
Não pelo lucro, mas pelo que é certo  
Consultor mostra os benefícios da diversidade e o que é preciso fazer para incorporá-la à gestão das empresas 
 
Caroline Marino  

Apesar de a promoção da diversidade ser um assunto recorrente no meio 
empresarial, ainda se vêem padrões preestabelecidos e vagas 
desenhadas para perfis restritos. Trata-se, na opinião do sócio-diretor da 
Txai Consultoria, Reinaldo Bulgarelli, autor do livro Diversos Somos 
Todos (Editora de Cultura), de uma conseqüência de nossa formação 
cultural. "É ela que nos impede de ver qualidade na diferença e a 
diferença como uma qualidade", afirma Bulgarelli. Em entrevista à 
MELHOR, ele explica o que fazer para mudar esse quadro. 

Como promover a diversidade nas empresas? 
Gestão da diversidade é gestão de pessoas - em suas diferenças e 
semelhanças. E quando falamos em diversidade em suas diferenças e 
semelhanças, falamos de todos e de um cotidiano no qual as 
individualidades e singularidades deveriam aparecer. A diversidade 

semeia toda a empresa, mas por que é importante frisar a gestão de pessoas? Porque são as 
pessoas que fazem tudo isso acontecer. Não adianta falar de um produto que incorpore ou que 
considere as diferenças presentes nos clientes se a empresa não valoriza a diversidade em 
seu time. Muitos acham que para isso é só arrumar um conjunto de ferramentas novas, mas 
não é. Trata-se de uma mudança de olhar. Temos de descobrir o que aprendemos no passado 
e não faz mais sentido hoje. Por isso, digo que a maior barreira está no padrão cultural que 
temos na sociedade. Assim, para implantar um programa de valorização da diversidade é 
necessário um olhar diferente sobre tudo o que a companhia já faz. Isso implica recrutamento e 
seleção? Sim, mas com um novo olhar. Há ações (muito específicas) que você pode fazer, mas 
o ideal é incorporar ao seu cotidiano esse olhar diferente sobre a diversidade.  

Que ações são essas? 
São as ações afirmativas, ou seja, iniciativas para corrigir a situação atual, como a das 
mulheres, que ainda encontram restrições (em algumas instituições) para assumir cargos de 
liderança. Pode-se fazer um processo de sensibilização com os gestores para que eles passem 
a escolher as mulheres nos processos de seleção, por exemplo. No caso dos processos de 
recrutamento e seleção, algumas perguntas são importantes para promover a diversidade e 
mudar o quadro atual: "O que estou buscando?", "Onde divulgo minhas vagas?", "Como defino 
o perfil de um funcionário para a empresa?", entre outras. Isso precisa ser revisto, pois o que 
vemos hoje em dia é dramático. É só olhar a situação das mulheres, dos negros, dos 
homossexuais, das pessoas com deficiência e dos profissionais mais velhos para perceber que 
o jeito atual de fazer gestão não está certo. 

O senhor acredita que a diversidade do capital humano pode fazer as companhias mais 
competitivas e criativas? 
Sem dúvida. Uma equipe diversa e uma empresa que olha seus clientes como pessoas 
diferentes tendem a dar muito mais resultados para os negócios do que ter uma visão 
idealizada dos seus funcionários e clientes, ou da sociedade em que opera seus negócios. 
Adiciona valor e gera diferencial. Além disso, permite que a empresa enxergue novas 
possibilidades, novos mercados e novas maneiras de se relacionar com seus diferentes 
públicos. O aprendizado que a diversidade gera é muito rico para qualquer organização, 
porém, não basta ter um time diverso. A equipe tem de poder expressar essa diversidade, ou 
seja, dialogar trocar idéias... Só dessa maneira você tem uma visão ampla da realidade e 
consegue melhorar a qualidade das decisões.  

E como o RH deve trabalhar nesse processo? 
Ele tem um papel essencial. Mas acredito que se coloca muita responsabilidade nas costas do 
RH. Todos devem atuar, inclusive os demais gestores da empresa, para implantar esse novo 
olhar e não criar barreiras. É importante salientar que não discriminar é uma questão básica. 
Mas, infelizmente, o que se vê no mercado de trabalho é discriminação mesmo. Assim, o RH e 
os gestores devem ajudar a promover a eqüidade. É mais do que apenas não discriminar. Se 
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você tem uma equipe só de homens, faça ações afirmativas para ter uma mulher. Se você tem 
uma equipe só de mulheres, trabalhe para ter um homem na equipe. E assim para tudo. 

Em seu livro, o senhor diz que a diversidade deve estar relacionada à 
identidade organizacional e não apenas à estratégia da empresa... 
Antes da estratégia, deve-se olhar a identidade da organização, ou seja, a 
sua missão, seus valores e princípios. A diversidade deve estar ligada a isso 
que, por sua vez, tem relação com os valores universais, sobretudo os 

direitos humanos. Essa questão não está ligada à estratégia empresarial. Tem a ver com o que 
a empresa acredita, com o seu jeito de ser. Vai muito além da estratégia. Se a diversidade 
estiver no DNA da organização, vai estar presente no seu jeito de fazer negócios e de se 
relacionar.  

Há alguma maneira de medir o retorno financeiro da diversidade nos negócios? 
No Brasil, infelizmente, ainda não estabelecemos meios de medir resultados do ponto de vista 
financeiro nas empresas. Estamos engatinhando no tema e nos seus indicadores de 
resultados. Porém, não acho que se deva valorizar a diversidade porque ela dá lucro e, sim, 
porque é o certo. Não discriminar é básico para a vida e está ligado a valores, portanto, não 
pode estar submetido a mais lucro ou menos lucro. No entanto, pelas organizações que 
acompanho, eu afirmo que dá resultados financeiros, sim. Pois a empresa passa a enxergar 
outros públicos, a tratar melhor seus clientes e, ainda, consegue desenvolver novos produtos. 
O que mais percebo nesses dez anos de trabalho com a diversidade é a melhoria dos índices 
de satisfação interna - o ambiente de trabalho fica mais rico. 
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