
Diversidade conquista espaço, apesar da lei 
Gabriela Godoi 
 
Empresas que investem em inclusão de minorias apresentam vantagens 
 
Mulheres, afro-descendentes, homossexuais, portadores de necessidades especiais e outros 
segmentos discriminados da sociedade estão ganhando cada vez mais espaço dentro das 
grandes corporações. Mais do que obedecer a legislação brasileira, as empresas apostam no 
estímulo de uma boa convivência entre os diversos grupos para, com isso, garantir um bom 
clima organizacional. 
 
A mudança no comportamento das empresas, afirma a professora Márcia Furtado de 
Mendonça, reflete avanços na sociedade em geral. "Cabe à empresa promover a mudança para 
seus funcionários como valor, pois o indivíduo tem preconceito, e também pode discriminar, 
assim como a empresa. A empresa pode até passar uma postura ética, de aceitar a 
diversidade, mas de nada adianta se os gestores tiverem preconceito, ainda que velado", 
explica. 
 
Desde 2001, a IBM do Brasil dispõe de cinco grupos, com representantes das minorias: 
mulheres, gays, lésbicas, bissexuais e transexuais (GLBT), afro-descendentes e portadores de 
necessidades especiais. Segundo a gerente de Programas e Diversidades de Recursos 
Humanos, Fabiana Galetol, os grupos estudam, propõem e deliberam sobre melhorias a serem 
adotadas. 
 
"Desses grupos surgiram deliberações como a reforma dos prédios da empresa facilitando o 
acesso dos portadores de necessidade especiais e a extensão de benefícios para casais 
homossexuais. Pregamos o respeito entre os funcionários. Ninguém tem privilégios. Estas 
ações contribuem para o clima positivo da empresa, pois todos se sentem respeitados", explica 
Fabiana.  
 
Os resultados são medidos com pesquisas de clima realizadas quatro vezes ao ano com 10% 
dos funcionários da empresa, lembra a gestora. "Acredito que aconteça uma quebra de 
paradigma, tanto para a empresa quanto para os funcionários, e eles acabam levando estas 
idéias para seu cotidiano. Este comportamento abre portas para clientes. Em um mercado 
competitivo, não podemos abrir mão de nada e precisamos ter toda a mão-de-obra ao nosso 
lado", completa Fabiana.  
 
Alguns tipos de preconceito estão mudando, como o contra as mulheres, diz a professora 
Márcia. "A quantidade de mulheres é maior em cargos de gerência. A sociedade, aos poucos, 
se dá conta da chegada das mulheres no mercado de trabalho. O preconceito racial e social 
ainda é forte no Brasil, mas a mídia contribui muito para combater este problema", completa. 
 
LEI. A Lei 8.213, promulgada em 1991, estipula cotas de empregados portadores de 
necessidades especiais nas organizações. Até 100 funcionários, a cota é de 2%; acima de mil 
funcionários, a cota chega a 5%. Algumas empresas, além de atender a cota, promovem a 
profissionalização dos jovens para serem aproveitados em outras empresas. 
 
Na MWM Internacional Motores, fabricante de motores diesel, há 20 anos é realizado o 
programa Formare, com jovens de 16 a 18 anos, dentro de sua fábrica em Canoas (RS). 
Algumas das vagas são designadas a portadores de necessidades especiais, sob a coordenação 
do Instituto Pestalozzi. Na unidade de São Paulo, os deficientes físicos trabalham embalando 
peças.  
 
"A questão da diversidade é ter um equilíbrio entre mulheres, negros, homens e deficientes. O 
diferente se sente incluído, e quem recebe se reorganiza em relação às necessidades de quem 
chega. Em termos de clima organizacional, todos se ajudam e ganham. Há maior integração 
entre os funcionários, acontecem menos faltas, aumenta o compromisso com o trabalho e a 
empresa.  



Os funcionários se sentem mais participativos e acabam revendo seus próprios conceitos. A 
cada avanço dos deficientes, todos comemoram e se sentem parte da conquista", diz Pedro 
Funcke, gerente da MWM.  
 
O executivo lembra um caso de promoção de um deficiente auditivo que passou de 
empacotador a estoquista, aumentando suas responsabilidades. "Ele agora recebe as peças, 
confere, distribui aos outros empacotadores e estoca. Temos um número de portadores de 
deficiência acima da cota prevista por lei", completa Funcke. 
 
HOTELARIA. O cuidado com a diversidade faz parte de uma lista de oito itens trabalhados pela 
gerência de Recursos Humanos da Accor Services, afirma a diretora Eliane Aere. Com mais de 
150 mil funcionários espalhados pelo mundo, não fica difícil encontrar pessoas com diversas 
características. 
 
Carla Beira, gerente de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável da Accor 
Services, explica o processo. "Para manter o equilíbrio e dar oportunidade a todos os 
funcionários, iniciamos o processo de recrutamento sempre internamente, abrindo as vagas 
aos funcionários interessados. Na diretoria e entre os funcionários, conseguimos equilibrar a 
proporção, de 50% homens e 50% mulheres", conta.  
 
As executivas lembram que não basta ter discurso pró-diversidade. "Procuramos nos cercar 
para garantir que a prática espelhe o discurso assumido pela empresa. O discurso é fácil, mas 
a prática é que surte efeito. São populações diferentes, e que demandam ações diferentes", 
diz Carla. Eliane completa: "empresas têm o dever de devolver seus ganhos para a sociedade 
de alguma forma, pois sabem que as boas ações podem ser positivas para a própria 
organização. Mas para gerir este processo que não é fácil, é preciso colocar quem tem 
vocação". 
 
Legislação ainda é falha, afirma juiz 
 
O juiz do trabalho Firmino Alves de Lima pesquisou a freqüência de casos de discriminação em 
processos trabalhistas para sua dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP). Comparando mecanismos antidiscriminatórios existentes no 
Brasil, Estados Unidos e União Européia, ele acredita que ainda há muito a ser modificado no 
País.  
 
"Existem vários grupos discriminados, como pessoas de mais idade, aidéticos, portadores de 
necessidades especiais. O preconceito acontece se o fator da demissão for um assunto não 
relacionado ao trabalho. E quando acontece uma denúncia, o nome do funcionário pode ser 
incluído em uma lista suja, sendo barrado em outras empresas", afirma Lima.  
 
Segundo o magistrado, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) constatou em pesquisa 
que os shopping centers optam por pessoas magras e de pele clara para trabalhar no 
atendimento ao consumidor, relegando pessoas obesas e de pele escura a serviços como 
limpeza e conservação no Brasil. "Deste modo, classes menos favorecidas não podem competir 
a estas vagas", explica.  
 
Por outro lado, afirma Lima, as campanhas de ação afirmativa devem ter um critério de 
promoção por um período, até que o equilíbrio entre classes, credos e sexo, respeitando uma 
proporcionalidade da população local. O melhor não é empurrar para uma vaga só para 
preencher uma cota, mas sim estimular e capacitar o funcionário para o cargo. "Estamos longe 
do ideal", completa o juiz. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 06 fev. 2007. Gerência, online. 


