
O papel do líder em ações de diversi-
dade certamente mudou - e não se trata

apenas de uma alteração de título para Chief
Diversity Officer (CDO). Hoje, a necessidade
de um pensador com uma visão mais ampla das
questões sobre diversidade é maior do que nunca,
motivada por fatores como mudanças demográ-
ficas na força de trabalho nos EUA e a extensão
de benefícios a dependentes dos trabalhadores
independentemente da situação conjugai.

Mas o maior impulso para colocar a es-
tratégia de diversidade em um patamar mais
elevado é a necessidade de contar com as ha-
bilidades criativas, culturais e de comunicação
de uma variedade de funcionários e de usá-las
para melhorar as políticas, os produtos e a
experiência dos clientes.

Uma empresa fez justamente isso: o grupo
de funcionários latinos da Frito-Lay, a divisão
de salgadinhos da .PepsiCo, foi extremamente
útil durante o desenvolvimento de um produto
da marca Doritos. Membros do grupo, chamado
Adelante, deram feedback sobre o sabor e a
embalagem para garantir que o produto fosse
considerado autêntico na comunidade latina. O
insight dos membros da Adelante ajudou a fazer

do Doritos sabor guacamole um dos mais
bem-sucedidos lançamentos na história da
empresa, gerando mais de 100 milhões de
dólares em vendas apenas em seu primeiro
ano. "O fato de que um dos nossos grupos
de funcionários contribuiu para tornar esse
produto tão bem-sucedido é um exemplo de
como podemos alavancar a diversidade para o resul-
tado dos negócios", diz Amy George, vice-presiden-
te de diversidade e inclusão global da PepsiCo.

Para obter vantagens competitivas a partir
de iniciativas de diversidade, muitas orga-
nizações estão empregando métodos de
compreensão e de construção de relacio-
namentos que estimulam todos os funcio-
nários a se manifestarem. E essas organi-
zações estão depositando muita confiança
na criação de um líder de diversidade
que possa desenvolver estratégias
para atingir esses objetivos.

"Parte do papel de um alto exe-
cutivo de diversidade em qualquer
organização é integrar a diversidade
dentro de cada aspecto do negócio,
incluindo força de trabalho, clien-
tes, fornecedores, produtos,





serviços e mesmo a comunidade",
diz Raymond Arroyo, Chief Di-
versity Officer da Aetna, empresa
provedora de benefícios de saúde.
Dessa forma, as mudanças nos altos
cargos de diversidade refletem novas
demandas e expectativas não apenas
desse posto, mas também da própria
natureza da função.

A maioria das organizações tem
percebido que os esforços de diversi-
dade podem afetar os resultados, mas
poucas são as que se mobilizam. Na
pesquisa sobre práticas de diversida-
de no local de trabalho feita em 2005
pela Society for Human Resource
Management, cerca de três entre
quatro empresas disseram assegurar
que a diversidade é levada em conta
em cada política e iniciativa de negó-
cios, mas apenas 21 % contavam com
um estafe dedicado exclusivamente
a promover práticas de diversidade
no local de trabalho.

Ao demonstrar um impacto nos
resultados, os altos executivos da
área podem fazer com que o esfor-
ço ganhe mais notoriedade. "Até
recentemente, o compromisso que
muitas empresas tinham com a
diversidade era fundamentalmente
baseado em razões morais, éticas e
de compliance", conta Rudy Men-
dez, vice-presidente de diversidade e
inclusão do McDonakfs Corp. "Mas
agora que podemos agregar impacto
aos negócios, está sendo dado aos
executivos de diversidade um papel
muito maior."

Um indício de que os executivos
de diversidade estão sendo valori-
zados é o fato de que muitos estão
ganhando o título de "Chief, embora
freqüentemente ainda se reportem ao
executivo principal de RH. Ao procu-
rar alguém que se encaixe na função

de líder de diversidade, o RH precisa
de alguém que seja primeiramente um
bom executivo de negócios. Essa ca-
racterística é necessária para ligar os
pontos das iniciativas de diversidade
com os da estratégia de negócios e
com os de lucros maiores, conforme
explica Edwin Garcia, vice-presi-
dente corporativo de diversidade e
inclusão da Kimberly-Clark, empre-
sa de produtos de saúde e higiene.
"Você não pode ser um verdadeiro
parceiro se não tiver uma base sólida
em negócios", afirma.

Monica Emerson, diretora-execu-
tiva de diversidade da DaimlerChrys-
ler, diz: "Como uma executiva de
diversidade, eu não só preciso ter só-
lida capacitação em negócios, como
também ser uma boa conhecedora
dos diferentes negócios em minha
organização a fim de alinhar as ini-
ciativas de diversidade para atender
às necessidades dos negócios. Você
não será respeitado ou terá credibili-
dade se não entender as questões de
negócios da organização."

Mas ter apenas competências em
negócios não basta. Os executivos
de diversidade devem ter múltiplas
habilidades profissionais. Os CDOs
precisam ter capacidade de influen-

ciar, isso porque eles, freqüentemen-
te, conduzem iniciativas por grandes
organizações e precisam convencer
outras pessoas a dar suporte a esses
esforços, conta Amy. Ela acrescenta:
"Se um programa de diversidade
de uma empresa é conduzido por
apenas uma pessoa, ele está fadado
ao fracasso."

A habilidade de ouvir também é
essencial para executivos de diver-
sidade, porque eles ficam expostos a
uma variedade de pontos de vista em
questões-chave. Além disso, os pro-
fissionais da área citam a importância
de ter uma cabeça aberta, já que a
função exige que eles saiam de suas
zonas de conforto e experimentem
coisas com as quais podem não ter
familiaridade ou pelas quais normal-
mente não se sentiriam atraídos.

Para medir o impacto da diversi-
dade, os CDOs, hoje, estão indo além
das métricas comuns como turnover,
queixas da força de trabalho ano-a-
ano e índices de satisfação dos fun-
cionários. "Diversidade não é mais
uma questão de contar o número de
funcionários, mas de considerar o

52



que esses funcionários têm a contri-
buir", diz Amy.

Por exemplo, a Aetna acompanha
o percentual de funcionários que
falam mais de um idioma e estimula
os colaboradores a aprender uma se-
gunda ou terceira língua. As redes de
funcionários da Aetna oferecem aulas
de idioma durante o horário de almoço
para todos os que se interessarem'. "É
essencial para os nossos funcionários
falar a língua dos nossos clientes,
literalmente", acrescenta Arroyo. "Se
olharmos determinados segmentos
que poderiam ser beneficiados
pelo fato de os funcionários
falarem mais de um idioma,
nos focamos em esforços de
recrutamento para identifi-
car indivíduos que possam
falar mais de uma língua
para essas funções."

A área de diversidade
da Aetna também mede o
envolvimento da compa-
nhia com a comunidade e
o seu impacto no mercado.
Ao ajudar no suporte de
programas relacionados à
diversidade na comunidade,
como o financiamento de um
programa de capacitação

cultural em um hospital de Atlanta e
tendo voluntários em áreas-chave, a
Aetna aumenta sua presença e repu-
tação da marca em mercados-chave, o
que resulta em mais oportunidades de
negócios. "Agora, quando um repre-
sentante de vendas está trabalhando
com um potencial cliente em uma
área específica, ele pode impulsionar
nossa boa reputação de diversidade na
comunidade e isso pode ajudar nossos

negócios", diz Arroyo, que mede tais
aspectos de mercado como parte de
um scorecard de diversidade.

A Kimberly-Clark utiliza índices
e informações de benchmarking para
determinar seu sucesso na disputa
por talentos diversificados dentro
de seu setor. O índice, produzido e
divulgado a cada trimestre, permi-
te à empresa comparar seu perfil
demográfico com as informações
dos concorrentes em vários níveis,
segundo Garcia. As informações
são apresentadas como índices de
recrutamento, promoção e reestrutu-
ração. A ferramenta também mostra
a distribuição por gênero e raça pelas
cinco faixas de remuneração.

O modo como os CDOs agregam
valor depende geralmente da estru-
tura de diversidade da organização.
Um estafe centralizado é essencial
para acompanhar as métricas de
diversidade, gerenciar fornecedores
de treinamento e recrutamento e
fazer a comunicação. Mas uma
estrutura corporativa sem cone-

xão com as unidades de negócios
dificultará que a mensagem de
diversidade permeie o restante da
organização, observa Garcia. Assim,
uma estrutura matricial parece ser a
preferência dos CDOs.

A DaimlerChrysler, por exem-
plo, tem um pequeno e centrali-
zado estafe de diversidade. Mas o
estafe também está alinhado com
o conselho de diversidade da em-
presa, formado por membros do
comitê executivo da organização
e representa as várias unidades de
negócios, fornecedores e parcei-
ros. Esse modelo contribui para
o alinhamento dos programas de
diversidade da DaimlerChrys-
ler tanto com o público interno



quanto externo, conta Emerson, e
facilita a comunicação entre
todos os grupos.

De modo semelhante, a
PepsiCo tem um estafe cen-
tralizado de diversidade que
desenvolve uma estratégia
abrangente, mas que é
executada localmente
em cada uma de suas di-
visões. Os conselhos de
governança, diversidade
e inclusão da PepsiCo,
formados por executi-
vos de todas as divi-
sões e áreas, dão contri-
buições para a estratégia
de diversidade, elevando
a percepção dos executi-
vos de serem autores da estratégia.
"Nosso conselho de diversidade e
inclusão também oferece meios para
compartilhar as melhores práticas
[em ações de diversidade] e garantir
consistência", relata Amy.

Os CDOs concordam que a co-
municação é fundamental para um
programa de diversidade eficaz.
Garcia acha que uma abordagem
segmentada facilita a comunicação
de sua visão de diversidade aos
demais na Kimberly-Clark. "Quan-
do falo sobre diversidade com os
nossos líderes da área de finanças,
enfatizo os índices de retorno do
investimento em pessoas", explica.
"Quando falo de talentos diversifi-
cados para engenheiros, uso termos
da área [de engenharia] como se a
diversidade fosse uma reação de flu-
xo [recrutamento] e refluxo [saídas].
Com o marketing, converso sobre
o uso de branding como um meio
de chegar a um mercado emergente
para talentos diversificados."

De maneira similar, Mendez
ajuda a juntar os ingredientes no
McDonald's ao usar a lógica dos
negócios. Quando ele divulga sua
estratégia de diversidade para os
donos das franquias, ele os lembra
do impacto que a diversidade pode
ter nas oportunidades de marketing
com os clientes. "Eu enquadro
a conversa no que a diversidade
significa em termos de aumento
nas vendas de café da manhã ou de
saladas", relata.

A PepsiCo utiliza vários mé-
todos de comunicação para levar
sua mensagem de diversidade ao
longo de uma grande e espalhada
organização. Isso inclui uma news-
letter eletrônica diária para toda a
empresa e discursos dos executivos
além da tradicional celebração que
destaca os diferenciais dos funcio-
nários, palestras de diversidade,
comidas e entretenimento.

O estafe de diversidade da Aetna
gera um detalhado relatório anual
para funcionários e para o público.
O relatório de 2005, de 24 páginas,
inclui a descrição dos programas
de diversidade; as afiliações, par-

cerias e ações filantrópicas da
companhia; os reconhecimen-
tos obtidos por sua diversi-
dade; e informações de seus
investimentos em fundos ge-

ridos por mulheres e membros
de grupos de minorias.

Arroyo acrescenta: "Nos-
so relatório anual permite
compartilhar nossa história
de diversidade ao destacar

nossos êxitos rela-
cionados à diversi-
dade no mercado, na
comunidade, no lo-cal

de trabalho e entre os
fornecedores."

Diversidade e inclusão são temas
constantemente desafiadores e envol-
ventes; logo, os executivos da área
precisam estar a par das tendências
e temas atuais. Hoje, os CDOs estão
especialmente interessados em mu-
danças demográficas, particularmen-
te em países com população latina
crescente. "Toda semana recebemos
ligações de altos executivos de di-
versidade das empresas da Fortune
500 em busca de um recrutamento
mais eficaz de talentos latinos, de
modo que possam aproveitar melhor
o poder de compra de 700 bilhões
de dólares que a comunidade latina
tem nos EUA", conta Abe Tomas
Hughes, CEO da organização sem
fins lucrativos Hispanic Alliance for
Career Enhancement.

Os CDOs também querem que
seus grupos de afinidade desempe-
nhem um papel maior nos negócios.
Os grupos de afinidade na Daim-
lerChrysler, por exemplo, ajudam
a moldar a estratégia da empresa
no que se refere a marketing multi-
cultural e recrutamento. Os grupos



também prestam serviço de tradução
e ajudam nos programas de desenvol-
vimento profissional.

George, da PepsiCo, acrescenta:
"Os grandes tópicos da diversidade
hoje vão além das dimensões visíveis
de etnia, idade e gênero. Por exemplo,
fé e religião no local de trabalho são

uma questão emergente com a qual
as organizações precisarão lidar como
parte de suas estratégias de inclusão".

Uma perspectiva global mais
ampla também afetará o papel do
CDO. Por exemplo, executivos
de diversidade precisarão ser bem
versados em como as questões de
imigração nos EUA irão impactar a

força de trabalho no país, mas eles
também precisarão conhecer

as questões de imigração dos
outros países e como elas
podem afetar as operações
globais da organização.

Uma preocupante escassez de
talentos, mudanças demográficas

e uma força de trabalho cada vez
mais global indicam que aumentará
a demanda por altos executivos em
diversidade. Os CDOs sentem que no
futuro - como a diversidade ganhará
um espaço maior na estratégia das

empresas - muitos deles se reporta-
rão diretamente ao CEO, em vez de
ao diretor de RH.

Os executivos da área também
acreditam que o alinhamento da
diversidade com a estratégia de
negócios aumentará a demanda por
executivos com MBA e com ex-
periência nas linhas. "Prevejo que
veremos um percentual maior de
pessoas nos altos cargos de diversi-
dade vindo de áreas como finanças
e marketing", diz Garcia.

Amy, que tem MBA e passou
oito anos em funções de vendas e de
marketing, concorda. "Executivos de
diversidade precisam ser capazes de
compreender e lidar com as deman-
das colocadas na linha de gestão de
modo que possam elaborar progra-
mas de diversidade interessantes."

Além disso, diz Mendez, os exe-
cutivos de diversidade podem esperar
colaborar mais com colegas em es-
pecialidades afins. "A demanda por
educação em diversidade e o desejo
de aprimorar o desenvolvimento de
carreira em grupos historicamente
sub-representados definitivamente
nos levarão a nos associar mais a
funções de desenvolvimento e apren-
dizado", ele prevê.

O aprimorado papel dos CDOs
promete ser determinante para o su-
cesso de muitas organizações. Mas o
sucesso real requer que os executivos
de diversidade convençam cada
funcionário de que ele tem o com-
promisso com a diversidade.

"A jornada para o futuro para os
altos executivos de diversidade é
ainda desconhecida", diz Arroyo.
Mas é uma viagem que "precisamos
continuar a fazer, da qual depende o
sucesso de nossas empresas".

Text Box
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