
I  FÓRUM  BAIANO  DA  DIVERSIDADE  NO  MUNDO  DO  TRABALHO

DECLARAÇÃO

As organizações públicas e privadas participantes do I Fórum Baiano da Diversidade no Mundo do Trabalho, 
realizado nos dias 23 e 24 de outubro de 2017, na cidade de Salvador, estado da Bahia, declaram: 

Que o I Fórum Baiano da Diversidade no Mundo do Trabalho foi uma iniciativa oportuna, rica em conteúdo, e 
que possibilitou a troca de experiências, a difusão de informações e conhecimentos essenciais para a inclusão 
e gestão estratégica da diversidade no mundo do trabalho; 

Afirmam que o lema Oportunidade para quem trabalha, resultado para quem emprega, sintetiza o 
compromisso mútuo da iniciativa privada e do poder público em buscar soluções concertadas e geradoras de 
vantagem competitiva para as organizações, com a ampliação das possibilidades de acesso, retenção e 
promoção de trabalhadores (as) nas empresas, tendo em vista a eliminação de barreiras por motivação de 
raça/cor, gênero, orientação sexual, religião, deficiência física e intelectual, idade/geração e local de moradia; 

Reconhecem que a pluralidade étnica e cultural da sociedade baiana é inspiradora de atitudes e 
comportamentosinovadores, criativose impulsionadores do crescimento sustentável das organizações;

Reconhecem que as empresas, seus dirigentes e executivos(as) podem contribuir efetivamente para reduzir 
desigualdades sociais e econômicas, à medida que promovem a igualdade de oportunidades, respeitam e 
percebem a diversidadecomo recurso intangível gerador de riqueza para empregadores (as) e trabalhadores 
(as);

Consideram que o respeito aos direitos humanos, conforme estabelecido na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, é de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas e por consequência das 
organizações e de toda sociedade; 
 
Conscientes que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), agenda mundial adotada durante a 
Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, são as diretrizes para constituição de 
compromissos e ações de diversidade no mundo do trabalho na Bahia;

Apoiam a promoção da igualdade de oportunidades com o tratamento justo a todas as pessoas e entendem 
que quaisquer práticas de discriminação devem ser erradicadas nas organizações fortalecendo a construção 
de um ambiente socialmente responsável, ético, moderno e sustentável; 
 
Comprometem-se, em consonância com a Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho, 
ratificada pelo Brasil, por meio do Decreto nº. 62.150/98, em aprimorar práticas de gestão para o efetivo 
combate à discriminação de qualquer natureza e na adoção de medidas que promovam a expansão dos 
grupos vulneráveis (negros, mulheres, pessoas com deficiência, grupos LGBT, jovens), voluntariamente, no 
âmbito da organização e seus relacionamentos; 
 
Comprometem-se em estabelecer políticas de combate às desigualdades geracionais no mundo do trabalho, e 
de incentivo à contratação e promoção profissional de mulheres, negros, pessoas com deficiência, LGBT e 
jovens;

Comprometem-se em apoiar a construção de um Plano Estadual da Diversidade no Mundo do Trabalho com 
vistas à formulação de políticas e instrumentos legais que tenham por finalidade promover a igualdade de 
oportunidades e a diversidade nas organizações.

Diante do exposto, os signatários do I Fórum Baiano da Diversidade no Mundo do Trabalho, concordam em 
envidar esforços institucionais e políticos para elaboração e consecução de medidas efetivas de inclusão e 
promoção da diversidade nas organizações, alinhados com os fundamentos desta declaração.

Salvador, 24 de outubro de 2017
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