
Diferentes, mas unidos
Empresas inovadoras como a Toyota se preocupam com a diversidade
na seleção dos funcionários e sabem aproveitar o melhor de cada um

mundial, o presidente da Toyota reu-
niu no Japão os seus principais execu-
tivos e lhes disse: "Agora, nosso objeti-
vo é conseguir um carro fabricado com
metade das peças dos carros atuais".

Parece impossível, e esse sonho
da Toyota pode transformar-se em
quimera, mas isso pouco importa.
A Toyota lançou um desafio que nos
próximos anos irá guiar, estimular e
unir os esforços de dezenas de milha-
res de engenheiros, pesquisadores,
financeiros e vendedores em todo o
mundo. Obteve, assim, o que é essen-
cial para qualquer empresa: unidade
de pensamento e de ação. Mas esse é
apenas o primeiro fator de uma equa-
ção que inclui também a diversidade.
Poucos se apercebem disso, mas ob-
ter um compromisso entre a unidade
e a diversidade é parte importante
da tarefa do gestor. A Toyota só terá
êxito neste novo desafio se conseguir
criar, inovar e implementar soluções
novas num grau nunca antes visto na
indústria automobilística mundial.

Sonhar, criar, inovar e depois trans-
formar os sonhos em realidade. Isso
pressupõe uma equipe de sonhadores
e homens práticos trabalhando jun-
tos, cada um com suas diferenças, mas
todos unidos em torno de um só ideal.

Na Toyota, ou em qualquer outra
empresa, essas diferenças só existem
quando evitamos um padrão excessi-
vamente rígido na seleção e no recru-
tamento de nosso pessoal. Fiz parte,
certa vez, de um grupo de consultoria
que tentou salvar uma empresa ame-
ricana de tecnologia de ponta à beira
da falência. A empresa foi fundada
por um ex-capitão do Corpo de Co-
municações do Exército americano,
depois da Guerra do Vietnã. A sede
ficava numa região aprazível do sul
dos Estados Unidos e logo levanta-
mos um dado impressionante: quase
todos os principais executivos eram
também sulistas e haviam lutado no
Vietnã. Era uma autêntica sociedade

"Wasp", onde todos pensavam e se
comportavam da mesma maneira.
Devia ser muito agradável trabalhar
lá, mas ninguém estava preocupado
em mudar coisa alguma, simples-
mente porque já se achavam perfeitos.
Ledo engano. Logo foram superados
por concorrentes mais ambiciosos.

Basta olhar ao nosso redor para
identificar empresas que conseguem
chegar ao ponto de equilíbrio entre
unidade e diversidade. São empresas
que definem claramente os seus obje-
tivos de longo prazo, desfraldam uma
"bandeira" toda sua e vencem os con-
correntes graças à capacidade de ino-
var, provocar mudanças e assim obter
vantagens competitivas duradouras.
Sabem como cultivar as diferenças
entre as pessoas, tirando o melhor que
cada uma pode oferecer. São também
empresas onde existem confiança mú-
tua, respeito aos valores humanos e
ética nas relações entre chefes e subor-
dinados. A aderência e o cumprimen-
to das normas e metas estabelecidas
ocorre naturalmente e não exige a uti-
lização de medidas coercitivas. Nada
que se pareça, por exemplo, com ge-
rentes de vendas sádicos que mandam
amarrar um bode na mesa dos super-
visores que não atingem suas cotas.
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