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Orientações Para O Prêmio De Excelência do Grupo De Afinidade 

 
 
Obrigade por submeter sua indicação para os Prêmios de Excelência Grupo de Afinidade do Out & Equal 2023. 
A grupo de afinidade vencedor será anunciado na Cerimônia de Premiação que acontecerá em São Paulo, no 
dia 3 de maio de 2023. O objetivo deste prêmio é reconhecer um grupo de afinidade que está 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 um grupo de afinidade vencedor. 
 
Por favor, observe que estamos avaliando o impacto durante os últimos 12 meses para nivelar as avaliações 
considerando grupos de afinidade que são novas na jornada de diversidade e inclusão. Estes prêmios 
reconhecerão grupos de afinidade 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. Por favor, descreva o nível de engajamento ativo dentro do seu grupo de afinidade. Quais diversidades estão 
refletidas dentro da organização, inclusive dentro do nível executivo. 
• Quantos membros ativos tem o seu grupo de afinidade, relativamente ao número total de colaboradores 

dentro da empresa?  
• Quão frequente o seu grupo de afinidade se reúne e/ou ativamente engaja seus membros?  
• Forneça exemplos específicos de diversidade (idade, raça, orientação sexual, identidade de gênero, 

pessoas com deficiência, etc.) dentro do seu grupo de afinidade, incluindo em posições de liderança.  
 
 

2. Quais são os principais objetivos do seu grupo de afinidade? Por favor, descreva o progresso destes objetivos 
e realizações importantes durante os últimos 12 meses.  
• Não estamos analisando o maior impacto generalizado porque entendemos que o impacto é relativo aos 

recursos e ao ambiente de trabalho da empresa. Ou seja, estamos procurando o maior impacto levando 
em consideração as circunstâncias relativas de cada grupo de afinidade.  

• Evite descrições vagas como “o grupo de afinidade tornou a empresa mais inclusiva” – em vez disso, tente 
ser o mais descritivo possível. Inclua informações estatísticas para demonstrar o impacto, caso disponíveis.  

• Quanto mais detalhes e exemplos específicos incluídos, melhor conseguiremos avaliar a indicação.  

https://airtable.com/shrASPVuzRAMvXKHR
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3. Por favor, descreva as maneiras em que seu grupo de afinidade aborda interseccionalmente a inclusão 

através da colaboração com outros grupos de afinidade dentro da sua empresa, ou com outras 
companhias/países/regiões.  
• Atente-se de que esta questão trata restritivamente à colaboração entre grupos de afinidade. Parcerias 

com a comunidade estão endereçadas na Questão 4. 
• Especifique com quais outros grupos de afinidade o seu grupo colaborou, quais atividades realizaram, e 

quais resultados e impacto tiveram. Estas colaborações ainda estão ativas? 
• Como o trabalho do seu grupo de afinidade melhorou através destes tipos de colaborações?  
 

4. Como o seu grupo de afinidade engaja significativamente em parcerias externas com a comunidade? Como 
essa colaboração é mutualmente benéfica e quais são os resultados?  
• Quem são as comunidades parceiras do seu ERG? (ONGs, universidades, etc.)? Quais fatores são 

considerados no momento da seleção?  
• Qual é o papel do grupo de afinidade dentro da parceria? Como a parceria é mutualmente benéfica?  
• Por favor, forneça uma descrição detalhada das atividades implementadas em conjunto.  
• Quais foram os resultados da colaboração? Por favor forneça exemplos específicos se forem possíveis.  
 

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.  
• Use esta oportunidade para que o comitê selecionador saiba sobre qualquer outra informação que você 

julgue importante nesta indicação. 
 


