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Lidar com a diversidade
nem sempre é

agradável. Mas ela
melhora o desempenho

de grupos

Um dos argumentos recorrentes
daqueles que defendem a diver-

sidade dentro das empresas é que a
entrada de um elemento novo - e di-
ferente - ajuda a melhorar equipes.
Normalmente, associa-se essa melho-
ra à capacidade de o novato apresen-
tar idéias e questionar processos es-
tabelecidos, fazendo com que o grupo
aperfeiçoe sua atuacão. Sem descartar
esses1 fatores, três professoras de uni-
versidades americanas afirmam que
os aspectos positivos da diversidade
prescindem da genialidade do novo
participante. Na verdade, um dos as-
pectos mais importantes, acreditam, é
o desconforto que a sua presença gera.

Para chegarar a essa conclusão, Katie
Liljenquisf, da Brigham Young Uni-
versity, Margaret Neale, de Stanford, e
Katherine Phillips, da Kellogg, fizeram
ura experimento em que grupos homo-
gêneos e cujos membros se conheciam
tinham de resolver problemas juntos.
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Em algumas fases do exercício, porém,
uma pessoa marcadamente diferente
era incluída no time. De forma consis-
tente, os grupos com o desconhecido
tinham uma performance melhor.

Esse resultado, de acordo com as
pesquisadoras, não pode ser credi-
tado às pessoas em si, porque não foi
percebida nelas nenhuma atitude que
influenciasse de maneira relevante o
trabalho. "Os novatos não fizeram as
mel hores perguntas ou apresentaram
alguma informação nova", dizem as
autoras. As pesquisadoras acreditam
que a dinâmica do grupo e o descon-
forto criado pela diferença incenti-
varam todos a trabalharem melhor.
Um exemplo de corno isso funciona
foi observado quando um participan-
te do grupo se via concordando com
o novato. Essa pessoa, para evitar se
ver isolada, acabava se tornando uma
advogada da idéia e trabalhava duro
para que todos a entendessem,

Outra descoberta foi que as pesso-
as tendem a distorcer o resultado do
trabalho por causa de suas sensações.
De forma constante, os grupos que ti-
nham uma pessoa diferente achavam
que seu trabalho havia sido compro-
metido, quando na verdade o resultado
concreto era o oposto. A mesma distor-
ção foi percebida nos grupos homogê-
neos. Apesar de ter resultados piores,
esses times achavam que tinham tido
uma atuação superior ã concorrência.
Uma possível explicação está justa-
mente no grau de desconforto que as
pessoas sentiram.

No ambiente de trabalho, a d iver-
sidatie não deve ser entendida apenas
como diferença social ou étnica. Se-
gundo as professoras, mesmo o his-
tórico e as experiências profissionais
distintas podem trazer benefícios. Um
contador trabalhando com um time de
vendas ou uma pessoa de outra região
trabalhando junto com nativos são
alguns dos exemplos usados no tra-
balho. Para as autoras, esse processo
pode não ser o mais agradável possí-
vel, mas o sacrifício e os riscos envolvi-
dos valem a pena.
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