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Definindo Inclusão

Quando os funcionários sentem que estão sendo tratados com justiça e respeito, e têm sentimentos de valor e
pertencimento individuais, eles têm a oportunidade de inspirar uns aos outros. Essa inspiração coletiva é impulsionada por
diversas ideias liberadas por meio de comportamentos inclusivos.

Justiça e respeito Valor e pertencimento Confiança e inspiração

Elementos fundamentais 
que são sustentados por 
ideias sobre igualdade de 
tratamento e 
oportunidades.

Indivíduos que sentem que 
sua singularidade é 
conhecida e apreciada, ao 
mesmo tempo que possuem 
um sentimento de conexão 
social e participação em 
grupo.

Criando as condições para 
o alto desempenho da 
equipe através de 
indivíduos que têm a 
confiança para falar e a 
motivação para fazer o seu 
melhor trabalho.

Inclusão
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Diversidade e Inclusão na SAP

Propósito SAP
Ajudar o mundo a funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas.

Promessa SAP
Entregar inovação contínua para ajudar nossos clientes a terem um melhor desempenho.

Estratégia Global de Diversidade & Inclusão na SAP
Garantir uma cultura inclusiva onde as pessoas sejam tratadas com justiça e respeito, 
tenham senso de valor e pertencimento, e a oportunidade de serem inspiradas umas 
pelas outras.
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Diversidade e Inclusão na SAP

por cento dos 
funcionários da SAP 

abraçam a diversidade

87 5
gerações de 

colaboradores criando 
uma nova dinâmica

por cento de mulheres
na liderança

26
mil + colaboradores
SAP em 150+ países

98

pessoas contratadas 
por meio do 

programa Autism at 
Work.

160+
nacionalidades de 

colaboradores SAP em 
mais de 130 países

150+ 33 
por cento dos 

colaboradores SAP são 
mulheres

mil + clientes em mais de 150 
países

437



Cross Topics & Enablement
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Abordagem da SAP para Diversidade e Inclusão

Inteligência de 
Gênero

Inteligência 
Intergeracional

Cultura & 
Identidade

Pessoas com Capacidades 
Diferentes
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Abordagem da SAP para Diversidade e Inclusão

Inteligência de Gênero Inteligência 
Intergeracional

Cultura & Identidade Pessoas com Capacidades 
Diferentes 

Mulheres na liderança

Incentivar e aumentar as mulheres 
em cargos de gestão

Certificação EDGE

Avaliar como estamos rompendo 
preconceitos inconscientes nas 
áreas de contratação e promoção, 
planejamento de sucessão, 
branding, cultura, desenvolvimento 
de liderança e orientação.

Mentoria

Programa de mentoria entre 
gerações para eliminar 
estereótipos e mitos e unir as 
diferentes gerações através da 
mentoria

Consciência e Aprendizagem

Educar e dissipar mitos

Grupos de Afinidade

80+ grupos de afinidade, que 
apoiam ou implementam iniciativas 
que ajudam a atrair, reter, treinar e 
promover pessoas com diferentes 
experiências

Cultura e etnicidade 

Foco no desenvolvimento da 
liderança de minorias sub-
representadas

Grupo LGBT

Iniciativas globais por meio de 
ações de engajamento de 
funcionários e engajamento social

SAP Autism at Work
Programa global que 
incentiva a inclusão de 
pessoas com autismo 

Acessibilidade
Guia de acessibilidade para 
se comunicar de forma mais 
eficaz com pessoas com 
deficiências visuais, auditivas 
e / ou com mobilidade 
reduzida



Colaboradores

Jornada de 
Carreira

Ecossistema 
diverso

Cultura 
Inclusiva

Tecnologia Clientes

Abordagem de D&I da SAP 2019
Impulsionar o impacto com uma abordagem 
holística que se alinha com a estratégia de 
negócios e coloca os colaboradores no centro de 
tudo o que fazemos



Abordagem de D&I da SAP 2019
As antigas linhas de trabalho estão incorporadas em novas áreas de foco de D&I

Ecossistema Diverso

▪ Capacitação para uma liderança 
inclusiva

▪ Inclusão de referência na SAP

▪ Suporte e desenvolvimento dos 
grupos de afinidade

▪ Local de trabalho do futuro

▪ Construção de um modelo de 
inclusão

▪ Autismo no trabalho

▪ Plano de Ação EDGE

▪ Acessibilidade na SAP

▪ Diversidade de Fornecedores

▪ Recursos de inclusão na tecnologia 
atual

▪ Integração de D&I no roteiro de 
M&A

▪ Comunicações e marketing –
Escritório Global de Diversidade e 
Inclusão

Cultura Inclusiva Jornada de Carreira

Inteligência de Gênero Inteligência Intergeracional Cultura & Identidade Pessoas com Capacidades Diferentes 
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Estratégia SAP de Diversidade e Inclusão 2020 - Abraçando uma Cultura Inclusiva

Nosso objetivo de D&I

Para continuar a inovar para nossos clientes, seguimos uma cultura de justiça
e respeito para garantir que nossos colaboradores tenham sentimentos de
valor e pertencimento individuais e, portanto, a oportunidade de serem
inspirados uns pelos outros.

Benefícios / Proposta de Valor

Organizações com culturas inclusivas, quando comparadas com organizações
que carecem de culturas inclusivas, são *,

✓ 8 vezes mais propensos a alcançar melhores resultados nos negócios

✓ 6x mais propensos a inovar e agilizar

✓ 3x mais provável que seja de alto desempenho

✓ 2x mais propensos a atender ou exceder as metas financeiras



• SAP foi a primeira multinacional de tecnologia no mundo a receber o Certificado Global de
Igualdade de Gênero (Economic Dividends for Gender Equality – EDGE)

• A SAP Brasil foi uma das empresas reconhecidas pelo Guia Exame de Diversidade 2019 pelas
iniciativas que contemplam as melhores práticas de diversidade e inclusão. A companhia ganhou o
prêmio de Empresa do Ano no setor de tecnologia e destaque em ações para o público LGBTI+, por
oferecer iniciativas consistentes e com forte engajamento interno.

• Selo Empresa Amiga da Diversidade (OAB – São Paulo)

• Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade (Prefeitura de São Paulo)

• SAP Brasil está entre as 100 Maiores e Melhores Empresas de Cidadania Corporativa de acordo com
o Instituto Gestão e RH

• Excellence Award 2018 – Out & Equal Workplace Advocates (Filipe Rollof - Líder do Pride@SAP
Brasil)

• Ideia Sustentável - Sabiá de Ouro (Niarchos Pombo - Líder de Diversidade & Inclusão SAP América
Latina e Caribe – LAC)
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Conquistas Diversidade & Inclusão



Diversidade & Inclusão – A Jornada SAP

Conquistas Diversidade & Inclusão

Entre as iniciativas da SAP que foram determinantes para a alcançar a Certificação Top

Employers Brasil, destaca-se a criação de condições para que sejam estabelecidas redes de

funcionários em que os colaboradores possam se sentir representados e integrados, como o

Pride@SAP, focado na comunidade LGBTQ+, e o Business Women’s Network, para

desenvolver talentos femininos e promover a igualdade de gênero, entre outras iniciativas

que visam ampliar ainda mais a diversidade na empresa.
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Autism at Work

• Programa global da SAP para inclusão de 

pessoas no espectro autista.

• A SAP é a primeira empresa global a lançar 

um projeto de autismo, contratando mais 

de 150 funcionários no espectro.

• No Brasil já foram contratados mais de 15 

colaboradores com espectro de autismo em 

São Paulo, São Leopoldo e Rio de Janeiro.



Diversity & Inclusion – SAP’s Journey

#DiversityInTheStreets

A SAP América Latina e Caribe 

desenvolveu um hub digital 

multimídia contendo histórias de 

colaboradores da SAP relacionadas 

à diversidade. Cada história é 

ilustrada por uma obra de arte em 

grafite, feita exclusivamente para 

o projeto.



Diversidade & Inclusão – A Jornada SAP

#DiversidadeNasRuas



“Em um futuro diverso ...



... apenas as 

empresas diversas 

sobreviverão...
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... Isso porque apenas elas 

terão um leque amplo de 
fontes de ideias, 
inventividade e 

criatividade...



... necessárias 

para o novo 
cenário que se 
desenvolve na 

humanidade.”
- Cristina Palmaka



Obrigado.


