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LGBTI+
Esta cartilha pretende apresentar,
objetivamente, um pouco mais 
sobre uma das comunidades 
representadas peloVOICES: Pilar 
de Orientação Sexual e Identidade 
de Gênero do Comitê de Inclusão e 
Diversidade da KPMG no Brasil.



Transgênero é uma categoria 
que inclui pessoas cuja 
identidade ou expressão 
de gênero difere do que é 
geralmente associado ao sexo 
que lhe foi atribuído ao nascer. 
As pessoas trans podem 
utilizar mais de uma maneira 
para descrever a sua identidade 
e expressão. Algumas delas 
estão exemplificadas abaixo. 

É importante ressaltar que 
os termos se baseiam na 
autoidentificação. Portanto, 
devemos respeitar a maneira 
como a pessoa se enxerga e 
se compreende.

Identidades T 



Mulher Trans: Uma mulher que tem como uma de suas 
características ser transgênero. Geralmente, ao nascer, ela é 
identificada como pertencente ao gênero masculino, mas se 
reconhece e se sente como mulher.

Homem Trans: Um homem que tem como uma de suas 
características ser transgênero. Ou seja, uma pessoa que, ao 
nascer, foi identificada como pertencente ao gênero feminino, 
mas se reconhece e se sente como homem. 

Travesti: O mesmo que mulher trans. Atualmente, muitas 
escolhem utilizar essa identidade como forma política.

Trans não binário: Pessoa que não se identifica com nenhum 
dos dois gêneros binários (homem ou mulher). 
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A orientação sexual está 
relacionada à atração sexual e 
afetiva que uma pessoa sente 
por outra. Dessa forma, ela 
aponta para onde o afeto é 
orientado e direcionado. Já 
a identidade de gênero, por 
sua vez, diz respeito a como 
uma pessoa se identifica e se 
enxerga no mundo. Assim, 
uma vez que as nomenclaturas 
se referem a dimensões 
diferentes, é possível uma 
pessoa trans ser gay, lésbica 
ou bissexual. Ela pode, por 
exemplo, se identificar como 
um homem trans e ter o seu 
afeto direcionado a outros 
homens, sendo um homem 
trans gay. Da mesma forma, 
uma mulher trans que possui 
seu afeto direcionado a outras 
mulheres será uma mulher 
trans lésbica.



Nome social e 
nome civil
O nome social é aquele 
escolhido pela pessoa trans, 
e que reflete sua identidade. 
É diferente, muitas vezes, do 
seu nome civil (o que consta 
no registro de sua certidão de 
nascimento). 

O respeito a uma pessoa trans 
passa, também, pela aceitação de seu 
nome social. 

Vale ressaltar que, no Brasil, a pessoa trans possui a prerrogativa 
de realizar a alteração de seu nome civil e gênero em todos os 
seus documentos, incluindo a certidão de nascimento. 



Pronomes 
usados
Na utilização de pronomes, leva-se 
em consideração o gênero com 
o qual a pessoa se identifica. 
No caso das travestis, o mais 
apropriado é usar o artigo “a”, pela 
identificação com a feminilidade.

Apesar de algumas pessoas 
trans não darem importância 
aos pronomes para não causar 
desconforto, pergunte. Ao ter 
dúvida, confirme de forma 
delicada como a pessoa gostaria 
de ser tratada.
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devo agir quando 

Afinal, como devo agir quando conheço uma pessoa trans? 

Como agiria conhecendo qualquer outra pessoa: com respeito e 
naturalidade, empatia e gentileza. 

O que sustenta o preconceito é a incompreensão e a falta 
de informação. 

Vamos juntos construir uma firma em que todos sintam-se 
incluídos e valorizados por quem realmente são! #Together
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