
A diversidade como
estratégia empresarial
Para empresas que almejam alcançar patamares além da simples sobrevivência, uma
das alternativas estratégias é a da diversidade empresarial

Por Guido Heleno

H ouve um tempo em que, em nome da
padronização e competitividade, praticou-se
uma política de recursos humanos na qual

os trabalhadores, chamados de colaboradores, eram
levados a terem o mesmo comportamento, estimu-
lados a pensarem e agirem de uma maneira estan-
dardizada. Para esses gestores de pessoas, era impe-
rativa a padronização dos sistemas de qualificação
e/ou de desenvolvimento de competências, única

forma de garantir a desejada harmonia dos que
sabiam o que fazer e o faziam de maneira padroni-
zada e ágil. Metaforicamente, poder-se-ia dizer que
eram componentes de uma roda dentada de iguais
simetrias, funcionando a todo vapor. Infelizmente,
a desenfreada competitividade, agora sem frontei-
ras, e os desafios econômicos engendrados no ven-
tre da globalização - com inesperados picos de cri-
ses, intercalados por curtos momentos de paz ou
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crescimento de índices econômicos - exigem muito
mais do que contar com uma equipe afinada, que
apresente o mesmo perfil e, o que é agora mais
temerário, oferecendo sempre as mesmas respostas.

Bons tempos aqueles em que a esteira de produ-
ção era muito mais do que um mecanismo eficaz,
capaz de fazer com que todos trabalhassem dentro de
um ritmo, com agilidade e qualidade, dando sempre
as mesmas respostas de produtividade. As variações
eram mínimas, sendo que a diversidade era um mal
tanto para os empregados, como em relações com os
mercados e, até mesmo, para com o mais importan-
te elo da cadeia de negócios: o consumidor. Porém,
hoje, as relações sociais - notadamente as relações
empresas/consumidores - alcançam conformidades
bem diferenciadas das existentes há 15 anos. Com
isso, destaca-se a necessidade do emprego da diversi-
dade, dentro de uma estratégia até mesmo ousada,
na qual se valoriza, de maneira mais direta, o corpo
funcional, constituindo-se esse em um preponderan-
te fator de oxigenacão do organismo empresarial. Só
assim, segundo os especialistas em gestão de empre-
sas, é possível respirar, no mundo dos negócios, os
ares da modernidade.

Se, na maioria das cidades brasileiras se tem
representantes de diferentes culturas, com os mais
diversos gostos e aspirações em relação ao consumo,
o bom senso recomenda contar com colaboradores
capazes de compreender e atuar em função desse
ambiente multicultural. Essa ação de diversidade é
uma das estratégias óbvias que vêm sendo adotadas
por aqueles que buscam adequar-se às exigências
atuais de mercado. Exemplo disso é a tendência já
percebida em algumas capitais brasileiras quando da
contratação da rotulada mão-de-obra temporária,
como a de jovens para atendimento em shoppings,
no final de ano. Alguns gestores já estão adotando
critérios de seleção que levam em conta a diversida-
de de classe e as diferentes etnias e categorias de
indivíduos para efetuarem as contratações.

A diversidade é um gigantesco polvo de inú-
meros tentáculos. E essa variável deve ser conside-
rada, estrategicamente, para tirar proveito desse
quadro. Assim, uma loja que oferece produtos de
marca, um determinado tipo de tênis ou de cami-
setas estampadas - efeito da globalização de cos-
tumes - que conta com atendentes representantes
das nossas principais etnias e que, além disso,
incorpora à forca de trabalho vendedores de ori-
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gem asiática ou européia,
reúne muito mais chances
de atrair maior clientela.

A diversidade em
momentos de
adversidades

O gestor atual tem que es-
tar preparado a domar toda a
diversidade sob sua batuta,
como um maestro comanda,
de forma harmônica, todos
os instrumentistas de sua or-
questra. Além disso, deverá
ser capaz de, rapidamente,
mudar a melodia, o ritmo e mesmo alterar o tempo
previsto de execução de sua peça musical. A cultura
que se tinha, ao correr do aperfeiçoamento das téc-
nicas de gestão de pessoas, remetia sempre a estabe-
lecer padrões de regência de equipes que levassem
sempre à execução da mesma música, pois essa estava
dando resultados. Quantos cursos, seminários e
workshops tinham por objetivo levar à padronização
das equipes e limitavam-se a passar conceitos e



técnicas para conseguir que
os indivíduos, a força de tra-
balho de em uma empresa,
falassem a mesma língua?
Hoje, o importante não é
manter esse discurso unís-
sono, mas ter sensibilidade
para ouvir as mais diferen-
ciadas falas, promover forças
diversas de atendimento,
pois há consumidores jovens
e os mais vividos; há turistas,
altos executivos e servidores
públicos, coreanos e nordes-
tinos, todos exigindo serem

tratados igualmente perante a lei atual do mercado,
escrita com os jargões, claro, da diversidade.

Andres Tapias, principal executivo para Diversi-
dade na Hewitt Associates, empresa global de out-
sourcing e consultoria de recursos humanos, quan-
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do passou pelo Brasil, ao final de 2007, concedeu
entrevista ao jornal Valor Econômico, abordando
questões relativas à diversidade. À época, Tapias já
ressaltava sua preocupação com um desafio moder-
no de gestão. Para esse peruano radicado há mais
de duas décadas nos Estados Unidos, devido à glo-
balização, o momento requeria respostas rápidas das
empresas, compelidas compulsoriamente a terem
um efetivo mais diversificado para criar produtos e
serviços adequados para um mercado que se mos-
trava, cada vez, com várias faces. Isso exigia que as
empresas dominassem estratégias de diversidade
para adquirirem, assim, competitividade em relação
à força de trabalho, frente aos fornecedores e, com
maior ênfase, no atendimento aos clientes e à
manutenção da imagem empresarial na própria
comunidade em que atuasse.

Sobre os efeitos da globalização e a significância
da diversidade, assim se manifestou Andres Tapias:
"Estamos diante de um mundo em plena transfor-
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maçao. As sociedades passam por profundas
mudanças demográficas que refletem diretamente
na condução dos negócios e nas relações de traba-
lho. Somente nos Estados Unidos, os brancos, que
há 50 anos representavam cerca de 90% da popula-
ção, serão 50% até 2050; cerca de 40% dos habi-
tantes com menos de 10 anos de idade são de mino-
rias étnicas e raciais, onde os afro-americanos, lati-
nos, asiáticos e americanos nativos (descendentes
indígenas) são os mais expressivos. Uma das conse-
qüências é que 70% de todos os entrantes na forca
de trabalho são formados por mulheres e minorias.
Minoria, aliás, deixa de ser a palavra mais adequada
para traduzir a realidade - em mais de 50 cidades
norte-americanas, com mais de 100 mil habitantes,
as "minorias" já são, na verdade, a maioria local. São
Francisco, por exemplo, está cada dia mais "asiáti-
ca", enquanto San Antônio, no Texas, é pratica-
mente uma cidade "latina".

O argumento usado por Tapias ao final de 2007
ganha toques de brasilidade se detivermos, atenta-
mente, ao Brasil de hoje. Assim, há que se conside-
rar toda essa diversidade ao gerir negócios, ao pla-
nejar e implementar políticas públicas, ao idealizar o
futuro que, hoje, parece chegar sempre com mais
rapidez, sempre com uma cara cada vez mais inespe-
rada.

A diversidade em terras tupiniquins
Este país cresceu e se solidificou como nação e

ganha notoriedades que indicam estarmos às portas
do Primeiro Mundo, devido justamente à sua diver-
sidade. Em um mesmo estado brasileiro, temos os
mais variados nichos culturais, representantes de
diversas etnias e, o que é melhor, representantes da
mesclagem racial e cultural, fazendo com que seja-
mos um povo ímpar. Sem conceitos firmados ou
regras institucionalizadas, somos praticantes, na vida
real, de ações de uma diversidade empírica, mas de
resultados. Talvez os gestores, administradores e
empreendedores devam lançar um olhar mais aten-
to para o povo brasileiro, não com os olhos feitos
para enxergar simples consumidores, mas a gente do
e no Brasil.

Basta relembrar que, até a manifestação mais
firme da globalização - não só na economia, mas
também em relação a usos, gostos e sonhos de con-
sumo - era possível encontrar na vitrine de sempre
produtos que, embora variassem de modelos, fos-
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sem da mesma e tradicional
marca. À medida que o
mundo foi se transforman-
do em uma real aldeia glo-
bal, na qual os meios de
comunicação são capazes
de aproximar civilizações,
fazendo desaparecer limites
e distâncias geográficas, em
que televisão, internet e
imagens via celulares são
capazes de mostrar, em
tempo real, como estão ves-
tidos jovens do Japão, Cana-
dá ou da Austrália, tudo
isso reflete na vida das empresas.

Em recomendação de ações às empresas, Andres
Tapias elegeu como a primeira medida a de buscar
conceituar e impregnar a empresa com a cultura da
diversidade. Tudo deveria começar por enxergar a
Diversidade como vantagem competitiva que pode
ser conquistada a partir da criatividade coletiva.
"Tanto as diferenças quanto as semelhanças basea-
das em raça, sexo, etnia, religião, orientação sexual,
estilo de comunicação, geografia, educação, estado
civil, estilos de pensamento, função de trabalho,
habilidades físicas e demais características podem
gerar frutos positivos, se bem administradas", segun-
do Andres Tapias.

Isso vale para a China, para a Noruega e, cer-
tamente, para o Brasil. Somos considerados um
país novo, mas já alinhado às regras mundiais da
globalização, vivendo os mesmos temores de crises
ambientais e econômicas que afetam a todos.
Fotos de indígenas brasileiros, usando camisas da
seleção canarinho de futebol, ou mesmo estam-
pando marcas de empresas internacionais vêm
ilustrando inúmeras exposições de fotografias,
aqui e em longínquos países. E para essa realidade
estabelecida em um país tão múltiplo, extenso e.
cheio de surpresas que se deve conceber estraté-
gias de diversidade empresarial. Aí, o administra-
dor terá que harmonizar muito mais do que crises
econômicas internacionais e diversidade de pro-
dutos para uma pluralidade de consumidores.
Terá que promover ações de gestões ousadas,
amplas, mas com os pés no chão e um olhar capaz
de alcançar o infinito, mas sem perder o foco no
cidadão que passa à sua frente.
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