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O que está errado
As empresas
propagandeiam
vantagens da
diversidade no
ambiente de
trabalho. Então por
que ela não avança
no mundo real?
Cynthia Rosenburg

C ERCA DE 400 PESSOAS PARTICIPA-
ram do lançamento do Instituto
Brasileiro da Diversidade (IBD),
na terça-feira 14 de fevereiro, em

São Paulo. No palco do auditório da Câ-
mara Americana de Comércio, autorida-
des do governo, presidentes de empresas
e representantes de organizações como a
OIT faziam discursos inflamados sobre a
necessidade de aumentar a participação de
mulheres, portadores de deficiência e pes-
soas de diferentes raças e idades, entre ou-
tros, nas empresas. O objetivo, afirmavam,
não é praticar a benemerência, mas esti-
mular a criatividade e ampliar a competi-
tividade das companhias brasileiras — que.
numa economia globalizada, precisam ser
capazes de inovar e atender um mercado
consumidor cada vez mais diverso. Em um
evento para empresas, chamava atenção a
composição da platéia. Havia muitas mu-
lheres e mais da metade dos presentes era
de negros. A julgar pelo perfil típico do al-
to escalão das companhias — formado prin-
cipalmente por homens e brancos —, os
profissionais a quem eram dirigidos os ar-
gumentos do IBD aparentemente não es-
tavam presentes.

Apesar de ter adotado o discurso da
importância da diversidade ao longo da
última década, o inundo dos negócios ain-
da não encontrou formas de promover o
avanço verdadeiro de determinados gru-
pos em seus quadros. A principal razão
não é, como poderia se imaginar, a dis-

criminação pura e simples. Por mais cons-
trangedor que possa soar, a verdade é que
entre alguns grupos — como negros e pes-
soas com deficiência — é maior a propor-
ção de profissionais que chegam ao mer-
cado de trabalho pouco competitivos. A
trava é social — e nem mesmo as políti-
cas de recursos humanos mais bem-inten-
cionadas são capazes de resolver esse ti-
po de questão. Anos após a introdução de
políticas afirmativas por parte das empre-
sas brasileiras, os resultados são pífios —
tanto em escala quanto em ascensão pro-

fissional e social dos participantes. As mu-
lheres, os negros e os deficientes físicos
que conseguiram escalar a pirâmide hie-
rárquica certamente não o fizeram graças
às cotas (que, como o próprio termo su-
gere, são naturalmente discriminatórias),
e sim ao próprio mérito.

Levantamento feito pelo Instituto Ethos
e pelo IBGE com 247 das 500 maiores em-
presas do país mostrou que, em 2003, o
índice de participação das mulheres na al-
ta direção era de 9% e o de negros 1,8%.
A pesquisa que apresentará os dados re-
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com a diversidade

ferentes a 2005 está prestes a sair e não
deverá indicar avanços significativos. En-
tre os que conseguem chegar aos postos
mais altos, há distorções na remuneração.
Segundo o último relatório social do fun-
do de previdência dos funcionários do Ban-
co do Brasil. Previ, publicado em 2004,
os negros em cargos de direção nas em-
presas nas quais o fundo tinha participa-
ção ganhavam 30% menos que seus cole-
gas brancos. As mulheres em cargos de
gerência recebiam salários 10% inferiores
aos dos homens na mesma posição.

A realidade das empresas consideradas
referência em recursos humanos e respon-
sabilidade social não é diferente (veja qua-
dro). Entre 443 empresas que responde-
ram em 2004 aos Indicadores Ethos, 67%
afirmaram não possuir processos formais
de promoção da diversidade. "Embora exis-
ta consciência sobre a importância do as-
sunto, não há ações deliberadas", afirma
Ricardo Young, presidente do Instituto
Ethos. "Mesmo as empresas socialmente
responsáveis parecem estar mais voltadas
para outros temas, como a questão ambien-

tal ou o investimento social." No ca-
so das pessoas portadoras de deficiên-
cias, as empresas não avançam ape-
sar da Lei nº 8.213, de 1991, que de-
fine cotas de até 5% para esses pro-
fissionais, dependendo do porte da
companhia. Na pesquisa do Ethos.
eles representavam 1% da alta dire-
ção e 3,5% do grupo operacional.

"A diversidade é um dos temas mais di-
fíceis de tratar nas empresas", afirma Ha-
via Moraes, gerente de responsabilidade
social da Philips para a América Latina.
"Não poderia ser diferente, uma vez que a
própria sociedade ainda tem dificuldades
a enfrentar no campo da inclusão." Essas
dificuldades foram evidenciadas, nas últi-
mas semanas, com a polêmica em torno da
criação de um sistema de cotas para as uni-
versidades públicas. Para as companhias,
discutir a diversidade significa repensar
uma cultura que tradicionalmente procura
adequar os profissionais a perfis predeter-
minados. "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", afirma Hélio
Santos, presidente do IBD e estudioso da
questão racial no Brasil. Mesmo nos Esta-
dos Unidos, país que debate a discrimina-
ção no ambiente de trabalho há pelo me-
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nos quatro décadas, os avanços
são considerados insatisfatórios.
Lá as mulheres já ocupam a me-
tade dos cargos gerenciais, mas
representam 8% dos vice-pre-
sidentes e presidentes e recebem
salários inferiores aos dos ho-
mens —o que está levando mui-
tas executivas a mover ações
contra as empresas na Justiça.

No dia-a-dia dos escritórios,
barreiras invisíveis dificultam a
discussão sobre a diversidade.
Uma delas, bastante evidente
no caso dos deficientes físicos,
é a tendência a querer tratar to-
dos de um grupo específico como seme-
lhantes ou capazes de desempenhar ape-
nas determinadas funções. "É comum pro-
fissionais com deficiência visual ser dire-
cionados para áreas de telemarketing, in-
dependentemente de suas habilidades",
afirma a advogada Thays Martinez. que já
foi executiva do banco ABN Amro Real e
hoje é consultora. Thays, que perdeu a vi-
são aos 4 anos de idade, já precisou lidar
com estereótipos diversas vezes em sua
carreira. "Os modelos preestabelecidos
existem e as empresas acabam tratando da
limitação do profissional em vez de tratar
de sua competência", diz. Outra dificulda-
de é o preconceito, muitas vezes dissimu-
lado. "Certa vez, quando questionei um
gerente sobre a razão pela qual ele não
contratara um profissional que usa-
va cadeira de rodas, ouvi um ar-
gumento absurdo", afirma o con-
sultor Reinaldo Bulgarelli. "Ele
rne disse: "Nós costumamos fa-
zer uma faappy hour num bar
que tem uma escadaria enorme.
Como vamos levar o cara?'"

A promoção da diversi-
dade também impõe uma
série de desafios aos pro-
cessos tradicionais das
áreas de recursos huma-
nos. "Não há como tratar
do assunto sem rever a
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forma como são feitos o re-
crutamento e o treinamento",
afirma Ana Esteves, sócia da
consultoria AMCE. O Itaú
decidiu flexibilizar algumas
regras ao criar um programa
de estágio específico para negros. Os 21
selecionados assinaram um contrato de três
anos com o banco, em vez de dois, ganha-
ram executivos como tutores e estão sen-
do submetidos a uma carga pesada de trei-
namento. "Percebemos que era necessário
complementar a formação dessas pessoas",
afirma Renata Tubini. diretora de desen-
volvimento de pessoas do Itaú.

Companhias que decidem incluir cer-
tos perfis em suas equipes podem até mes-
mo ter de criar incentivos para gerentes

pouco sensibilizados. O ABN Amro
Real aumentou o orçamento para con-
tratações ao perceber que seus execu-
tivos não davam preferência a porta-
dores de deficiência nos processos de
seleção. "Alguns gestores desistiam

das.contratacões por achar que pro-
fissionais com esse perfil pode-

riam comprometer os resulta-
dos", afirma Lilian Guimarães,
diretora de recursos humanos
do ABN. "Permitimos, então,
que eles contratassem o defi-
ciente e mais uma pessoa." A
complexidade do terna faz
com que todo cuidado seja
pouco na hora de definir regras
e políticas. "Não adianta que-
rer atingir metas de diversida-
de sendo injusto com a maio-
ria", afirma Augusto Rodrigues,
diretor de relações institucionais
da CPFL. A empresa planeja do-
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brar a participação de mu-
lheres, negros e deficientes
em seus quadros até 2009.
"Certa vez um gerente pediu
demissão e vimos ali a opor-
tunidade de contratar uma

mulher ou um negro", diz Rodrigues. "Mas
já havia pessoas na empresa — todas elas
homens — que vinham sendo preparadas
para assumir aquele cargo."

É possível que o maior desafio das com-
panhias seja ampliar a visão da diversida-
de — incluindo não apenas gênero, etnia e
deficiência, mas também naturalidade, ori-
gem social e perfil psicológico, entre ou-
tros aspectos — e, principalmente, enten-
der como usar essas diferenças a favor do
negócio. "Mais do que o padrão estético,
as empresas precisam perguntar: essas pes-
soas têm opiniões e visões de mundo dife-
rentes?", afirma a antropóloga Lívia Bar-
bosa, professora da Universidade Federal
Fluminense, A americana IBM mantém em
todo o mundo conselhos de funcionários
de grupos tidos como minorias. Na matriz
da empresa, nos Estados Unidos, foi o tra-
balho do conselho de mulheres que desper-
tou a IBM para as oportunidades de ven-
der serviços para pequenos negócios admi-
nistrados por empresárias—o que fez mul-
tiplicar por 30 o faturamento nesse segmen-
to. "No Brasil ainda estamos conversando
sobre demografia—quantos negros, quan-
tos brancos...", afirma o consultor Bulga-
relli. "Falta evoluir para a discussão sobre
a gestão da diversidade." •

Com reportagem de Ana Luiza Herzog
e Isabel Braga
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