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Nota da editora

ORGULHO 
POR PODER 
CONTRIBUIR

Há 16 anos, quando a Análise Editorial surgiu, nosso objetivo era fazer a diferença. 

Queríamos desenvolver informação de qualidade para contribuir com a construção de 

um ambiente de negócios mais organizado e mais transparente no Brasil, onde empre-

sas pudessem produzir melhor, lucrar mais e oferecer mais e melhores empregos, e 

profissionais pudessem trabalhar melhor, mais satisfeitos e ganhar mais. Informação 

para quem toma decisão e forma opinião. Há 16 anos, nosso negócio muda, se adapta 

aos tempos, ao mercado, à tecnologia. Mas nós não nos desviamos do nosso objetivo. 

Acredito hoje que é porque, na verdade, temos um propósito.

Nosso enfoque primordial no mercado e nos negócios da advocacia não nos impede 

de alargar as fronteiras dos temas que tratamos. Ao contrário. Olhar o mundo pelas lentes 

do Direito e da advocacia tem se mostrado um exercício que, muitas vezes, nos leva a en-

xergar mais longe. Esta edição especial, ANÁLISE ADVOCACIA DIVERSIDADE & INCLUSÃO, 

é prova disso. Ao percebermos que a pauta sobre a criação de ambientes mais inclusivos 

e diversos haviam chegado aos escritórios de advocacia, buscamos meios de acompanhar 

e mapear o que já se faz, sem deixar de olhar para o muito que ainda se tem por fazer.

Mapear, identificar, conhecer e reconhecer os profissionais, os escritórios de advoca-

cia e as empresas que os contratam é o que nós fazemos de melhor. Além de orientar os 
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leitores no que diz respeito aos negócios, a editora entende que jogar luz em boas práticas 

também contribui para uma melhor organização do mercado. Não apenas porque reco-

nhecer boas práticas é um estímulo para que se fortaleçam, mas porque sua divulgação é 

inspiração para que muitos mais sigam pelo mesmo caminho. 

A Análise Editorial tem DNA de desbravador. E o nosso propósito de produzir infor-

mação de qualidade para contribuir com a construção de um ambiente de negócios mais 

justo, mais transparente e mais equilibrado, nos aproximou da pauta que abraçamos nes-

ta primeira edição especial sobre diversidade e inclusão. A pauta brotou da nossa equipe, 

que já nasceu diversa e inclusiva. O jornalista Ricardo Borges, que tem acompanhado o 

tema para a produção de conteúdo no analise.com, sugeriu a produção de uma nota, com 

entrevistas, que rapidamente se transformou em algo muito maior, comigo pessoalmente 

comprometida desde o momento zero. Assim como o jornalista e advogado Alexandre 

Secco, sócio da Análise.

O assunto, que merece tratamento delicado, exige muito equilíbrio e abertura 

para a aprendizagem que envolve. Posso dizer, sem medo de errar, que este é um dos 

projetos da editora que mais me fez refletir e é também um dos que eu mais me orgu-

lho de patrocinar.

Esperamos que a leitura e a consulta deste material possam ser inspiradoras e úteis 

aos seus propósitos. 

Um abraço e saúde!

Silvana Quaglio

Nota da editora
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APRESENTAÇÃO

Escritórios de advocacia compartilham informações sobre iniciativas para a 

construção de ambientes de trabalho mais inclusivos; publicação identifica, 

quantifica e apresenta os primeiros resultados 

DIFERENÇAS QUE  
SE COMPLETAM

A pauta da Diversidade & Inclusão (D&I) ocupa um espaço curioso na advocacia: ao mesmo 

tempo em que se mostra fundamental e necessária, ainda carece de maiores debates e respos-

tas. Ao produzir o anuário ANÁLISE ADVOCACIA 2020, uma informação chamou a atenção da 

equipe da editora: 42% de 789 escritórios Mais Admirados da edição preferiram não informar 

se adotavam ou não políticas de inclusão e diversidade. Desde quando iniciou o mapeamento 

do mercado jurídico, em 2006, a Análise Editorial já tinha a preocupação em avaliar como se 

comportava o equilíbrio entre homens e mulheres nas sociedades de advogados. Porém, nos 

últimos anos, principalmente após a entrada da editora no mundo digital, o engajamento da 

equipe do analise.com aproximou o conteúdo produzido das pautas de D&I. Assim surgiu 

uma movimentação orgânica para que o entendimento fosse além das questões voltadas para 

a equidade de gênero e alcançasse informações sobre advogados(as) dos grupos étnico-racial, 

de pessoa com deficiência (PCDs), religiosos e LGBTI+.

Com o intuito de descobrir como a D&I está sendo trabalhada dentro dos escritórios de 

advocacia, que adotam práticas, a editora definiu estratégias para abordar e para levantar da-

dos sobre o tema. Uma nova pesquisa, mais detalhada, foi respondida por 192 escritórios, o 

que permitiu identificar as ações, quantificá-las e apurar os benefícios obtidos após a imple-

mentação das políticas. Os jornalistas também foram à campo, conversar com representantes 

dos comitês e programas de D&I de dez escritórios, e com advogados(as) que tenham sido 

positivamente impactados pelas medidas desenvolvidas, a partir das estruturas criadas. Cerca 

de dois meses depois das primeiras conversas sobre o conteúdo deste trabalho, chegamos ao 
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APRESENTAÇÃO

presente resultado. Esta edição especial revela, em um panorama abrangente e detalhado, os 

esforços empreendidos por quase duas centenas de escritórios que buscam colocar a diversi-

dade e a inclusão na sua estratégia de negócios. 

O ANÁLISE ADVOCACIA DIVERSIDADE & INCLUSÃO também apresenta uma lista com qua-

se 350 escritórios que declararam adotar alguma política, prática ou programa em prol da D&I, 

organizada em ordem alfabética e de forma não classificatória. A ideia não é exibir quem faz mais 

ou melhor, mas mostrar ao mercado jurídico quais bancas afirmam o compromisso de investir 

num ambiente profissional mais diverso e inclusivo. A importância deste comprometimento se 

reflete nos relatos dos entrevistados sobre os benefícios alcançados após a estruturação das 

políticas. Os profissionais ouvidos são unânimes em reconhecer a necessidade de impulsionar 

a diversidade na advocacia e em valorizar o fato de atuar numa banca que se dedique ao tema.

Outra finalidade desta publicação especial é aproximar o mercado da advocacia das no-

ções de D&I, explicando conceitos básicos e expressões que podem ser compreendidas de ma-

neira mais simples e didática, seja porque seu significado não é facilmente entendido por todos 

ou por ser um termo com conotação pejorativa, que não tenha mais espaço em ambientes que 

buscam respeitar ao próximo. O conteúdo desta edição é denso e consistente o suficiente para 

inspirar que novas iniciativas surjam e que um número cada vez maior de escritórios se engaje 

na construção de ambientes mais justos e equilibrados. 

A equipe destacada para desenvolver o conteúdo desta edição se organizou no entorno 

do jornalista Ricardo Borges, que desde o ano passado começou a se dedicar aos assuntos de 

D&I publicados na plataforma analise.com. As coordenadoras Anna Carolina Romano e Marcella 

Bertini apoiaram a apuração, cuidaram dos textos e da produção dos gráficos e artes que ilus-

tram a edição, com projeto gráfico da designer Bruna Pais. Os jornalistas Arthur Avila e Mauro 

Camargo completam o time de profissionais que durante cerca de dois meses mergulharam 

no assunto e se dedicaram a tornar o projeto realidade. Todos eles fazem parte da equipe da 

Análise Editorial, que procura estimular a diversidade e a inclusão em todas as suas áreas. 0

Anna Carolina 
Romano

Arthur  
Avila

Bruna  
Pais

Ricardo 
Borges

Mauro
Camargo 

Marcella  
Bertini
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METODOLOGIA

CONHEÇA OS CRITÉRIOS 
E OS CONCEITOS 
EMPREGADOS NESTA 
PUBLICAÇÃO
A PESQUISA

A lista dos escritórios apresentada nesta edição especial foi produzida a partir da PES-

QUISA ANÁLISE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. Esse levantamento deriva da PESQUISA ANÁLI-

SE ADVOCACIA, que desde 2006 apresenta os rankings dos escritórios e dos advogados Mais 

Admirados do Brasil, de acordo com os responsáveis pelo departamento jurídico das maiores 

empresas com operações no país.

A PESQUISA ANÁLISE ADVOCACIA é realizada anualmente pela equipe da Análise Editorial, 

que durante mais de dois meses entrevista em torno de mil executivos em busca das suas indi-

cações. Cada executivo pode indicar até três escritórios e três advogados que ele mais admira 

em 19 especialidades do Direito. A ordem da indicação determina o número de pontos que 

cada voto somará. As informações são inseridas no sistema da Análise Editorial a partir de onde 

todos os dados são organizados e as notas de corte, calculadas.

A PESQUISA ANÁLISE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA é atualizada anualmente. Neste levan-

tamento, os pesquisadores da Análise Editorial procuram as bancas para obter informações 

complementares que contribuirão para a organização dos rankings dos Mais Admirados. Como 

a pesquisa é feita paralelamente àquela que ouve os responsáveis pelos departamentos jurídi-

cos das maiores empresas do Brasil, nem sempre os escritórios procurados somarão o número 

de pontos necessários para figurarem nas listas e rankings do anuário ANÁLISE ADVOCACIA. 
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Mas todas as bancas procuradas para responder ao questionário da PESQUISA ANÁLISE ESCRI-

TÓRIOS DE ADVOCACIA recebeu ao menos um voto de um executivo jurídico ou financeiro, en-

tre os ouvidos na PESQUISA ANÁLISE ADVOCACIA. Para mais informações sobre o levantamento 

com os executivos, clique aqui. E para mais informações sobre o levantamento dos escritórios 

de advocacia, clique aqui.  

O questionário aplicado aos escritórios de advocacia é composto por mais de 50 perguntas 

e permitem à Análise Editorial mapear as estruturas das bancas, sua atuação e os profissionais 

que as compõem. Em respeito ao cunho jornalístico do trabalho que desenvolve, a equipe da 

editora procura manter os questionários dos seus levantamentos sempre atuais. Dessa forma, 

o resultado de cada edição tenderá a revelar das práticas mais básicas às mais modernas im-

plementadas pelas bancas que se dispõem a responder. A pesquisa é feita de forma totalmente 

independente, pela equipe de profissionais da Análise Editorial, com objetivo de fomentar a 

produção de conteúdo editorial. A participação do escritório nas pesquisas não está consignada 

a qualquer tipo de pagamento, nem lhes assegura participação nas listas e rankings do anuário 

ANÁLISE ADVOCACIA. 

A inclusão, no questionário, de perguntas que permitissem à Análise Editorial identificar se 

práticas de diversidade e inclusão (D&I) já são adotadas pelas sociedades de advocacia foi con-

sequência natural da evolução da pesquisa com escritórios e da própria dinâmica do mercado 

da advocacia empresarial no Brasil. A lista obtida a partir dos dados levantados na edição 2020 

da PESQUISA ANÁLISE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA foi tão consistente que estimulou a editora 

a dar um passo além. Nada menos que 378 bancas, entre as 970 que responderam à pesquisa, 

afirmaram adotar políticas de D&I. A editora destacou uma equipe para atualizar e aprofundar 

as informações coletadas. Um questionário específico sobre D&I foi elaborado, e todas as fir-

mas foram convidadas a responder a uma extensão da pesquisa de escritórios. O levantamento 

foi realizado entre os dias 5 e 20 de julho deste ano.  

Analisadas as respostas, chegou-se à lista de 346 escritórios que afirmam desenvolver 

algum tipo de ação para promover o aumento da diversidade e da inclusão nas suas equipes. 

Desses, 192 concordaram em responder ao questionário específico sobre suas práticas, pro-

gramas, políticas ou preocupações no âmbito da D&I. Os dados compilados subsidiam grande 

parte do conteúdo editorial desta edição especial, intitulada ANÁLISE ADVOCACIA DIVERSIDADE 

& INCLUSÃO. A publicação da lista dos escritórios que declaram manter práticas de D&I dá 
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conhecimento a quem são essas sociedades. O conteúdo desta edição é complementado pelo 

relato dos cases de escritórios que já possuem políticas estruturadas, identificados pela equipe 

da Análise Editorial. E por profissionais diversos que conseguiram se estabelecer na advocacia, 

entrevistados para esta edição.

OS CONCEITOS
A Análise Editorial normatizou a adoção de alguns termos nesta edição, cuja aplicação 

convém explicar.

LGBTI+ é a sigla de referência às lésbicas, gays, bissexuais, transexuais ou transgêneros e 

intersexos. O sinal + encampa as demais orientações sexuais ou identidades de gênero. O acrô-

nimo é utilizado com variação, podendo incluir mais iniciais como forma de buscar representar 

todos que não são considerados padrões. Nesta edição, a Análise Editorial adotou o formato 

utilizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e suas agências e por entidades como a 

Aliança Nacional LGBTI+.

Pilar é utilizado, nesta publicação, para descrever eixos de atuação para cada um dos 

grupos sociais beneficiados pelas políticas de diversidade e inclusão (D&I) nos ambientes pro-

fissionais. Os grupos definidos no escopo deste trabalho são: pessoas negras, pessoas com 

deficiência (PCDs), mulheres, pessoas adeptas a religiões e comunidade LGBTI+.       

D&I é o acrônimo adotado pela Análise Editorial para nomear diversidade e inclusão. 0

Conselho editorial Eduardo Oinegue, Silvana Quaglio e Alexandre Secco

Diretora-presidente Silvana Quaglio Diretor comercial Alexandre Raciskas
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Nossa plataforma digital conta com o maior e 
mais completo banco de dados sobre escritórios 
do país, composto de 8,3 mil bancas e 21,8 
mil advogados. Acesse e veja também nosso 
conteúdo exclusivo

SIGA-NOS!
CLIQUE PARA ACESSAR NOSAS REDES
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É inegável que ampliar a diversidade das equipes profissionais e promo-

ver a inclusão nas mais variadas áreas da produção conquistaram relevância 

na agenda de muitas empresas e organismos públicos e privados, no Brasil. No 

meio da advocacia empresarial o debate em torno do tema também começou 

a ganhar corpo. Em 2020, a Análise Editorial aproveitou a pesquisa ANÁLISE 

ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA para colocar números nas discussões. Entre os 

970 escritórios que responderam à pesquisa sobre suas estruturas, equipes, 

número de causas patrocinadas entre outras informações, 378 assinalaram 

adotar algum tipo de prática para fomentar a diversidade e a inclusão em suas 

equipes – uma dinâmica que vem sendo chamada de D&I. 

Descontadas as mais de 400 bancas que preferiram não responder à ques-

tão sobre se incorporam ou não condutas de D&I no seu negócio, e, portanto, 

podem ou não adotar, encontrou-se a seguinte situação: sete em cada dez afir-

maram que o debate sobre inclusão e diversidade começou a alcançar contornos 

práticos no seu dia a dia.  A relevância do dado justificou um mergulho mais apro-

fundado e levou a uma pesquisa complementar, realizada no último mês de julho.  

Pesquisa exclusiva com 192 bancas apresenta um retrato das 

medidas de D&I já adotadas; os resultados começam a aparecer

DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO NA 
ADVOCACIA
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DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA ADVOCACIA

O levantamento exclusivo da Análise Edi-

torial buscou conhecer com mais detalhes 

quais são as medidas que os escritórios já 

incorporaram ou se preparam para adotar.

As 378 bancas foram procuradas no-

vamente pela equipe da editora. Algumas 

– em torno de 40 – reviram sua posição, en-

tendendo que a preocupação com o tema 

ainda não tomou forma o suficiente para se 

expressar em dados. Em compensação, ou-

tras surgiram no radar. O resultado da nova 

consulta produziu a lista de 346 escritórios 

que se encontra publicada na sequência 

deste texto. Deste universo, 192 escritórios 

aceitaram participar da pesquisa comple-

mentar, neste ano, e responderam ao ques-

tionário com 18 perguntas específicas sobre 

suas práticas. As respostas coletadas fun-

damentam esta edição especial e oferecem 

um material riquíssimo não só para respal-

dar o debate, como para apoiar todos que 

pretendem se comprometer em construir 

um ambiente diverso e inclusivo de fato.  

Em linhas gerais, o quadro que se de-

senha é animador. Quase sete em cada dez 

dessas bancas (66%) afirmaram ter ao me-

nos um advogado negro (inclui preto ou par-

do) na sua equipe. A maioria (41%) indicou 

ter entre dois e cinco advogados negros. E 

dez escritórios que adotam práticas de D&I 

afirmaram que são mais de 20 os advogados 

A seguir, os resultados com base em pesquisa especial 
respondida por 192 escritórios. Conheça os critérios e 
a metodologia na pág. 7.  

Ações em prol D&I nas bancas

Como estão organizadas as ações

Principais grupos de D&I nos escritórios

DIVERSIDADE E INCLUSÃO NOS 
ESCRITÓRIOS

Sim

Têm programas 
estruturados  

e comitês

42%

43%

Não

Apenas comitês1

2%

17%

38%

18%

40%

Está no  
planejamento

Apenas programas 
estruturados2

Não informaram

1Comitês: reunião de pessoas para debater sugestões e desenvolver propostas para 
serem efetivas sobre um tema específico. 
2Programas estruturados: núcleo de trabalho fixo, com tarefas, práticas e metas 
estabelecidas para tratar um tema específico.

A questão permitia apontar mais de uma alternativa 

92% Equidade de gênero 

91% Étnico-racial 

79% LGBTI+ 

49% Pessoa com Deficiência (PCD) 

42% Liberdade Religiosa  
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A pesquisa 

especial realizada 

pela Análise 

Editorial revela 

que entre os 

192 escritórios 

participantes, 

42% afirmam ter 

um programa ou 

um comitê fixo 

com foco em D&I. 

negros nos seus times. A atenção para as questões de gê-

nero também tem grande peso entre as políticas de D&I das 

bancas ouvidas. Em mais de 180 escritórios  respondentes 

(94%), os comitês ou programas adotados têm foco na bus-

ca e manutenção da equidade numérica e de oportunida-

des para profissionais mulheres. As questões relacionadas 

ao público LGBTI+ também estão incluídas nos programas 

de D&I em oito de cada dez bancas. E ações afirmativas em 

respeito à liberdade religiosa e à inclusão de pessoas com 

deficiência (PCDs) são relatadas por quase metade dos es-

critórios participantes da pesquisa. A temática da integração 

geracional nas equipes é uma vertente mais recente. Por 

enquanto, aparece entre as preocupações de D&I de ape-

nas 7% das firmas respondentes. 

Ou seja, ainda que em universo de cerca de um-terço 

dos escritórios de advocacia empresarial mais conhecidos 

do Brasil – quase todos eles integrantes da edição 2020 do 

anuário ANÁLISE ADVOCACIA, que lista os Mais Admirados 

-, é possível medir a construção de ambientes mais diver-

sos e inclusivos. Entre as 192 bancas participantes desta 

pesquisa especial, 42% afirmaram dispor de um programa 

ou um comitê fixo de D&I, enquanto outras 38% informa-

ram que pretendem criar uma estrutura em breve. Apenas 

18% das bancas ouvidas afirmaram que a criação de um 

programa ou comitê de D&I não faz parte do seu plane-

jamento. Questionadas sobre como implementam ações 

voltadas para as questões de diversidade e inclusão, essas 

bancas afirmam basear sua atividade em uma cultura na-

turalmente inclusiva, pautada pelo que chamam de preo-

cupação orgânica em prol da diversidade. Em sua maioria, 

são escritórios menores ou mais novos. 
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PILARES
O equilíbrio de gênero nas equipes é o pilar de D&I mais trabalhado pelas firmas de advo-

cacia no Brasil, como mostra este levantamento. Pilar é como a Análise Editorial decidiu tratar 

cada uma das vertentes mais frequentes nos programas que visam aumentar a diversidade e 

a inclusão nos ambientes empresariais. Para efeito de melhor organização da pesquisa e da 

apresentação dos resultados, esta edição esta baseada em cinco pilares de atuação. Apresen-

tadas em ordem alfabética, sem cunho classificatório ou de importância, são elas: étnico-racial, 

gênero, LGBTI+, liberdade religiosa e pessoas com deficiência (PCD).  

Sabe-se que a variável numérica não é mais uma questão para a presença feminina na 

esmagadora maioria dos escritórios de advocacia no Brasil. Dados da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil (OAB) indicam que as mulheres formam também a maioria dos profissionais 

registrados. De acordo com as pesquisas realizadas pela editora, as mulheres também já 

representam a maior parte da equipe de departamentos jurídicos das maiores companhias 

do Brasil (61%) e dos associados das bancas de advocacia (54%). A ascensão feminina aos 

postos de liderança, entretanto, continua a enfrentar barreiras. Basta ver que entre os sócios 

das bancas elas ainda são minoria e apenas 36% dos escritórios entrevistados nesta pesquisa 

especial afirmam ter uma advogada no posto de CEO ou sócia-presidente. A boa notícia é que 

o movimento nas lideranças das áreas de atuação (como cível, consumidor, contratos etc.) e 

estratégicas (marketing, RH, comunicação etc.) contam com uma grande presença feminina: 

em 86% e 80% dos escritórios, respectivamente. 

“ O escritório, assim como outras instituições sociais, a exemplo 

das famílias, escolas e igrejas, é um microcosmo da sociedade. Uma 

mudança radical de cultura no escritório é indissociável da construção 

de uma sociedade verdadeiramente igualitária. Por isso, o trabalho do 

Comitê é contínuo, não somente em relação ao pilar LGBTQIA+, 

mas, do mesmo modo, no tocante a todas as demais frentes de 

trabalho, visando a diminuir as desigualdades”Felipe Caon, sócio das áreas de estratégico cível, privacidade e proteção de dados 
e presidente do +Diversidade do Serur Advogados
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Quase com mesmo peso entre as ações 

de D&I voltadas para mulheres profissionais, 

estão as dirigidas aos advogados negros. Os 

dez escritórios com práticas de D&I que afir-

maram ter mais de 20 advogados negros em 

seus quadros são grandes bancas de diferen-

tes cidades do Brasil. Suas sedes estão em São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo 

Grande e Recife, em termos de categoria de 

atendimento, seis deles se classificam como 

abrangentes e quatro, como full-service. Seus 

times têm, em média, mais de 450 advogados. 

Ou seja, ainda que tenham alguma diversidade 

étnico-racial em suas equipes, a proporção em 

relação ao total de advogados ainda é bastante 

reduzida. O dado corrobora levantamento feito 

em 2019, pelo Centro de Estudos das Relações 

de Trabalho e Desigualdades (Ceert). A entida-

de – uma ONG que desenvolve e executa pro-

jetos voltados para a promoção de igualdade 

de raça e de gênero, avalia que apenas 1% dos 

advogados de grandes escritórios seja negro. 

Não custa lembrar que, de acordo com dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), mais da metade da população brasileira 

é composta por negros. Dois em cada dez es-

critórios participantes desta pesquisa especial 

afirmaram não contar com nenhum advogado 

negro em sua equipe.

Considerando que incluir profissionais 

negros no escritório seja uma das questões 

As iniciativas de Diversidade e 
Inclusão das bancas 

81%  Palestras e conversas  

72%  Canal de denúncias  

46%   
Programas de 
desenvolvimento acadêmico  

40%  
 Parceria com 
instituições promovendo 
empregabilidade  

39%  
 Benefícios maternidade  
além dos previstos em lei  

34%   
Cartilha de orientação  
de conduta  

32%   
Benefícios paternidade  
e parental  

27%  Plano de carreira 

16%   
Vagas exclusivas não 
obrigatórias por lei 

54% dos escritórios 
que participaram da pesquisa  

especial têm até 5 colaboradores 

autodeclarados negros
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a ser trabalhada pelos programas de D&I, a Análise Editorial perguntou quais são as medidas 

adotadas pelas bancas no momento de contratar novos talentos. Mais da metade (57%) res-

pondeu que o processo seletivo considera apenas as habilidades técnicas e a compatibilidade 

do candidato com a cultura organizacional do escritório. Há também aquelas que ainda estão 

construindo uma política de contratação para advogados negros (18%) e as que dão preferência 

para pessoas negras sem a determinação de vagas exclusivas (16%). Apenas 5% dos pesquisa-

dos afirmou designar uma quantidade específica de vagas voltadas para colaboradores negros.

Já a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é assegurada pela Lei de 

Cotas. O direito está previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91, que definiu os benefícios da Previ-

dência Social, e determina a qualquer empresa com 100 funcionários ou mais o preenchimento 

de parte de seu quadro de colaboradores com profissionais definidos como PCDs. Além disso, 

existe a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) que estipula a necessidade de garantir e 

promover em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 

por pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. As determinações legais, 

contudo, não produzem um efeito inclusivo substancial. Para se ter uma ideia, segundo o último 

censo do IBGE, o Brasil possui cerca de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Vale 

ressaltar que esse dado inclui um espectro bastante amplo de deficiências. Considerados ape-

nas os deficientes com alguma incapacitação mais acentuada, esse número é de 12,5 milhões 

de brasileiros. Apenas 1% dessas pessoas, de acordo com o IBGE, está inserido no mercado de 

trabalho. Seguindo essa linha, os dados da pesquisa exclusiva da Análise Editorial mostram que 

a presença de advogados e advogadas com deficiência nos escritórios de advocacia empresarial 

também é muito incipiente. Praticamente sete em cada dez bancas que participaram da enquete 

indicaram não haver nenhum advogado com deficiência atuando em suas equipes. Apenas 20% 

deles informaram ter pelo menos uma pessoa com deficiência advogando no escritório.

AS ATIVIDADES
A partir do momento em que o escritório decide colocar em prática as ações a fim de con-

quistar um ambiente mais inclusivo, uma das medidas mais comuns é a promoção de eventos in-

ternos com palestras e rodas de conversa sobre o tema (81%). Outra prática que se mostra bastan-

te presente nos programas de D&I é a implementação de um sistema de denúncias para condutas 

discriminatórias (72%). O debate e a conversa com os colaboradores em todos os níveis da organi-
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zação se fazem necessários para auxiliar na transformação 

da cultura do escritório, além de servir como uma maneira 

de propagar conhecimento entre aqueles que não estão 

familiarizados com as questões de diversidade. 

Dessa maneira os colaboradores diversos, como por 

exemplo os que fazem parte da comunidade LGBTI+, sen-

tem-se mais acolhidos e seguros para expressar quem são 

de verdade, melhorando inclusive o desempenho profissio-

nal. E este trabalho deve ser constante, para que a conquis-

ta de espaços por pessoas diversas avance cada vez mais: 

dados da pesquisa especial revelam que, das 192 bancas 

respondentes, quase 25% possuem de dois a cinco advoga-

dos autodeclarados LGBTI+. No entanto, os mesmos dados 

mostram que ainda há um longo caminho a percorrer, ten-

do em vista que três em cada dez dos escritórios participan-

tes apontaram não possuir nenhum profissional da sigla em 

seu quadro de funcionários.

Aparte as ações com intuito educativo, as bancas tam-

bém indicaram estimular atividades objetivas, como a parti-

cipação em programas de desenvolvimento acadêmico para 

os diferentes grupos sociais (46% delas afirmaram fazê-lo). 

Firmar parcerias com instituições que promovem a empre-

gabilidade inclusiva é outra estratégia apontada por quatro 

em cada dez bancas entrevistadas. E a implementação de 

benefícios maternidade que excedam aqueles previstos em 

lei também já aparece entre as práticas de 39% das bancas. 

Agora, por mais que a ideia seja incluir e buscar profissionais 

ainda não inseridos, de fato, no mercado da advocacia, ape-

nas 16% dos participantes indicaram destinar um percentu-

al de vagas para grupos específicos (excluindo-se as vagas 

obrigatórias para pessoas com deficiência).

 “ As políticas 

de diversidade e 

inclusão possuem 

a capacidade de 

sensibilizar os 

profissionais, 

principalmente aqueles 

que ocupam o cargo de 

liderança, afastando 

comportamentos 

discriminatórios e 

preconceituosos ”Samuel Olavo 
de Castro, 
advogado do Mattos 
Filho Advogados

O escritório realiza 
parcerias com clientes  
em prol da D&I

Sim

53%

Não

16%

31%

Não informaram

Pesquisa especial sobre D&I com participação de 192 escritórios
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Além, é claro, de constituir uma equipe mais diversa, como 86% dos escritórios indicaram 

como um dos principais resultados obtidos após a implantação das políticas de D&I, os benefí-

cios – tanto para a banca quanto para os colaboradores – já aparecem concretamente. Sete em 

cada dez firmas de advocacia citaram o aumento de interesse de novos talentos em participar 

do seu time. E metade das bancas percebeu uma maior visibilidade do escritório no mercado. 

Sendo esses os principais resultados da sua abertura para o atendimento de demandas cruciais 

para sociedade, uma parcela dos escritórios que participaram desta pesquisa especial nota efei-

tos positivos se manifestando nos resultados dos negócios.    

Ao passo que construíram um ambiente mais inclusivo e diverso, quatro em cada dez es-

critórios afirmaram que soluções inovadoras para os negócios passaram a ser mais frequentes 

entre os colaboradores. Uma em cada quatro bancas relatou ter conquistado novos clientes 

em razão das medidas adotadas. E 16% dos participantes da pesquisa indicaram a redução nas 

taxas de turnover (rotatividade de funcionários), enquanto um em cada dez escritórios afirmou 

ter registrado aumento na receita em razão das políticas de D&I adotadas. Embora a maior 

parte das bancas (53%) tenha preferido não revelar quanto do seu faturamento destinam aos 

programas adotados, 66% das que responderam revertem até 1% das suas receitas para a 

construção de ambientes mais diversos e inclusivos. O dado parece indicar que a questão está 

mais na esfera do interesse do que da capacidade financeira. 0

Principais efeitos das ações de D&I nos escritórios

86%  Equipe mais diversa 

78%  Maior engajamento dos colaboradores  

68% Interesse de novos talentos   

49%  Maior visibilidade no mercado   

41%  Soluções inovadoras para os negócios  

24%  Novos clientes   

16%  Redução nas taxas de turnover  

7%  Aumento no faturamento
A questão permitia apontar mais de uma alternativa 
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OS ESCRITÓRIOS  
DE ADVOCACIA

Em 2020, a Análise Editorial fez um 

levantamento junto aos escritórios de 

advocacia para medir qual o engajamen-

to em relação ao tema da Diversidade & 

Inclusão. Na época da pesquisa, mais de 

300 bancas afirmaram adotar medidas 

para tornar o ambiente de trabalho mais 

diverso e inclusivo. Agora, em 2021, a 

editora investigou outros detalhes sobre 

os programas estruturados pelas ban-

cas e chegou ao número atualizado de 

346 firmas que indicaram adotar alguma 

política, prática ou programa em prol da 

D&I, e estão listadas a seguir:
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A
A.C. Freitas Advogados 

A.L.M Advogados

Abi-Ackel Advogados Associados

Abrahão Issa Neto e José Maria da Costa 
Sociedade de Advogados

Abreu, Barbosa e Viveiros Advogados

Abreu, Goulart, Santos, Freitas & Megozzi 
Advogados

Adolfo Advogados

Adriana Dantas Advogados

Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo

Advocacia Correa de Castro & Associados

Advocacia Felippe e Isfer

Advocacia José Eduardo Duarte Saad 
(Saad Advocacia)

Advocacia Maciel

Advocacia Najjarian Batista

Advocacia Tavares Novis

Aires Barreto Advogados Associados

Albuquerque Melo Advogados

Almeida Advogados

Almeida Guilherme Advogados 
Associados

Andrade Maia Advogados

André Elali Advogados

ARMS Advocacia Trabalhista

Arnoldo de Freitas Jr. Advogados

Arruda Botelho Sociedade de Advogados

ASBZ Advogados

Autuori, Burmann Sociedade de 
Advogados

Ayres Ribeiro Advogados

Azevedo Sette Advogados

B
Balbino Fonseca Advogados

Balera Berbel & Mitne Advogados

Baptista Luz Advogados

Baraldi Mariani Advogados

Barbosa & Ferraz Ivamoto Advogados 
(LBMF)

Barbuda Brocchi e Napolitano Advogados 
(BBN Advogados)

Barcellos Tucunduva Advogados (BTLaw)

Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça 
Advogados (BFBM)

Barufaldi Advogados

Basilio Advogados

Bastos Freire Advogados

Bastos-Tigre, Coelho da Rocha, Lopes e 
Freitas Advogados

BBF LAW

Bernardes & Advogados Associados

Bicalho, Mirisola, Bresolin, Dias 
Advogados (BicalhoADV)

Bichara Advogados

Bismarchi, Pires e Peccinin Sociedade de 
Advogados

BMA - Barbosa Müssnich Aragão

BNZ Advogados

Bonaccorso, Cavalcante, Oliveira e 
Ristow Sociedade de Advogados (BCOR)

Borges e Pires Advogados Associados

Bosisio Advogados

Botelho, Carvalho, Horta, Ibraim, Spagnol 
Advogados (Botelho Advogados)

Bottini & Tamasauskas Advogados

Bracks Advogados Associados

Brandi Advogados

Brolio Gonçalves Advogados (BGA)

C
Cal Garcia, Müller Martins Advogados

Caminati Bueno Advogados

Campos Mello Advogados

Cândido Albuquerque Advogados 
Associados

Capanema & Belmonte Advogados

Capanema Soares do Couto Advogados 
Associados

Caputo, Bastos e Serra Advogados

Cardoso Biazioli e Ferreira Sociedade de 
Advogados (CBF Advogados)

Carla Junqueira & Associadas

Carlos Eduardo Scheid & Amanda Conrad 
de Azevedo Advogados

Carmona Maya, Martins e Medeiros 
Sociedade de Advogados

Carpena Advogados Associados

Carvalho, Machado e Timm Advogados

Carvalho, Sica, Muszkat, Vidigal e 
Carneiro Advogados (CSMV Advogados)

Cascione Pulino Boulos Advogados

Caselli Guimarães Advogados

Cassuli Advogados Associados

Castelo Branco Advogados Associados

Cavalcante Ramos Advogados

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto 
Advogados

Cesnik, Quintino, Salinas, Fittipaldi e 
Valerio Advogados (CQS/FV Advogados)

Chalfin, Goldberg & Vainboim Advogados

Chami, Freitas Pereira, Dardis Advogados

Chiarottino e Nicoletti Advogados

Chiode Minicucci Advogados

Chohfi & Lopes Advogados

Claudio Zalaf Advogados Associados
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Cleto Gomes - Advogados Associados

Coelho & Morello Advogados Associados

Cortez, Rizzi & Miranda Advogados

Costa Marfori Advogados

Cots Advogados

Crosara Advogados Associados

D
da Fonte, Advogados

Da Maia Pithon Advogados

Daniel Advogados

Dannemann Siemsen Advogados

Davi Tangerino & Salo de Carvalho 
Advogados

D’Avila, Oliveira & Balducci Advocacia 
Criminal

De Castro Sociedade de Advogados

De Paola & Panasolo Sociedade de 
Advogados (DP&P Advogados)

De Rose, Martins, Marques e Vione 
Advogados Associados

De Vivo, Castro, Cunha e Whitaker 
Advogados

Décio Freire Advogados

Demarest Advogados

Denis Borges Barbosa Advogados

Dias Carneiro Advogados

Didier, Sodré & Rosa Advocacia e 
Consultoria

DMBoulos Advogados

Donati Buzanelli Advogados

Dotta, Donegatti & Lacerda Sociedade de 
Advogados

Dotti e Advogados

Duarte Tonetti Advogados

E
E.Munhoz Advogados

Eduardo Ferrão Advogados Associados

Ernesto Borges Advogados

Esteves Sá Advocacia

F
Falletti Advogados

Faria e Faria Advogados Associados

Feijó Lopes Advogados

Felipe Martins Pinto Advogados

Felsberg Advogados

Fernandes Cerri de Souza Sociedade de 
Advogados

Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros 
Sociedade de Advogados (FF Advogados)

Ferreira e Chagas Advogados

Fialdini Advogados

Fialho Sales Advogados

Figueiredo, Werkema e Coimbra 
Advogados Associados

Filla & Munhoz da Rocha Advogados 
Associados

Finocchio & Ustra

Flávia Bittar Advocacia

Flávio Obino Fº Advogados Associados

Focaccia, Amaral e Lamonica Sociedade 
de Advogados (FAS Advogados)

Fonseca Brasil Advogados

Forbes, Kozan e Gasparetti Advogados 
(FKG Advogados)

Fraga, Bekierman & Cristiano Advogados

Fragata e Antunes Advogados

Francisco Ramos Advogados Associados

FreitasLeite Advogados

Furtado Fernandes Advogados

Fux Advogados

FVA - Fonseca Vannucci Abreu 
Sociedade de Advogados

G
Gaia Silva Gaede Advogados

Gonsales & Cho Advogados Associados 
(GCAA)

Graça Advogados Associados

Granda Advogados

Gruenbaum, Possinhas & Teixeira

GT Lawyers Sociedade de Advogados

Guedes Nunes, Oliveira e Roquim - 
Sociedade de Advogados

Gusmão & Labrunie Advogados

H
Hapner Kroetz Advogados

Hartmann e Felberg Advogados 
Associados

Huck Otranto e Camargo Advogados

Hugo Leonardo Advogados
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I
Iglecias & Famá Advogados

Innocenti Advogados

Iokoi Advogados

J
J.G. Assis de Almeida & Associados - 
Sociedade de Advogados

Jubilut Advogados

Julia Rabinovici Advocacia Ambiental

K
Kasznar Leonardos Advogados

Kestener, Granja & Vieira Advogados

Kincaid Mendes Vianna Advogados

KLA Advogados

Kliemann, Loureiro e Arruda Advocacia

Kolb, Quintana, Hilgert & Ferrazzo 
Advogados

Küster Machado Advogados

L
Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & 
Schoueri Advogados

Lacerda Gama Advogados Associados

Lara & Advogados Associados

Lara, Pontes & Nery Advogados

Lazzarini Moretti Advogados

Lee, Brock, Camargo Advogados (LBCA)

Leite Martinho Advogados

Leonardi Advogados

Ligabue Advocacia

Lima ≡ Feigelson Advogados

Lima Gonçalves, Jambor, Rotenberg e 
Silveira Bueno Advogados

Lima Junior, Domene e Advogados 
Associados

Lima Netto Carvalho Abreu Mayrink 
Sociedade de Advogados

Lira Advogados

Lobão Cosenza, Figueiredo Cavalcante 
Advogados (LCFC+)

Loeser Hadad Advogados

Lopes & Castelo Sociedade de Advogados

Lopes, Martins & Rosa Sociedade de 
Advogados

Lott Advocacia

LTSA Advogados

Luiz Manoel Gomes Junior Advogados e 
Associados

M
M Nasser Advocacia Estratégica

Machado Meyer Advogados

Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados

MAFB Advogados

Malheiros Filho, Meggiolaro e Prado 
Advogados

Mallet Advogados Associados

MAMG Advogados

Mandaliti Advogados

Maneira Advogados

Manesco, Ramires, Perez, Azevedo 
Marques Sociedade de Advogados

Mannrich e Vasconcelos Advogados

Manucci Advogados

Marafon, Soares & Nagai Advogados

Marchini Botelho Caselta Advogados

Marchiori Advogados (Marchiori, Sachet, 
Barros & Dias)

Márcio Gonçalves Advogados

Mariz de Oliveira e Siqueira Campos 
Advogados

Marques Rosado, Toledo Cesar & 
Carmona Advogados

Marques Siqueira Advogados Associados

Marrey Mendonça Advogados

Martinelli Advogados

Martins & Lemos Advogados Associados

Mascaro Nascimento Advogados

Maschietto & De Paula Sociedade de 
Advogados

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e 
Quiroga Advogados

Mazzucco & Mello Advogados

Mello e Rached Sociedade de Advogados 
(Melcheds)
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Migliore Watanabe Figueira Advogados 
(MWF)

Miguel Neto e Nunes Sociedade de 
Advogados (AJ Law Advogados)

Miguez de Mello Advogados

Molina Advogados

Montaury Pimenta, Machado & Vieira de 
Mello Advogados

Monteiro Nascimento Advogados

Monteiro, Dotto, Monteiro e Advogados 
Associados (MDM Advogados)

Moraes Pitombo Advogados

Morais Andrade Advogados

Moreau Valverde Advogados

MoselloLima Advocacia

Mosimann-Horn Advogados

Moura Tavares, Figueiredo, Moreira e 
Campos Advogados

Müller Mazzonetto (MommaLaw)

Mundie e Advogados

Muzzi e Advogados Associados

N
Nascimento e Mourão Advogados

Nasser Advogados

Natal & Manssur Sociedade de 
Advogados

Neiva, Barros & Figueiró Sociedade de 
Advogados

Nelson Wilians Advogados

NFA | Negrão, Ferrari & Associados 
Advogados

Nilo Batista & Advogados Associados

Novoa Prado Advogados

Novotny, Ney, Saldanha, Penna, Ponte, 
Vianna & Corrêa Advogados

O
Olimpio de Azevedo Advogados

Oliveira & Carneiro Maia Advogados (OCM 
Advogados)

Oliveira Canali, Ranzini e Jurado 
Sociedade de Advogados (OCR 
Advogados)

Oliveira Lima & Dall’Acqua Advogados

Oliveira Marques Benfica Advocacia

Oliveira Zagatti Advogados Associados

Oliveira, Vale, Securato & Abdul Ahad 
Advogados

Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados 
Associados

P
P. H. Xavier Advogados

Paiva & Arruda Consultoria Empresarial 
Tributária

Palma Guedes Advogados

Papi, Maximiano e Kawasaki Advogados 
(PMK Advogados)

Paschoa Sociedade de Advogados (PSA 
Advogados)

Passos e Sticca Advogados Associados

Paulo Freitas Ribeiro Advogados 
Associados

Peixoto & Cury Advogados

Penachio, Moroni Câmara, Mattos e 
Fittipaldi Sociedade de Advogados

Pereira Neto | Macedo Advogados

Pessoa & Pessoa Advogados Associados

Peter Filho, Sodré, Rebouças e 
Sardenberg Advocacia

Petribu, Cabrera e Pires de Mello 
Advogados (PCPM Advogados)

PGLaw

Pimentel e Fonti Advogados

Pinheiro Guimarães

Pinheiro Neto Advogados

Pironti Advogados

Pompeu, Longo & Kignel Advogados 
(PLKC Advogados)

Porto Advogados

Q
Queiroga, Vieira, Queiroz & Ramos 
Advocacia (QVQR)

Queiroz Cavalcanti Advocacia

Queiroz e Lautenschläger Advogados

R
R. Amaral, Huland, Castro Alves, Linhares 
& Barros Leal Advogados (R. Amaral 
Advogados)

R.F. Fernandes Advogados

Raeffray Brugioni Advogados

Raphael Miranda Advogados

Rayes & Fagundes

Reis Advogados

Rennó Penteado Sampaio Advogados

Ricardo Miranda Advogados

Ricci Advogados Associados Propriedade 
Intelectual

Rocha & Baptista Advogados

Rocha, Calderon

Rocha, Carneiro e Albuquerque 
Advogados Associados (RCA Advogados)

Rodrigues Jr. Advogados

Rolim, Viotti, Goulart, Cardoso Advogados
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Romano Donadel Advogados Associados

Romar, Massoni & Lobo Advogados

Rosi Rajão Advogados

Rossi, Maffini, Milman & Grando 
Advogados

Rossiter, Rocha & Capistrano Advogados

RPZ Advogados

Rücker Curi Advocacia e Consultoria 
Jurídica

Russomano Advocacia

S
SABZ Advogados

Saleh Advogados Associados

Salusse, Marangoni, Parente e Jabur 
Advogados

Santos Bevilaqua Advogados

Santos Neto Advogados

Schmitt Advogados

Schneider, Pugliese, Sztokfisz, Figueiredo 
e Carvalho Advogados

Sergio Bermudes Advogados

Serur, Camara, Mac Dowell, Meira Lins, 
Moura, Rabelo e Bandeira de Mello 
Advogados (Serur Advogados)

SFCB Advogados

Silveiro Advogados

Sion Advogados

SiqueiraCastro

Soto Frugis Advogados

Souto Correa Advogados

Souza Machado, Gonçalves e Arruda, 
Weyll e Midon (SMGA Advogados)

SPLaw

Stocche Forbes Advogados

Stohler Advogados

Szazi, Bechara, Storto, Reicher e 
Figueirêdo Lopes Advogados

T
Takito Tivelli Reimberg Advogados

Tauil Chequer Advogados

Tavano Maier Advogados

Tebar Advogados

Tocantins & Pacheco Advogados

Torres Sociedade de Advogados

Tortoro, Madureira & Ragazzi Advogados

TozziniFreire Advogados

Trench Rossi Watanabe

Trennepohl Advogados

V
Valença & Associados

Valfredo Bessa e Grazziano Advogados

Vasconcelos Hecker Advogados

Vaz de Almeida Advogados

VBD Advogados

VBSO Advogados

Veirano Advogados

Velloza Advogados Associados

Vernalha Pereira Advogados

Vezzi Lapolla Mesquita Sociedade de 
Advogados

Viana & Olimpio Advogados Associados

Vidigal Neto Advogados

Vieira Rezende Advogados

Vigna Advogados Associados

VilelaCoelho Sociedade de Advogados

Villemor Amaral Advogados

Vilutis, Abissamra e Suguimori 
Advogados

Vinicius Marques de Carvalho Advogados 
(VMCA)

Viseu Advogados

VNP Advogados

Volpini & Batista Advogados

W
WFaria Advogados Associados

William Freire Advogados

WZ Advogados

X
Xavier Vianna Bockmann Moreira 
Caggiano Ramos Advocacia

Y
Yazbek Sociedade de Advogados

Z
Zeigler e Mendonça de Barros Sociedade 
de Advogados

ZR Advogados
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O primeiro passo em direção a um ambiente mais diverso e inclusivo come-

ça por conhecer a equipe: homens e mulheres disputam posições em mesmo 

nível de igualdade? Quantas pessoas com deficiência há no lugar? Colaboradores 

LGBTI+ têm liberdade para se mostrar como são? E qual é o perfil dos sócios: 

há pessoas negras na liderança? Não é preciso fazer uma lista muito longa de 

perguntas para se descobrir onde está. Alguns lugares estão trabalhando efetiva-

mente parta vencer seus desafios, outros estão pensando no que fazer e, talvez, 

ainda há quem não descobriu que é preciso agir. Os relatos a seguir mostram 

que muito já está sendo feito e muito mais precisa ser aprendido, especialmente 

porque há muito a se fazer.

FÓRUNS SOBRE QUESTÕES DE GÊNERO ABRIRAM NOVOS  
HORIZONTES

Em 2005, o Daniel Advogados foi certificado como “Women Owned” 

pela WEConnect International, única organização no Brasil que certifica empre-

sas que tem 51% das ações em nome de sócias mulheres. Isabella de Amorim 

Cardozo, sócia com atuação nas áreas de Diversidade e Customer Satisfaction 

(CSAT) do escritório, relata que esse certificado foi um ponto de partida que os 

Escritórios de advocacia compartilham detalhes sobre seus 

programas de diversidade e inclusão e como fizeram para começar

LIÇÕES E 
EXPERIÊNCIAS

https://www.youtube.com/analiseeditorial
https://www.facebook.com/AnaliseEditorial/
https://www.instagram.com/analise.editorial/
https://linkedin.com/company/analise-editorial
https://analise.com
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levou a se envolverem mais com o assunto. 

Passaram, então, a frequentar fóruns sobre 

questões de gênero e a observar outros pon-

tos relacionados ao tema de D&I. A partir daí 

é que um programa formal começou a ser 

construído: o Daniel Plural.

CONSULTORIA AJUDOU A  
FORMATAR PROGRAMAS

Outro escritório que já contava com mu-

lheres em cargos de liderança há muitos anos, 

antes mesmo de formatar um programa de 

D&I, é o  Danneman Siemsen  Advogados.  A 

jornada começou com a contratação de uma 

consultoria externa especializada no tema da 

Diversidade e Inclusão. O foco na equidade de 

gênero passou a ser trabalhado pelo progra-

ma DS Elas, idealizado pela sócia da agência de 

Propriedade Intelectual homônima ao escritó-

rio,  Elisabeth Siemsen do Amaral, e ampliou 

a troca de ideias e experiências entre mulheres 

líderes nos mais diversos setores, promoven-

do talentos femininos e a representatividade. 

LIDERANÇA DEU SUPORTE A  
COMITÊ PARA BUSCAR MUDANÇAS 

Em outros escritórios, as mudanças co-

meçaram com a criação de estruturas de ges-

tão. No Demarest Advogados, há uma situa-

ção típica: pequena participação de  pessoas 

negras entre os profissionais e mais homens 

 “ Temos percebido 

um crescimento contínuo 

sobre a importância do 

tema entre os líderes do 

meio jurídico e da iniciativa 

privada como um todo. 

Isso afeta diretamente a 

forma de contratar. Como 

fornecedores de um serviço 

de excelência, precisamos 

estar em conformidade com os 

objetivos de Sustentabilidade 

e Diversidade. Dessa forma, 

também influenciamos outros 

players e fornecedores 

a assumirem o 

compromisso com a 

inclusão”Luciana Tornovsky, 
sócia de M&A e head de 
Responsabilidade e  Social 
Corporativa do Demarest 
Advogados e  

Marcia Cicarelli, 
sócia de Seguros e 
Resseguros do Demarest 
Advogados e coordenadora 
do D Mulheres

https://www.youtube.com/analiseeditorial
https://www.facebook.com/AnaliseEditorial/
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do que  mulheres  ocupando cargos de  li-

derança. Diante do quadro, o conselho do 

escritório decidiu implementar um comitê 

para dar suporte aos projetos em prol da 

D&I. Dentre as responsáveis estão Luciana 

Tornovsky,  sócia da  área de  M&A e  head 

de  Responsabilidade Social Corporativa 

e  Marcia Cicarelli, sócia de Seguros e Res-

seguros e atual coordenadora do comitê D 

Mulheres,  pilar  de equidade de gênero do 

programa de D&I da banca. 

DEFINIR ESTRATÉGICAS, COMO SE 
FAZ NOS NEGÓCIOS

Tais Carmona, sócia sênior,  head da 

área  Trabalhista  e presidente do comitê de 

D&I  do  Lee, Brock, Camargo Advogados 

(LBCA), trata os programas de D&I de forma 

pragmática, como metas a serem alcançadas. 

Para chegar lá, ela define cinco medidas es-

tratégicas para  promover  mais diversidade 

na cultura da firma: instituir um programa de 

D&I bem estruturado, que trabalhe para des-

construir preconceitos estruturais; veicular 

publicações internas com conceitos básicos 

sobre o tema, que eduquem e orientem as 

equipes; estabelecer um canal de denúncias, 

que possa receber queixas anônimas sobre 

condutas discriminatórias;  promover we-

binars e reuniões regulares para debater a 

pauta e criar um painel que sintetize todas 

Luciene Regina Silva, 
assistente jurídica do Andrade 

Maia Advogados 

“ Quando a empresa 

se preocupa com a pauta, 

ela busca a real inclusão, 

proporcionando um 

ambiente de trabalho 

acolhedor, que gera 

o sentimento de 

pertencimento entre 

todos os integrantes. 

O que não ocorre nos 

ambientes que não 

trabalham com foco 

na D&I”

Para a implementação de 

diversidade e inclusão nos 

escritórios, palestras e 
rodas de conversas  

são as principais iniciativas 

indicadas pelos participantes 

da pesquisa especial, 81% das 

bancas adotam essas medidas 

https://www.youtube.com/analiseeditorial
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essas ações, realizando pesquisas internas 

que avaliem a percepção sobre a diversidade 

por parte dos profissionais do escritório. 

PARA AVANÇAR, CONSCIENTIZAÇÃO 
E EMPODERAMENTO DOS  
COLABORADORES 

Para tornar o escritório um ambien-

te mais inclusivo, o Serur Advogados  focou 

na conscientização e no empoderamento 

de seus colaboradores.  Felipe Caon,  sócio 

das áreas de Estratégico Cível, Privacidade 

e Proteção de Dados  e presidente do co-

mitê  +Diversidade, conta que foram deter-

minadas ações como organização de even-

tos sobre o tema, campanhas em datas de 

conscientização, incentivo aos integrantes 

da banca para produção de artigos que fa-

lassem sobre suas dificuldades, revisão das 

instalações da firma para entender se eram 

inclusivas e elaboração de uma cartilha de 

prevenção e combate ao assédio sexual. Ele 

também pontua a criação do Estatuto do co-

mitê +Diversidade, que hoje é formado por 

membros ativos e que são aliados ou repre-

sentantes engajados do tema. 

PESSOAS PRECISAM ACREDITAR 
QUE NÃO SERÃO PREJUDICADAS

O advogado sênior Vagner Alves Cinac-

chi Teixeira Coelho de Araújo, que atua com 

“ Não demore na criação 

de planos e processos. A 

inclusão começa e se torna 

algo evolutivo. Tanto na 

percepção interna quanto 

externa. Muitas vezes 

tememos as mudanças 

e o desconhecido, mas 

a inclusão, uma vez 

iniciada através de nossas 

atitudes afirmativas, toma 

corpo e o engajamento 

de colaboradores é uma 

força incrível com a qual 

passamos a contar”Heloisa Uelze, sócia 
em Compliance e EMI do 
escritório Trench Rossi 
Watanabe

9 em cada 10  
escritórios participantes da 

pesquisa especial tem programas 

de D&I com foco em equidade de 

gênero e étnico-racial 

https://www.youtube.com/analiseeditorial
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Direito Imobiliário no Machado Meyer Advo-

gados, contribuiu com o desenvolvimento do 

grupo de afinidade #1gualdade do escritório. 

Segundo ele, uma das principais missões de 

uma firma de advocacia dedicada à pauta de 

D&I é fazer com que todos percebam (e acre-

ditem) que as escolhas de cada indivíduo não 

serão um fator de impedimento em sua evo-

lução como profissional. Para isso, a firma 

precisa demonstrar que seus atos vão além 

das simples intenções. É dela a obrigação de 

promover a confiança. Em ambientes pouco 

diversos as pessoas tendem a vigiar até mes-

mo sua forma de falar, por receio de serem 

preteridas em promoções.

GESTOS SUTIS TAMBÉM GERAM 
RESULTADOS IMPORTANTES

O Trench Rossi Watanabe adota o en-

vio de mensagens comemorativas, com ca-

ráter informativo, nas principais datas de ce-

lebração das várias religiões, uma forma sutil 

de demonstrar respeito por todos. Andrea 

Zoghbi Brick, sócia de  Contencioso  Cível e 

responsável pelo programa Move Religiões, 

afirma que os debates em torno da liber-

dade religiosa na banca têm como objetivo 

permitir que os  colaboradores expressem 

suas crenças  como acharem melhor:  por 

meio  de vestimentas sagradas, comporta-

mentos cotidianos característicos ou pos-

A pauta T 

Através das ações do grupo de 

afinidade LGBTI+, a sócia de 

Contencioso Tributário e responsável 

pela unidade de Brasília do Machado 

Meyer Advogados, Cristiane Romano, 

comenta sobre o surgimento de um 

notório engajamento dos colaboradores 

com a pauta T (empregabilidade 

de pessoas transexuais), tema 

escolhido pelo grupo de 

afinidade para trabalharem 

em 2021. A sócia também destaca 

os anúncios para vagas na agência 

Trans Empregos e duas contratações de 

pessoas trans. 

O número  
78% 

A implementação bem-sucedida da 

diversidade e da inclusão na cultura 

organizacional da banca pode ser 

observada, principalmente, por meio 

dos próprios colaboradores. De acordo 

com os escritórios pesquisados, 

78% dos respondentes afirmaram 

perceber um maior engajamento de 

seu time em iniciativas ligadas ao tema 

de D&I.
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síveis restrições alimentares. Outro ponto 

importante nas datas especiais de cada re-

ligião é autorizar que cada colaborador tire 

folga num dia específico, de acordo com os 

feriados celebrados por sua crença.

A INCLUSÃO É UM TRABALHO 
PERMANENTE

Contratar não é o bastante para in-

cluir. Para auxiliar  tanto os profissionais já 

contratados quanto jovens em situação de 

vulnerabilidade social e baixa renda, o es-

critório  Andrade Maia Advogados  instituiu 

o programa MetAMorfose,  que oferece 

mentoria gratuita, e  o  AMExpansion, que 

firma  convênios com escolas de idiomas e 

cria programas internos para o desenvolvi-

mento de habilidades importantes no mer-

cado jurídico, destinado aos colaboradores 

da banca.  Luciene Regina Silva,  assistente 

jurídica da firma, destaca a importância do 

processo de mentoria em sua carreira pois, 

ao final do processo, foi convidada por uma 

sócia para estagiar na área Trabalhista. Pres-

tes a concluir sua graduação em Direito, ela 

afirma que as políticas de inclusão efetivas 

precisam ser contínuas, para compensar 

deficiências acumuladas em uma vida. 0

A presença das mulheres nos cargos 
de liderança 

86%  
são head de especialidades do 
Direito¹ 

80% são head de áreas estratégicas² 

36% são CEO ou sócia-presidente 

As alternativas são de questões diversas 

¹ Especialidades do Direito, exemplo: Ambiental, Digital 
2 Áreas estratégicas, exemplos: novos negócios, proteção de dados

O resultado  
9% negros

Com as medidas de D&I implementadas, a 

sócia Larissa Fortes de Almeida, 

da área Trabalhista do Andrade 

Maia Advogados, afirma que o 

escritório alcançou 9% de integrantes 

autodeclarados negros, de acordo 

com os resultados de um censo 

realizado internamente. Além disso, 

a banca relata que a última pesquisa de 

clima profissional demonstrou que sete em 

cada dez de seus funcionários apontam a 

comissão de D&I como responsável pelo 

elevado sentimento de pertencimento, 

juntamente com a criação de um 

ambiente mais justo e igualitário. 
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GLOSSÁRIO
O objetivo desta seção é contribuir 

para uma melhor compreensão de termos e 

denominações cuja utilização suscita reflexão, 

quer pela inconveniência do uso, quer pela 

novidade da conotação que encerram em um 

contexto de diversidade e inclusão. As palavras 

e expressões relacionadas a seguir foram 

escolhidas a partir da consulta a diversas 

fontes, como manuais desenvolvidos por 

entidades de apoio às causas D&I, materiais 

integrantes de programas estruturados para 

ambientes corporativos e entrevistas com 

lideranças diversas. 

Esse trabalho não pretende esgotar o 

tema, apresentando uma lista completa. A 

intensão é pinçar formas de comunicação 

significativas e simbólicas, e que, por isso 

mesmo, merecem atenção.  
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A coisa está preta, bandeira preta, humor negro, lista negra, magia 
negra, mercado negro, ovelha negra, passado negro 

Todos esses termos citados acima utilizam a palavra negro/preto de forma depreciativa. As 

expressões associam a palavra negro a ideias negativas, como algo que é desfavorável, escuso, 

ilegal, de mau gosto, incapaz, preguiçoso. Recomenda-se evitar seu uso. 

Capacitismo

A expressão é utilizada para referir-se 

à discriminação e ao preconceito social 

contra pessoas com deficiência. É uma 

preconcepção sobre as capacidades 

que uma pessoa tem ou não devido a 

uma deficiência.  

Criado Mudo 

A expressão é usada para denominar um móvel, porém 

faz referência aos criados (pessoas escravizadas) que 

ficavam a serviços de seus senhores, seja segurando 

objetos ou acordados enquanto eles dormiam sem 

poder falar ou se manifestar. A sugestão é substituir 

o termo por mesa de cabeceira. 

Aleijado/Inválido 

Os termos têm conotação depreciativa 

em relação às pessoas com deficiência. 

É recomendável substituir por formas 

alternativas de qualificação, como pessoa com 

deficiência de locomoção, com dificuldade de 

movimento, com mobilidade reduzida.  

Acessibilidade 

Aquilo que permite acesso. Seja um 

lugar, serviço, produtos, comunicação e 

informação de forma segura e que garanta 

a autonomia do indivíduo. Uma vez adotada, 

todas as pessoas são beneficiadas, com ou 

sem deficiência, em qualquer fase da vida. 

Dar um de João sem braço/ Braço curto  

A expressão atinge diretamente pessoas amputadas, com má formação e ausência de membro 

tem cunho depreciativo. É recomendável evitar o uso.  
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Denegrir

Segundo o dicionário Aurélio, denegrir 

é “tornar negro, escuro, manchar”. Por 

atribuir um caráter negativo a algo que 

seja negro, é considerada uma palavra 

ofensiva. Sugere-se a substituição 

por outras palavras como: difamar, 

caluniar, desonrar. 

Empoderamento 

É o processo pelo qual uma pessoa ou um grupo 

passam a ter domínio sobre a própria vida, 

ganham confiança, visão para fazer mudanças 

em situações de desigualdade que vivenciam. 

Diz-se também da capacidade de tomada de 

decisão sobre o que lhes diz respeito, como o 

empoderamento das mulheres. 

Equidade

O termo diz respeito à disposição para 

reconhecer imparcialmente o direito de cada 

um, segundo o dicionário Michaelis. Além 

de estar relacionada a um senso de justiça, 

isenção no tratamento à determinada 

pessoa respeitando as características 

individuais.  

Homossexualismo 

O termo não é correto pois o sufixo 

“ismo” pode conotar a doença, 

anormalidade. Orienta-se a 

substituição por homossexualidade ou 

homoafetividade, que faz a referência 

correta à orientação sexual do 

indivíduo, indicando “modo de ser”.  

Identidade de gênero 

É o modo como o indivíduo se identifica; como sente e percebe o seu gênero. Em suma, é como 

o indivíduo se reconhece, seja masculino, feminino, ambos ou em nenhum dos gêneros

Intolerância religiosa  

O termo faz referência ao ato de discriminar, ofender, não aceitar, e rechaçar práticas 

religiosas. Aplica-se à agressão ou qualquer tipo de discriminação de pessoas por suas 

crenças e sua religiosidade. 
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Inveja branca 

Expressão remete à ideia de que tudo que é 

branco é positivo, superior ou bom. E tudo que 

é preto é negativo, inferior ou ruim. Sugere-

se que o uso desse termo deve ser evitado.  

Misoginia 

Originada da união dos termos gregos 

“miseo” e “gyne”, cujos significados 

são respectivamente ódio e mulheres. 

A palavra é usada para definir aversão, 

repulsa ou desprezo pelas mulheres e 

valores femininos. 

Opção Sexual 

A expressão não é correta pelo fato 

de que o indivíduo não “opta” por 

sua orientação sexual. Sugere-se a 

substituição por orientação sexual

Portador de deficiência (deficiente) 

O termo caiu em desuso porque o indivíduo não 

porta a deficiência, mas sim, possui a deficiência. 

A deficiência é inerente à pessoa. Sugere-se a 

utilização a seguinte expressão: pessoa com 

deficiência. 

Pessoa Normal 

O termo era usual em referência 

àqueles que não tinham 

deficiência. Esse uso, porém, 

significa chamar as pessoas 

com deficiência de “anormais”. 

Pessoas com deficiência são 

diferentes, não anormais. Dessa 

forma, com o objetivo de eliminar 

tratamentos que reforcem 

discriminação, preconceito e 

segregação, a recomendação 

é para utilizar-se a expressão 

“pessoa sem deficiência”, 

evitando-se “pessoa normal”.  

Passabilidade 

A palavra é usada para referir-se ao fato de 

quando uma pessoa ser considerada membro de 

um grupo ou categoria identitária diferente da sua. 

O termo é amplamente discutido pela comunidade 

transgênero que nesse contexto é utilizado quando 

um homem ou uma mulher transgênero são vistos 

como um homem ou uma mulher cisgênero, 

ou seja, a suposição de que pessoas trans estão 

passando por alguém que não são, mas não é isso, 

pois estão apenas sendo elas mesmas, sem querer 

se “passar por” alguém.  
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Viés inconsciente

É um conjunto de estereótipos que o ser humano mantém sobre diferentes grupos de pessoas a partir 

de situações e experiências que vivencia, e pode afetar ações e julgamentos criando os preconceitos. 

Sororidade 

O termo refere-se à relação de união, 

afeto ou amizade entre mulheres. É a 

ação de exercer empatia, não julgar e se 

colocar no lugar umas das outras, com o 

objetivo de fortalecer a posição da mulher 

na sociedade. A expressão é utilizada 

para fazer referência à desconstrução da 

rivalidade feminina.  

Ter o pé na cozinha ou na senzala  

Expressão derivada do período da escravidão 

no Brasil, em que, os serviços domésticos eram 

exercidos por pessoas em situação de escravidão. 

Enquanto senzala era o nome dos alojamentos 

que abrigavam essas pessoas nas fazendas. Em 

função da sua conotação discriminatória, sugere-

se evitar o uso.  

Sincretismo religioso 

É qualquer prática religiosa que provém da fusão de 

outras, ou seja, se caracteriza pela união de elementos 

culturais, religiosos e ideológicos distintos que formarão 

uma nova religião, cultura ou sociedade. 

Retardo/Retardado/Retardamento Mental 

O termo tem origem no verbo “retardar”, que significa tornar lento. Ao longo do tempo, passou a 

qualificar também a pessoa com deficiência intelectual. Nesta aplicação, ganhou cunho pejorativo, 

depreciativo e preconceituoso. Por isso, muitas entidades e movimentos pregam a não utilização 

da palavra. O termo adequado é pessoa com deficiência intelectual. 

Vale lembrar que usar uma característica inerente a quadros sindrômicos (o rebaixamento intelectual) 

como xingamento – proferido contra pessoas com ou sem deficiência – é inadequado e desrespeitoso.  

Sair/tirar do armário  

Expressão faz referência, de forma 

pejorativa, ao fato de um indivíduo 

se assumir LGBTI+ para demais 

pessoas. O uso desse termo deve 

ser evitado. 
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DEZ 
ESCRITÓRIOS 
QUE 
COMEÇARAM 

A equipe da Análise Editorial conheceu inúmeras iniciativas de escritórios em prol da di-

versidade e da inclusão, por todo o Brasil. A seguir, alguns exemplos descritos com o propósito 

de mostrar as várias formas de organização e de objetivos buscados pelas bancas. Em comum, 

o fato de que todos eles vêm conseguindo avanços, apesar de adotarem estratégias diferentes 

para seus programas. Nessa lista, o programa mais antigo foi iniciado em meados de 2010. Al-

guns estão estruturados sob comitês específicos e outros se reportam direto aos sócios. As 

prioridades também variam. Uma outra característica comum é a juventude dessas iniciativas. 

Quem vê o copo meio vazio, pode dizer que já perdemos muito tempo, o que é verdade. Por 

outro lado, há uma boa notícia: podemos trilhar um novo caminho a partir de agora. O que 

resta como lição é que a única verdadeira condição para que o trabalho de construir ambien-

tes mais diversos e inclusivos seja feito é começar. Iniciativas pequenas têm um poder conta-

giante, que podem estimular a organização e a busca por resultados concretos. 
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Responsáveis: Ane Streck, Anelise Damasceno, Clarisse Rozales, Larissa Fortes de Al-

meida, Matheus Gasparotto Crescente, Mayah Cruz, Tonia Russomano Machado, Vivia-

ne Barcellos 

Programa: Comissão de Diversidade (+AMor) 

Criado em: 2019 

Objetivos: Equidade de gênero, étnico-racial, LGBTQI+ e PcD.   

Principais iniciativas: Entre as principais medidas destacam-se a realização de cen-

sos internos para coletar dados sobre a composição da banca, realização de palestras 

e discussões de conscientização, projetos de mentoria e assessoria pro bono para ins-

tituições voltadas à inclusão.  

ANDRADE MAIA

Responsável pelo programa: Peter Eduardo Siemsen e Natalia Barzilai

Programa: Comitê de Diversidade e Sustentabilidade, com o programa DS Elas dedica-

do para questões de equidade de gênero

Ano em que foi criado:  2019

Objetivos: O Programa de Diversidade e Inclusão, estruturado com apoio da consul-

toria Conectar Diversidade e Inclusão, tem, dentre seus objetivos, contabilizar e forma-

lizar as iniciativas já existentes no escritório, fomentar a discussão sobre o tema tanto 

interna quanto externamente e elaborar novas iniciativas a fim de potencializar a diver-

sidade e construir um ambiente ainda mais inclusivo.

Principais iniciativas:  Produção de conteúdo, palestras, debates e ações de inclusão, 

através de parcerias com instituições e projetos. Como exemplo: CAMP Mangueira, In-

cluir Direito (CESA), CRESCER. Todas a iniciativas promovem, ao menos, um dos 5 pilares 

do programa: diversidade racial, LGBTI+, empoderamento feminino, PCDs e gerações.

DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS
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Responsável: Luciana Tornovsky 

Programa: D Impacto, com as vertentes D Mulher, D Mais e D Raízes 

Criado em: 2017   

Objetivos: D Mulheres: Construção de uma cultura não machista, treinamentos de vieses 

inconscientes, papéis de homens e mulheres na parentalidade, medidas contra todo o tipo 

de violência e em programas de empoderamento e aceleração da carreira feminina como 

mentoria. D Raízes: adoção de ações afirmativas para aumentar exponencialmente não ape-

nas a contratação de negros e pardos, mas também para construir um ambiente de acolhi-

mento e não discriminação. D Mais: dar suporte efetivo às questões LGBTI+, promovendo a 

compreensão do tema, planejando, implementando e agindo para que nosso ambiente de 

trabalho e nossas relações com diferentes públicos sejam abertos, acolhedores, respeitosos 

e seguros para todas as pessoas. 

Principais iniciativas: Mapeamento do quadro funcional e das percepções sobre Diversida-

de e Inclusão por meio de pesquisas e diagnósticos internos que compõem instrumentos, que 

têm por base princípios de uma gestão socialmente responsável de pessoas; criação de planos 

de ação anuais, que envolvem todo escritório, com uma constante revisão dos procedimentos 

de atração, retenção e capacitação de talentos, para que a inclusão seja efetiva; monitoramen-

to de alguns indicadores e estabelecimento de metas para verificar a efetividade do programa, 

a possibilidade de corrigir rotas e avançar rumo ao resultado pretendido. 

DEMAREST ADVOGADOS 

Responsáveis: Alicia Daniel-Shores e Isabella Cardozo  

Programa: Daniel Plural   

Criado em: 2018  

Objetivos: Equidade de gênero, étnico-racial, LGBTI+, PcD e geracional.  

Principais iniciativas: Definição de critérios pró-inclusão em seu processo de recruta-

mento, adoção de práticas em favor da equidade de gênero, benefícios maternidade e 

paternidade além dos previstos em lei, elaboração de um código de conduta e respeito à 

diversidade, divulgação em seu site dos resultados das iniciativas. 

DANIEL ADVOGADOS 
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Responsável: Taís Carmona 

Programas:  Comitê de Diversidade e Inclusão, com três subcomitês: LGBTI+, mulheres 

e afrodescendentes 

Criado em: 2018 

Objetivos: Discutir e opinar sobre projetos voltados ao engajamento e inclusão do escritório 

voltados ao empoderamento feminino, de sócios e colaboradores afrodescendentes, LGBTI+ 

e outros grupos minoritários, visando promover a representatividade deles em todos os níveis 

dentro do escritório. 

Principais iniciativas: Produção  de conteúdo de orientação para educar, sensibili-

zar e transmitir conceitos básicos à equipe; criação de um canal para realização de denún-

cias anônimas sobre condutas discriminatórias; promoção de reuniões e webinars com es-

pecialistas convidados e realização de pesquisas internas para mensurar a percepção sobre 

a diversidade por parte dos profissionais do escritório. 

LEE BROCK CAMARGO ADVOGADOS (LBCA) 

Responsáveis: Helena Rabethge e Catharina Rivellino  

Programas: #1gualdade, Elas Conectam, ID.Afro 

Criado em: 2017 

Objetivos: O escritório tem como compromisso o apoio à diversidade e a promoção de um 

ambiente aberto, inclusivo e acolhedor para todos. 

Principais iniciativas: O programa com foco na equidade de gênero foi o primeiro a ser 

estruturado pelo escritório e é voltado ao desenvolvimento da carreira das advogadas, a fim 

de que elas tenham maior chance de ocuparem cargos de liderança. Para alcançar esse obje-

tivo, há investimento interno em ações de qualificação, além de compromissos selados com 

movimentos e instituições dedicados ao tema. A banca investe em networking com escritó-

rios e empresas que apoiem a causa LGBTI+ para alcançar um ambiente de trabalho mais 

acolhedor e inclusivo e a promoção de ações para garantir a livre expressão. Além disso, o 

programa ID.Afro realiza atividades para o desenvolvimento de habilidades e capacitação de 

estudantes negros no curso de Direito, a partir da participação da banca no projeto Incluir 

Direito, feito em parceria com o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA).

MACHADO MEYER 
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Responsável: Laura Davis Mattar

Programas: 4Women e EmFamilia (equidade de gênero), EmFrente (direitos das pessoas 

com deficiência, LiRe (liberdade religiosa), Mfriendly (direitos LGBTI+), SOMA (equidade racial)     

Criado em: 2015

Objetivos: 4Women: Mentoria entre advogadas e sócias, oferta de treinamentos, o com-

bate ao assédio no ambiente de trabalho e estratégias para o enfrentamento da violência 

contra a mulher. Dedicam-se também à formação de aliados homens com a pauta e o apoio 

a entidades da sociedade civil.  EmFrente: O grupo compartilha as experiências de vida de 

quem tem deficiência por meio de conversas, além de aprofundar o debate sobre D&I. Ou-

tro propósito é a adequação de treinamentos, espaços e ferramentas de trabalhos. LiRe: 

Tem, entre suas ações, a promoção de eventos internos para conhecimento sobre diversas 

religiões, inclusive com a participação de alguns líderes, além de incentivar diálogos e divul-

gar informações com o intuito de diminuir o preconceito e coibir a intolerância. Mfriendly: 

Voltado ao grupo LGBTI+ e realiza ações internas para garantir o esclarecimento de sua 

equipe e a formação de um ambiente mais acolhedor. Externamente, as ações do programa 

integram o escritório a fóruns empresariais, apoiam iniciativas que promovem os direitos 

humanos e inserem a temática LGBTI+ como uma das pautas prioritárias da prática pro 

bono. SOMA: Iniciado em 2017, com foco nos profissionais autodeclarados negros (pretos 

ou pardos) e tem como destaque um programa de recrutamento profissional exclusivo para 

estudantes desse público: o Soma Talentos, um exemplo de ação afirmativa. Em busca da 

equidade étnico-racial são realizadas ações internas, apoio a iniciativas da sociedade civil e a 

participação em movimentos empresariais comprometidos com o tema 

Principais iniciativas: Iniciativas institucionais: ação afirmativa no pilar de equidade ra-

cial; políticas para grupos específicos (parentalidade e profissionais religiosos); treinamentos 

obrigatórios (vieses inconscientes e não-assédio, e possivelmente violência contra a mulher); 

campanhas de comunicação de sensibilização interna e externa (todos os pilares); participa-

ção em fóruns empresariais (MM360, Fórum LGBTI+, Coalizão Empresarial de Raça e Gênero 

e Rede Empresarial para Inclusão Social); alinhamento dos patrocínios a projetos sociais e 

culturais, alinhamento da oferta de serviços jurídicos pro bono e alinhamento do programa 

de voluntariado aos pilares do programa D&I. As iniciativas dos grupos de afinidade consis-

tem na produção de conteúdo (infográfico, artigos, podcasts etc.) com o apoio do time de 

Cidadania Corporativa; eventos de sensibilização – palestras e cursos; mentorias coletivas 

(em pockets); e representação do escritório em eventos e fóruns empresariais.

MATTOS FILHO ADVOGADOS
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Responsável: Felipe Caon 

Programa: +Diversidade   

Criado em: 2018  

Objetivos: Diversidade de gênero, raça, etnia, credo, idade, LGBTI+ e minorias em geral  

Principais iniciativas: As ações promovidas vão desde a organização de eventos, campa-
nhas em data de conscientização, até incentivos para que os integrantes produzam artigos 
relatando suas experiências pessoais. Além da criação de uma cartilha de prevenção e com-
bate ao assédio sexual e do Estatuto do Comitê +Diversidade.   

SERUR ADVOGADOS

Responsáveis:  Ana T. Caetano, 
André Carvalho, Christiane  Sauer-
bronn, Leila  Zaidhaft  Kampel, Luiz 
Afrânio Araujo, Marcia Cunha, Moni-
que Batista Bastos, Raphael Moreira 
Espírito Santo 

Programa: InclusiVA  

Criado em: 2015  

Objetivos: As atividades do progra-
ma são focadas em equidade de gê-
nero, étnico-racial, LGBTI+, socioe-
conômica e geracional.   

Principais iniciativas:  Criação de 
grupos de debate, realização de 
treinamentos, palestras e painéis 
relacionados aos temas. Por meio 
de seu comitê, o escritório também 
firma parceria com instituições e 
projetos que promovem a emprega-
bilidade inclusiva; e produziu mate-
rial educativo, além de ter um censo 
interno de diversidade.   

VEIRANO ADVOGADOS

Responsáveis: Anna Mello, Luis Ambrósio, He-
loísa Uelze, Glaucia Oliveira, Letícia Ribeiro, Tri-
cia Oliveira, Giuliana Schunk e Andrea Brick 

Programa: Comitê de Diversidade e Inclusão 
(atual Move)  

Criado em: 2010  

Objetivos: O Comitê de Diversidade e Inclusão 
nasceu há mais de 10 anos e, em 2016, foram 
criados os cinco Grupos de Afinidade (Etnias, Gê-
neros, LGBTI+, PcDs e Religiões). A estruturação 
evoluiu, no ano passado, para o programa Move, 
que contempla a interseccionalidade dos temas 
trabalhados no comitê, englobando iniciativas re-
alizadas internamente e externamente em prol 
dos temas de interesse. 

Principais iniciativas:  A  partir de seu pro-
grama, o escritório realiza reuniões mensais 
e workshops para discutir o assunto em todas 
as suas vertentes. Além disso, também são fei-
tas parcerias e alianças com grupos e entidades 
que realizam a qualificação e inclusão de pesso-
as de grupos diversos. 

TRENCH ROSSI WATANABE
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 PROGRAMAS 
E INICIATIVAS 
INSTITUCIONAIS

Os programas pró diversidade e inclusão na advocacia estão ganhando cada vez mais 

espaço nas entidades que representam o setor e entre os profissionais da área. Conheça 

algumas dessas iniciativas em três frentes: organizações de profissionais, de escritórios e da 

categoria profissional.

Representa: escritórios 

Programa: Incluir Direito  

Criado em: 2017 

Objetivo: estimular a inclusão de estudantes de Direito autodeclarados negros – pretos 

e pardos – em escritórios de advocacia, dando alguns incrementos na capacitação técni-

ca e pessoal para que tenham mais chances de ingressar nos escritórios filiados ao CESA.

Iniciativa: convênio firmado com o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Além da Univer-

sidade Presbiteriana Mackenzie, atualmente, o projeto também atua com alunos negros 

do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade de São Paulo (USP).  

CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS (CESA) 
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Representa: advogados e advogadas

Programa: Valorização da Advocacia Negra (VADNE)

Criado em: 2016

Objetivo: auxiliar acadêmicos e acadêmicas do curso de Direito, bacharéis e advoga-

dos(as) negros(as) a encontrar oportunidades de exercer sua profissão e poder ascender 

através dela. 

Iniciativa: cadastro dos profissionais com o objetivo de realizar medidas que valorizem 

o potencial e os ajude a encontrar oportunidades no mercado jurídico.  

Representa: categoria dos advogados 

Programas: Empregabilidade: Inclusão da Advogada e do Advogado Pessoa com Defici-

ência na Advocacia (OAB – PR) e Plano Estadual de Valorização da Advogada e Advogado 

com Deficiência (OAB-SP).

Iniciativa: Há três anos, a seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Bra-

sil (OAB) inaugurou o Centro de Inclusão e Apoio à Pessoa com Deficiência em um espa-

ço acessível, no hall de sua sede, para atender advogadas e advogados com deficiência 

e dar auxílio a esses profissionais na busca por uma colocação nos escritórios de ad-

vocacia. A iniciativa vem na esteira do Plano Estadual de Valorização da Advogada e do 

Advogado com Deficiência.  A Comissão Especial de Direitos das Pessoas com Deficiência 

da seccional paulista da OAB elaborou, há cerca de dois anos, um Plano Estadual de Va-

lorização da Advocacia e do Advogado com Deficiência. A iniciativa tem quatro eixos cen-

trais: acessibilidade, inclusão social, emprego e educação. Todos voltados a diminuição 

de barreiras que os impedem de exercer sua profissão de forma plena.  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ADVOCACIA NEGRA (ANAN)

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
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