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Com o objetivo de apontar lacunas no diálogo e compreensão entre empresas e 

empregados LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais), este artigo traz um olhar 

exclusivo e inclusivo das minorias presentes na diversidade sexual que faz parte das 

organizações. Em um composto de sociedade onde Estado, empresas e pessoas 

constroem, ou deveriam fazê-lo, um ambiente para todos, faz-se necessária a avaliação 

da responsabilidade social das empresas em um cenário nacional com 326 LGBTs 

assassinados em 2014, além de 9 suicídios. Estamos diante de dados alarmantes: um 

LGBT é assassinado a cada 27 horas. A necessidade social dessa minoria por 

compreensão transcende o item “combate à discriminação” dos códigos de ética 

empresariais. Com isso, a proposta deste artigo é entender em profundidade o conceito 

e, principalmente, a prática do diálogo e da compreensão nessas relações empregatícias 

e seus ganhos, além de identificar os impeditivos gerados por significados pessoais ou 

de senso comum que barram a curiosidade de conhecer (e permitir) o outro, 

independentemente de sua condição social. A falta de curiosidade limita a atitude 

compreensiva e um pensamento humano coletivo inclusivo. O recorte deste trabalho 

apresentará os achados preliminares dos sonhos e desejos profissionais de LGBTs no 

País, de uma maneira humana e inclusiva, de forma que o orgulho e a integração sejam 

estimulados nos ambientes corporativos. A metodologia aplicada contempla revisão 

bibliográfica de artigos e estudos publicados por associações, grupos LGBTs, entidades 

que se propõem a entender o humano e sua habilidade dialógica, além de achados 

iniciais de uma pesquisa quantitativa e qualitativa com a audiência-foco, feitas no 

âmbito da pós-graduação da Faculdade Cásper Líbero. Já o referencial teórico percorre 

autores que se aprofundaram nos temas de diálogo e da compreensão, como Bassoli 

(2015), Betti (2014), Künsch (2014) e Mansi (2015).  
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