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Somos uma consultoria que tem como 
propósito levar o tema diversidade para o 
cotidiano de empresas e pessoas.

Existimos para empoderar indivíduos a 
serem quem são, despertar nas empresas 
um olhar empático e inclusivo, e para falar 
sobre diversidade, de forma leve, didática e 
respeitosa.

A Elus é o encontro entre a liberdade, 
equidade e a inclusão, é sobre criar elos 
além das aparências.

A ELUS



AS SÓCIAS
Somos duas mulheres inquietas e destemidas, unidas pelo propósito de apoiar empresas na
construção de um ambiente mais diverso, equitativo e inclusivo, e o de empoderar pessoas de
grupos minorizados, a desenvolverem seu potencial e encorajá-las a ocupar diferentes espaços.

MICHELLE SIQUEIRALUDIMILA CAMPOS

É militante do movimento body positive e estudiosa das questões de
gênero. Atuou no SEBRAE/SP orientando micro e pequenos
empreendedores, e vê o empreendedorismo como uma poderosa
ferramenta de empoderamento, inclusão e transformação social. Cursa
Diversidades e Inclusão Social em Direitos Humanos, com ênfase em
Diversidade Sexual pela CELACC-USP, tem MBA em Trade Marketing
pela ESAMC e é graduada em Moda. Liderou Grupo de afinidade
LGBTQIA+ em um Multinacional.

Entusiasta da Diversidade, Equidade e Inclusão, é palestrante sobre o
tema, principalmente em relação a causa de pretos e pardos no Brasil.
Cursa Diversidades e Inclusão Social em Direitos Humanos, com ênfase
em Raça e Etnia pela CELACC-USP. Tem MBA em Desenvolvimento
Humano de Gestores pela FGV e tem graduação em Administração com
Ênfase em Comércio Exterior. Intraempreendedora, foi cofundadora e
líderou Grupo de Diversidade, Etnia e Raça em Multinacional.



De que forma as ações de DE&I podem ser incluídas na Agenda ESG das empresas?

Fatores ambientais, sociais, e de 
administração estão em nossa 
vida a todo momento, não 
somente no meio corporativo.

Você se vê respeitado e 
representado no meio em que 
vive e trabalha?

Ao fazer o teste do 
pescoço o que você vê?

Sendo o Brasil um dos países mais 
diversos do mundo - Te incomoda 
a falta de diversidade em 
ambientes que frequenta?



Qual o seu preconceito?

Você trata seu viés inconsciente para ser 
justo e praticar a diversidade e inclusão?
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Vamos falar do problema 
estrutural, oportunidade e 
equidade?
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Mas o que tudo isso tem a
ver com ESG ou ASG?

ESG - (Environmental , Social and Governance) ou em 
português ASG - (Ambiental, Social e Governança).
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São sim temas corporativos:

• Discutir e tomar ações positivas no pilar Social, desenvolvendo boas 
praticas trabalhistas, gestão de talentos, etc.

• Ter uma postura Ética e considerar a Diversidade do conselho na 
Governança.

• Promover a colaboração mútua para erradicar a pobreza
• Agir contra a mudança climática, poluição da vida marinha, etc.
• Igualdade de gênero, promover e praticar Respeito.

A palavra Sociedade deve ser não somente verbalizada, mas vivida por 
todos nós para tentar evitar diminuir o prejuízo do meio ambiente ou em 
detrimento de pessoas.
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Temos vários fatos que nos ensinam que não é possível 
crescimento econômico sem sustentabilidade de 
maneira geral. Sem sustentabilidade nem os negócios 
sobrevivem. 

A desigualdade social afeta a todas, 
todos e todes. 

A pirâmide social brasileira indica quem está na 
linha de frente de todas as situações vulneráveis e 
precisamos mudar isso de uma vez por todas, por 
ser justo! Consequentemente os negócios 
também ganham.
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Algumas sugestões para incluir DR&I na agenda ESG:

• Discutir o tema em reuniões da governança.
• A Liderança deve saber onde está para definir o que fazer pra ter 

um ambiente diverso, seguro e equitativo.
• Aspecto Social e Ambiental devem andar lado a lado.
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Questione: 

O que estvamos fazendo para a geração 
atual e futura?



Reflexões finais:

• Acabar com a desigualdade social e promover a equidade racial é uma questão ética, 
principalmente em nosso país, onde mais de 56% da população se autodeclara como preta ou 
parda.

• A Valorização e inclusão da Diversidade na empresa é uma forma importante de análise ESG.
• Temos pouco tempo para promover a equidade e então começarmos a trabalhar pela 

igualdade.
• Desenvolva projetos para impactar positivamente a sociedade e promover a sustentabilidade, 

atraindo investidores que buscam além do retorno financeiro. 
• Promova a equidade de gênero e racial na comunidade em que a empresa se encontra.

E indo além das questões morais e ética, dados da consultoria Mckinsey 
comprovam que empresas que investem e praticam ações para promover a 
diversidade lucram mais. Todo mundo ganha!
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Mais algumas reflexões:

• Seus fornecedores são diversos? 

•Que tipo de sonho você nutre ao consumir?

•Qual sua contribuição para um mundo sustentável?

Se omitir é tão grave quanto agir
com preconceito.

O Brasil é  que mais mata mulheres trans no mundo.

Um jovem preto morre aproximadamente a cada 23 
minutos.

O que você está fazendo para mudar isso?
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Atividade:

Escreva no primeiro post it:

• Que ação você pode fazer para promover a Diversidade, Equidade e Inclusão 
na sua empresa?

Escreva no segundo post it:

• Como essa aula impactou seu conhecimento sobre o tema?
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Vamos conversar? 
elus.diversidade@gmail.com 

(19) 9 9161-6752 | Ludimila
(19) 9 9261-6629 | Michelle

elus.diversidade
elus-diversidade

michelle-siqueira
ludimila-campos

OBRIGADA!


