
Diversidade

Empresas têm dificuldades
para promover diversidade

As empresas apregoam as vantagens da diversidade. Só que apesar dos esforços,
são poucas as que conseguem promover avanços

A
maioria das empresas adota o dis-
curso da importância da diversida-
de, como forma de estimular e am-
pliar a competitividade, mas são

poucas as que conseguem promover o avan-
ço de determinados grupos em seus qua-
dros. Essa deficiência nada tem a ver com a
discriminação, já que as políticas dos depar-
tamentos de recursos humanos estão bem
avançadas, e sim com o aspecto social. A
proporção das mulheres, dos negros e dos
deficientes físicos é muito grande em rela-
ção às vagas disponíveis. Logo, chegar aos
postos principais das empresas depende do
próprio mérito e não das benesses impostas
pelas cotas reservadas para esse fim. Mas
chegar ao topo tem o seu preço: os salários
costumam ser mais baixos. É o que revela o
relatório social do fundo de previdência dos
funcionários do Banco do Brasil (Previ). Em
2004, os negros em cargos de direção nas
empresas nas quais o fundo tinha participa-
ção ganhavam 30% menos que seus colegas
brancos. As mulheres em cargos gerenciais
recebiam salários 10% a menos do que os
dos homens na mesma posição.

Levantamento do Instituto Ethos, orga-
nização não-governamental criada com a
missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar
as empresas a gerir seus negócios de forma
socialmente responsável, e do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fei-
to com 247 das 500 maiores empresas do
País, em 2003, mostra que a participação
feminina nos cargos mais elevados das cor-
porações era de 9% e o de negros 1,8%.
Um novo levantamento referente ao ano
passado está prestes a sair, mas não deverá
revelar avanços significativos.

Até mesmo nas organizações considera-
das excelência em responsabilidade social
essa distorção está presente. Prova disso es-
tão nos "Indicadores Ethos", de 2004, em
que 67% das 443 empresas afirmaram não
possuir processos formais de promoção da
diversidade. "Essas empresas parecem es-
tar mais voltadas para outros temas, como
a questão ambiental ou o investimento so-
cial", declarou Ricardo Young, presidente
do Instituto Ethos, à revista "Exame", ao en-
fatizar que embora exista consciência so-
bre a importância do assunto, não há ações
deliberadas.

Por tradição, a cultura das empresas está
voltada para a adequação dos profissionais
a perfis predeterminados, o que acaba por
dificultar a discussão do tema. Essa realida-
de é compartilhada por Hélio dos Santos,
presidente do Instituto Brasileiro da Diver-
sidade (IBD) e estudioso da questão racial.
Para ele, o mundo empresarial vem avan-
çando muito no que diz respeito a proces-
sos e tecnologias, mas ainda é anacrônico
do ponto de vista cultural.

Barreiras
Uma das barreiras que impedem o avan-

ço da diversidade é o tratamento dado aos
grupos como se eles fossem iguais e capa-
zes de realizar somente determinadas tare-
fas. Já está virando regra encaminhar os de-
ficientes físicos, em quase sua totalidade,
para a área de telemarketing, desprezando
todas as outras habilidades que possuem.
A consultora Thays Martinez, ex-executiva
do Banco Real e que perdeu a visão aos
quatro anos de idade, afirma que as empre-
sas costumam tratar da limitação do profissi-
onal em vez de tratar de sua competência.

Outra barreira é o preconceito, quase

sempre dissimulado. As alegações para a
não contratação costumam ser absurdas,
como a que eles têm de subir e descer es-
cadas enormes. Uma afronta à Lei n.º 8.213,
de 1991, que define cotas de até 5% (de-
pende do porte da empresa) para a contra-
tação desses profissionais.

Considerada um eterno desafio, a diver-
sidade obriga as áreas de recursos huma-
nos a rever os conceitos de recrutamento e
de treinamento. Alguns gestores ignoram a
capacidade dos deficientes físicos, imaginan-
do que eles podem comprometer o resulta-
do. Essa falta de sensibilidade foi eliminada
no ABN Amro Real, que passou a permitir
que os gerentes contratassem um funcioná-
rio para cada deficiente.

O maior desafio, porém, é ampliar a vi-
são da diversidade. Muitas empresas pro-
curam atingir metas por acreditar que esta-
rão reforçando sua imagem no mercado.
Não deixa de ser verdade, mas o que elas
precisam levar em conta é que agindo des-
sa maneira não terão em seus quadros ape-
nas pessoas com visões diferentes sobre o
mesmo produto e/ou serviço, como esta-
rão contribuindo para tornar a sociedade
mais justa.
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Diversidade cultural atrai
investimento externo
São Paulo faz parte de uma nova geração de cidades que

deverá beneficiar-se com investimentos do exterior

F
oi-se o tempo em que apenas a eco-
nomia forte de uma cidade era sufi-
ciente para atrair investimentos. Hoje,
as empresas levam também em con-

sideração aspectos como a simpatia do
povo local, a arquitetura e a diversidade
cultural.

É o que revela a pesquisa realizada pela
Communication Group, empresa inglesa
de relações públicas, que entrevistou exe-
cutivos de 22 multinacionais.

Cidades como Londres, Nova Iorque e
Barcelona continuam no roteiro dos des-
tinos preferidos dos investidores, mas, de
acordo com o estudo, uma nova geração
de cidades está chamando a atenção de
grandes companhias. Entre elas, São Pau-

lo, Toronto (Canadá) e Cidade do Cabo
(África do Sul).

A busca por novos destinos tem uma
razão de ser. As cidades que tradicional-
mente atraem investimentos são muito pa-
recidas e oferecem cada vez mais bens
materiais. Não é isso que 92% das empre-
sas entrevistadas disseram estar à procu-
ra. Elas querem outras características que
ajudem a diferenciar os destinos de seus
investimentos.

É claro que elas não deixam de avaliar
o tamanho da economia global, mas itens
como clima e meio-ambiente (67%), cul-
tura e tradição (60%), população simpáti-
ca (66%), e diversidade cultural e diverti-
mento (60%) encabeçam a lista.

Nova maneira
de pensar

Para Andrés Tapia, responsável pela Área de
Diversidade da consultoria norte-americana de
Recursos Humanos Hewitt Associates, a diversi-
dade é um conceito que deve ser definido por
cada empresa. "As multinacionais brasileiras
devem analisar o quanto afetivas elas têm sido
na promoção da diversidade no Brasil e nos pa-
íses em que fincaram suas bandeiras. Isso pode-
rá ajudar a maximizar os ganhos", enfatizou.

Ainda segundo ele, ao contratar profissionais
de culturas diferentes, as empresas abrem espa-
ço para novas maneiras de pensar. "Essa é uma
ótima chance para descobrir soluções criativas
para os problemas e para identificar necessida-
des que ainda não são atendidas pelo mercado",
afirmou o consultor.
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