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Orientações Para O Prêmio De Excelência Individual 

 
Obrigade por submeter sua indicação para os Prêmios de Excelência Individual do Out & Equal 2023. As pessoas 
vencedoras serão anunciadas na Cerimônia de Premiação que acontecerá em São Paulo, no dia 3 de maio de 
2023.  
 
O objetivo deste prêmio é reconhecer profissionais que estão liderando esforços de impacto para inclusão 
LGBTQI+ no ambiente de trabalho na América Latina. 
 
A indicação consiste na resposta de cinco perguntas. É importante que cada resposta tenha no mínimo 180 
palavras e no máximo 500 palavras. Um comitê formado pela equipe do Out & Equal e outros avaliadores 
independentes analisarão cada submissão e tomarão a decisão final sobre três profissionais vencedores. Por 
favor, observe que estamos avaliando o impacto durante os últimos 12 meses para nivelar as avaliações 
considerando indivíduos que são novas na jornada de diversidade e inclusão. Estes prêmios reconhecerão os 
indivíduos que tiveram o maior progresso no avanço da inclusão LGBTQI+ em seus próprios ambientes durante 
este período de tempo. 
 
O prazo para submeter as indicações é até 19 de março de 2023.  
 
Seguem algumas orientações para responder as perguntas no formulário de indicação: 
 
 

1. Quais ações específicas a pessoa indicada desempenhou no ambiente de trabalho para promover e avançar 
a inclusão LGBTQI+ os últimos 12 meses? Por favor, forneça exemplos de uma ação específica liderado por 
esta pessoa e qual era o seu papel. 
• Exemplos específicos são encorajados. Por exemplo, se a pessoa indicada implementou um programa de 

inclusão, por favor, descreva o programa detalhadamente. Quanto mais detalhes tivermos, melhor 
poderemos avaliar a sua indicação. 

• Muitas iniciativas são implementadas por times. Por favor, descreva o papel específico que a pessoa 
indicada teve nas iniciativas. 

• A pessoa precisou superar algum obstáculo para fazer progresso em sua empresa?  
• A pergunta 2 é focada em impacto efetivo. Então, para esta pergunta, por favor, foque apenas na descrição 

de ações que foram, de fato, efetuadas pela pessoa indicada. 
 

2. Por favor, forneça um exemplo de um impacto visto como resultado direto dos esforços de inclusão da 
pessoa indicada. Quando aplicável, por favor, forneça detalhes específicos como, por exemplo, número de 
novos programas implementados, porcentagem de aumento de membros nos grupos de afinidade, aumento 
do número de participação em eventos LGBTQI+, etc. 
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• Não estamos analisando o maior impacto generalizado porque entendemos que o impacto é relativo aos 
recursos e ambiente de trabalho da empresa. Ou seja, estamos procurando o maior impacto levando em 
consideração as circunstâncias relativas de cada empresa. 

• Evite descrições vagas como “o ambiente de trabalho é mais inclusivo agora” – em vez disso, tente ser o 
mais descritivo possível. Como a inclusão foi fortalecida? Inclua informações estatísticas para demonstrar 
o impacto, caso estejam disponíveis.  

 
3. De quais outras maneiras a pessoa indicada brilha como líder que utiliza uma abordagem interseccional para 

promover a diversidade e inclusão no ambiente de trabalho? Em outras palavras, como a pessoa indicada 
permanece inclusiva em relação a outros grupos marginalizados enquanto impulsiona iniciativas LGBTQI+? 
• Estimulamos que forneça exemplos específicos de como a pessoa indicada se esforçou para permanecer 

inclusiva em relação a outros grupos marginalizados. 
• De quais formas a pessoa indicada garantiu que seus esforços fossem inclusivos em relação à 

interseccionalidade? Por exemplo, quais outros grupos a pessoa indicada esteve em interação para 
planejas e construir novas iniciativas, obter feedback, etc.? 

 
4. Por favor apresente uma breve descrição da biografia profissional da pessoa nomeada:  

• Como a pessoa indicada utilizou sua carreira professional para ajudar no avanço da inclusão LGBTQI+ no 
ambiente de trabalho? (Por exemplo, envolvimento no Grupo de Afinidade LGBTQI+ da empresa ou 
conselhos/redes profissionais). 

 
5. Por favor utilize esse espaço para fornecer qualquer outra informação adicional que você gostaria que o 

comitê de jurados independentes deva saber. Abaixo você também tem a opção de fazer o upload de 
qualquer documentação de suporte. 
• Por favor, use esta oportunidade para que o comitê selecionador saiba sobre qualquer outra informação 

que você julgue importante nesta indicação.  
 
Nota final: Como este Fórum é focado na inclusão LGBTQI+ no local de trabalho na América Latina, a pessoa 
indicada deve trabalhar na região e/ou ter um foco pesado de seu portfólio de trabalho na América Latina. 


