dois gêneros e até de orientação sexual específica;

Assexual: pessoa que não sente nenhuma atração sexual, seja pelo sexo/gênero 
oposto ou pelo sexo/gênero igual.

O que significa LGBTQIAP+?

Após a apresentação desses conceitos, fica mais claro o que significa cada letra 
da sigla LGBTQIAP+.

Lésbicas: mulheres que 
sentem atração afetiva 

e sexual por pessoas do 
mesmo gênero;

Gays: homens que 
sentem atração afevita 
e sexual pelo mesmo 

gênero;

Bissexuais: homens e 
mulheres que sentem 

atração afetiva e sexual 
por ambos os gêneros;

Cartilha de Igualdade de Oportunidade LGBTQIAP+
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Fonte: Gay 
Blog BR, 
Agência Brasil, 
Anota Bahia, 
Guia Folha 
UOL e GPS 
Lifetime.

10

O + na sigla abrange todas as demais e diversas orientações sexuais e identidades 
de gênero possíveis!

Essa sigla é um sinal da luta política e social de todo esse público que está 
representado por cada letra, bem como pelo sinal de +, reinvidicando direitos, 
oportunidadese voz em todos os espaços da nossa sociedade!

Trangêneros: pessoas que não 
se identificam com o gênero que 

nasceram, e podem transitar entre os 
gêneros. São pessoas cuja identidade 
de gênero transcende as definições 

convencionais de sexualidade;

Queer: pessoas cuja 
orientação sexual 

não é exclusivamente 
heterossexual;

Intersexo: pessoas que nascem 
com anatomia reprodutiva 

ou sexual e/ou um padrão de 
cromossomos que não podem 
ser classificados como sendo 

tipicamente masculinos ou 
femininos;

Assexual: pessoa que 
não sente nenhuma 

atração sexual, seja pelo 
sexo/gênero oposto ou 
pelo sexo/gênero igual;

Pansexual: pessoas pansexuais 
podem desenvolver atração 

física, amor e desejo sexual por 
outras pessoas, independente 
de sua identidade de gênero e 

sexo biológico;

Cartilha de Igualdade de Oportunidade LGBTQIAP+
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Assim como outros grupos que não são necessariamente minorias, porém são 
colocados nessa posição pela sociedade, especialmente quando estamos falando 
da ocupação de lugares de privilégio, o público LGBTQIAP+ ainda enfrenta muitos 
desafios para romper com preconceitos e com vieses inconscientes, ter um lugar 
de fala e ter oportunidades dignas nos mais diversos setores sociais!

Cenário LGBTQIAP+ no Brasil:

Nas empresas, esse cenário não é diferente!

Cenário LGBTQIAP+ nas Organizações:

1 pessoa LGBTQIAP+ é discriminada por hora;

35 anos é a expectativa de vida atual de uma pessoa 
transgênero no Brasil;

Apenas 59% das pessoas LGBTQIAP+ revelam a 
sua orientação sexual para seus familiares;

63% dos jovens de 18 a 25 anos relatam sentir 
rejeição total ou parcial dos familiares após assumirem 
a sua orientação sexual ou identidade de gênero;

66% das pessoas acreditam que revelar a sua 
identidade de gênero ou orientação sexual pode ser 
prejudicial para a carreira.

Fontes: respectivamente, Grupo Gay da Bahia, IBGE, SMADS e Exame.

Os desafios da luta LGBTQIAP+

82% das pessoas LGBTQIAP+ acreditam que as empresas têm muito 
o que fazer para acolhê-las melhor;

39% das empresas do Brasil afirmam que não contratariam 
pessoas LGBTQIAP+ para cargos de gestão;

41% das pessoas LGBTQIAP+ afirmam ter sofrido algum tipo de 
discriminação no ambiente de trabalho;

6 em cada 10 pessoas LGBTQIAP+ perderam o emprego durante 
a pandemia.

Fontes: respectivamente, G1, Coqual e Jornal Jangadeiro..
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LGBTfobia é crime!

Antes de falarmos sobre LGBTfobia, é importante conceituar o que são vieses 
inconscientes, preconceito e  discriminação!

Vieses inconscientes são ideias ou noções pré-estabelecias que vamos 
concebendo de forma inconsciente ao longo da nossa história. Com o tempo, essa 
ideias passam a ser consideradas comuns ou noções de senso comum, porém, na 
verdade, propagam intolerância e falta de respeito.

Preconceito é uma ideia preconcebida em relação a algo ou alguém, com base em 
estereótipos, podendo ou não se manifestar na forma de discriminação.

Discriminação é a materialização ou concretização de vieses inconscientes ou 
preconceitos! Ocorre quando alguém adota uma atitude preconceituosa (baseada 
em vieses inconscientes ou ideias preconcebidas) em relação a alguém, em 
virtude de sua cor, do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua nacionalidade, 
da sua religião, da sua situação econômica ou de qualquer outro aspecto social.

Repudiamos todo e qualquer ato de 
discriminação, ação ou omissão que 
motive um tratamento diferenciado a 
qualquer pessoa ou grupo de pessoas, 
em razão da sua etnia, cor, sexo, 
nacionalidade, orientação sexual, 
identidade de gênero, ou outro tipo de 
diversidade.
Manifesto de Diversidade e Inclusão da Pague Menos (2021)

“

”
Acesse a nossa 

Cartilha de Diversidade 
e Inclusão!

https://paguemenos-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/113992_pmenos_com_br/EbuXnta98JRDh-hI9kKfFy8Bd2PTUCXdPzY1wAUOF9jLIw?e=L4y6KX
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No caso do público LGBTQIAP+, existe um nome dado para o tipo de discriminação 
ou preconceito com as pessoas em virtude da sua orientação sexual, identidade 
de gênero ou expressão sexual.

O cenário apresentado, reflete uma triste realidade, que precisa do engajamento 
de todos para ser revertida! A Pague Menos entende a sua função social como 
protagonista e impulsionadora dessa mudança!

Assim, desde o início de 2022, após a realização do nosso 1º Levantamento do Perfil 
Social da empresa, estabelecemos como uma de nossas frentes de Diversidade e 
Inclusão a Igualdade de Representatividade LGBTQAIP+, e nos comprometemos 
a trabalhar o respeito e a representativa dentro da companhia.

Em 2021, iniciamos os trabalhos de Diversidade e Inclusão na Pague Menos com 
a criação de uma Coordenação de Diversidade e Inclusão, dentro da Diretoria de 
Gente, Cultura & ASG.

Nesse momento, realizamos um Diagnóstico para entender 
como estávamos em relação à Diversidade, publicamos 
a nossa Cartilha e o nosso Manifesto de Diversidade e 
Inclusão, nosso posicionamento ofical quanto ao tema, 
e investimos na capacitação de todo nosso time, 
especialmente às lideranças quanto a essa pauta.

Em dezembro de 2021, realizamos o nosso 1º 
levantamento do Perfil Social da Pague Menos, 
esse mapeamento nos permitiu acessar 
dados importantes de Diversidade, como 
a porcentagem (%) de colaboradores de 
cada orientação sexual e Identidade de 
Gênero.

Nosso Compromisso com a luta LGBTQIAP+

Para você saber!
A LGBTfobia pode ser definida como o medo ou a aversão, ou o ódio irracional, a 
todas as pessoas que manifestem sua orientação sexual ou identidade de gênero 
diferente dos padrões heteronormativos.

Esse tipo de discriminação pode acontecer mesmo com as pessoas 
que não são LGBTQIAP+, mas que são percebidas como tais.

Dessa forma, a LGBTfobia vai além da violência contra LGBTQIAP+. 
Consiste em um problema social e político grave, mas que varia de intensidade e 
frequência, de uma região para outra do país.

Assista ao nosso 
Vídeo Manifesto de 

Diversidade e Inclusão!

https://youtu.be/v14QnhvlQxc
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A partir desse momento, formalizamos o nosso compromisso com a frente de 
Igualdade de Oportunidades LGBTQIAP+, assumindo a responsabilidade de 
assegurar mais respeito e representatividade para essa frente! 

Para isso, em 2022, contamos com os cinco Programas de Inclusão, citados no 
primeiro capítulo desta Cartilha: Programa de Representatividade, Programa 
Trainee Operações e PDI acelerado para nossas frentes de Diversidade, Programa 
de Acessibilidade e Programa de Atração e Seleção Inclusivos. Esses programas 
representam um planejamento robusto da área de Diversidade e Inclusão para 
assegurar a superação de nossos desafios atuais.

Por fim,  para formalizar os nossos compromissos com a luta LGBTQIAP+ diante 
da sociedade, em junho de 2022, aderimos ao Fórum de Direitos e Empresas 
LGBTQIAP+, nos unindo a outras gigantes brasileiras para assegurar mais 
respeito e justiça social para essa frente.

Qual o seu papel nessa luta?

Se você faz parte da frente LGBTQIAP+, estamos comprometidos em apoiar e dar 
voz a essa causa, conte conosco! Se ainda não faz parte, te convidamos para ser 
uma Pessoa Aliada.

Representatividade LGBTQIAP+ Adesão ao Fórum

Fonte: 1º Levantamento do Perfil Social, com 86% de adesão.

Cisgênero Transgênero Não binário Prefiro não 
declarar

Identidade de Gênero
82%

2% 1%

15%

Orientação Sexual
86%

5% 2% 0% 0%
7%

Prefiro não 
declarar

AssexualPansexualBissexualHomossexualHeterossexual
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Algumas dicas práticas para fazer a sua parte:

Desconstrua os seus vieses inconsientes, se engajando nas pautas de 
Diversidade e Inclusão e estimulando o seu time também a fazer parte. O 
conhecimento impulsiona o respeito e a empatia!

Reconheça os seus privilégios e busque dar voz e lugar de fala para as pessoas 
que fazem parte dessa frente, além de ser uma pessoa aliada nessa luta!

Elimine todo e qualquer tipo de discriminação! Contamos com você 
para disseminar o nosso posicionamento de repúdio a qualquer tipo de 
discriminação. Não se cale diante de uma discriminação!

Respeite os pronomes e a forma como as pessoas se identificam. Se você não sabe 
como a pessoa deseja ser tratada, pergunte antes de cometer algum equívoco!

Promova e valorize a Diversidade do seu time! Um time plural é mais engajado e 
produtivo. Busque empregar pessoas que fazem parte de cada uma das frentes.

Consuma marcas e artistas que apoiam essa luta! Além de aumentar o seu 
conhecimento sobre essa causa, você impulsiona a sua propagação na sociedade!

Assegure a inclusão em seu time. Caso perceba que alguém do seu time está 
incomodado ou não está vivenciando de forma plena quem é dentro da empresa, 
procure conversar e entender como pode ajudar! Em caso de dúvidas, entre 
em contato com a área de Diversidade e Inclusão!

Pessoa Aliada:

Pessoas que, independente da orientação sexual, identidade de gênero ou 
expressão de gênero, adotam ações para promover os direitos e a inclusão 
LGBTQIAP+. Elas também são conhecidas como simpatizantes.

Quem faz parte da área de Diversidade e Inclusão?

Karoll Félix
(85) 9.9137-8487

Paula Albuquerque
(85) 9.8141-7699

Mila Ribeiro
(85) 9.9773-3441
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Contamos com todo nosso time de líderes, para conseguirmos promover a igualdade 
LGBTQIAP+ e tornar o ambiente da Pague Menos mais seguro, inclusivo e plural. 
E também contamos com cada gigante dessa frente, que são essenciais nesse 
processo, com sua voz, impulsionando outros Gigantes a abraçarem essa causa!
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