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A arte (e o valor)
Como a e de

discurso sobre a importância da diversidade
nas organizações não é novo, mas embora
já conhecido, o foco na sua capacidade de

geração de valor ainda é muito pouco abordado.
O tema tende a ser tratado pelo ponto de vista
da ética e da inclusão social, o que o torna uma
questão de responsabilidade social e não de gestão
do negócio voltada para a produtividade.
A visão de responsabilidade social, embora
relevante, deixa de fora a importância da
diversidade como fonte de diferencial competitivo
em mercados globais cada vez mais segmentados.
As diferenças culturais, étnicas, de identidade
e de valores individuais configuram nichos
de mercado importantes, mas na sua maioria
desconhecidos das empresas, que raramente
possuem informação suficiente sobre eles.
Valorizar a diversidade como fonte de diferencial
competitivo significa, para as companhias, a
construção de competências organizacionais não
só para abrigar as diferenças, mas, sobretudo,
para processar e capitalizar os conhecimentos dos
diferentes nichos de mercados que essa diferença
traz para a organização.
Uma empresa de alimentos prontos ou congelados,
por exemplo, que conheça a forma como diferenças
religiosas afetam o consumo do seu produto, pode
customizar e criar linhas para cada um desses
grupos na sociedade, atendendo a demandas
latentes, quando seus concorrentes procuram
aumentar a sua lucratividade competindo com
linhas similares e que comprovadamente já
deram certo no mercado. Nessas condições, a
lucratividade tende a ser decrescente, enquanto
estratégias de segmentação focadas na diferença
permitem que a empresa atue sem concorrentes
diretos, pelo menos até que eles consigam imitar
alguns de seus produtos.
Sabemos, por exemplo, que a religião judaica
orienta seus fiéis a comer coisas diferentes, ou
processadas de forma diferente, em relação à
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da diversidade
católica. O cuidado não só na escolha dos produtos
(evitando porco e camarão, por exemplo), mas nas
formas de preparo (as facas que cortaram o porco
não podem ser usadas para cortar a carne bovina,
por exemplo), é fundamental para segmentar a
produção para esse mercado. Do mesmo modo,
muçulmanos, hindus, budistas, vegetarianos de
modo geral, pessoas com dietas especiais, têm
necessidades que não são atendidas por várias
empresas que atuam no mercado.
Será que esses grupos são minorias tão pequenas a
ponto de não ser lucrativo produzir para eles? Seria
possível agrupar algumas das preferências dessas
minorias de modo a produzir para um conjunto
de consumidores com preferências especiais? Um
pequeno passeio para a região do Saara, no centro
do Rio de Janeiro, nos levanta a suspeita de que
esses grupos, na nossa população, são maiores
do que tendemos a perceber. Essas são fatias
significativas de mercado? É possível, em termos
de custo de diversificação das linhas de produção,
preparar-se para atendê-las? Esses grupos são vistos
como oportunidades de mercado?
A questão dos alimentos é apenas uma. Diferentes

grupos de imigrantes consomem crédito de
maneira diferente. Imigrantes do norte da Europa
e da Ásia tendem a ter mais visão de longo prazo,
enquanto os do sul da Europa, em menor grau, e
os descendentes de africanos, em maior grau, têm
maior foco no curto prazo. Alguns grupos tendem
a consumir crédito com visão de investimento na
prosperidade da família no longo prazo, outros
com o foco na satisfação dos desejos de consumo
no curto prazo.
A razão pela qual o consumidor decide consumir
explica muito suas preferências expressas no
mercado e sua maior ou menor satisfação
com certos produtos ou serviços. As empresas
conseguem ter acesso organizado às informações
sobre esses grupos? Haveria formas sistemáticas
de acompanhar o desenvolvimento da demanda
desses grupos, sem investimentos maciços em
pesquisas feitas sem foco específico?
Observações sobre o cotidiano de nossas populações
permitem perceber uma série de oportunidades de
inovação em marketing que, normalmente, não
estão disponíveis para as empresas por ocasião do
seu planejamento estratégico.
Um banco que queira inovar, por exemplo,
consegue segmentar por algum critério que não
seja porte financeiro do cliente? A informação
sobre porte financeiro é suficiente para criar
uma estratégia de segmentação melhor do que a
da concorrência? Se todos segmentam mercado
da mesma forma, continuam concorrendo com
estratégias semelhantes. Mas se mudam, ou
sofisticam, a forma de segmentar, conseguem entrar
em mercados em que os concorrentes não estão.
Um banco que segmente por porte financeiro do
cliente não enxerga a diferença em termos de
necessidade de produtos financeiros de uma rede
de supermercados com lojas pequenas t médias
nas áreas ricas da cidade (que atendem seus
clientes com sofisticação de produtos e recebem
por meio de dinheiro eletrônico) e as redes de lojas
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que funcionam em muitas das nossas favelas (que
vendem para populações de baixa renda e que
recebem no fim do mês).
Muitas são as lojas, e algumas já se organizaram
em redes, que vendem com substitutos modernos
dos antigos "fiados1' dos armazéns nas favelas e
nos subúrbios. Muitas delas chegam perto do fim
do mês com problemas de fluxo de caixa para
repor estoques. Embora possam ter faturamento
anual similar ao das redes de supermercado das
áreas mais ricas da cidade, têm necessidades de
serviços bancários totalmente distintos.
Quanto vale o conhecimento de um empregado
de um banco sobre como funciona esse segmento,
cada vez maior na nossa sociedade, e que
aprendeu a lucrar vendendo para as classes
D e E, nas quais a maioria das empresas tem
dificuldades de atuar? E se o banco em questão

pretende internacionalizar-se? Será que essas
soluções, aprendidas em casa, não seriam um
diferencial competitivo fantástico para competir
com instituições européias ou norte-americanas
em países como a índia, a China e a Rússia, onde
saber vender para pobres é fundamental?
Se a organização gerencia seus recursos
humanos como fonte de informação estratégica
e compreende tempo investido em capacitação
de pessoas e na criação de contextos
capacitantes para o surgimento de estratégias
emergentes levando em conta essas questões,
estará gerindo a diversidade no sentido
estratégico, como fonte de informação para os
processos de inovação organizacional.
Essa visão é fruto do desenvolvimento de novas
teorias sobre o comportamento do consumidor,
fortemente influenciada pelo uso da antropologia
para compreender os comportamentos que
observamos no mercado.
Historicamente, o consumo era compreendido de
forma bastante limitada, como atos de compra
motivados ou por necessidades econômicas ou
por desejos de indivíduos. Os estudos sobre como
cultura e identidade influenciam as compras
demonstram que esse é um processo bastante
mais complexo. É muito difícil para a empresa
compreender as razões pelas quais o consumidor
compra, comprará ou deixará de comprar um
produto ou serviço sem compreender a lógica que
orienta essas escolhas. E sem compreender essas
razões, a empresa fica sem norte para inovar de
forma estruturada.
A lógica que orienta as escolhas é compreensível se
olharmos para o ser humano como um ser social e
de cultura, pois a forma como criamos significados
para a nossa vida, como percebemos as ameaças à
nossa família e construímos estratégias de inserção
na sociedade são sociais e culturais na origem.
Mesmo que não gostemos do nosso emprego ou
não queiramos fazer certas coisas, muitas vezes
cedemos e fazemos o que o chefe quer de nós. E
o fazemos ao pensar na importância de manter
nossos filhos em escolas particulares, de pagar
planos de saúde, de participarmos das celebrações
com nossas famílias e amigos, de manter uma mesa
farta, ou de garantir a dignidade dos nossos de
inúmeras outras formas.
Esses atos de consumo {de educação, saúde,
alimento, de vestuário, dentre outros) estão
marcados por nossos valores mais profundos,
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em nome dos quais estamos dispostos a fazer
inúmeros sacrifícios (até mesmo aturando um
emprego do qual não gostamos). Esses valores
estão construídos por nossa identidade, que
por sua vez é construída em função da nossa
cultura étnica, de nossas preferências religiosas
(ou pela ausência delas), pela forma como fomos
socializados numa família, na sociedade e em
várias instituições sociais.

Inteligência competitiva

Pessoas que partilham a mesma formação
cultural e tiveram trajetórias sociais similares
compreendem essas diferentes formas de pensar
e consumir. Partilham os mesmos valores, e,
portanto conseguem compreender a lógica que
rege as escolhas de outros membros do seu grupo
de origem. E estão aptas a contribuir com esse
conhecimento, se a empresa tiver mecanismos
que permitam essa participação, refinando as
estratégias de segmentação de mercado, o que
ajudaria a empresa a sair de um cenário "oceano

vermelho", em que a guerra por mercados e
consumidores é sangrenta, e a posicionar-se num
segmento "oceano azul", no qual os concorrentes
não estão atuando.
Gestão da diversidade, portanto, é uma forma de
gestão da inteligência competitiva em mercados
nacionais e globais cada vez mais segmentados.
Pode ser a maior alavanca para processos de
inovação e fonte de excelência em produtos e
serviços se for bem compreendida. Mas precisa
ser tratada de forma adequada nos processos de
desenvolvimento organizacional pelas empresas
que querem e precisam inovar. É um passo
à frente em termos de gestão estratégica de
recursos humanos, pois nos permite perceber de
forma bastante clara como os seres humanos
são, na realidade, a fonte de informação e de
conhecimento relevantes e nos coloca o desafio de
construir mecanismos adequados para que nossos
colaboradores possam participar desse processo de
refinar a nossa estratégia competitiva.
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