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Diversidade religiosa entra
na pauta de departamentos
de recursos humanos

Não é simples enumerar os tipos
de crenças religiosas existentes
no Brasil, mas estima-se que se-
jam aproximadamente 45. Em-
bora 74% da população se intitule
católica, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a diversidade é grande e
lidar com a religiosidade dos fun-
cionários é um grande impasse
para os departamentos de recur-
sos humanos no país. A questão é
alvo de debate entre gestores e
também entre funcionários, es-
pecialmente os que fazem parte
da minoria religiosa, seja ela qual
for. Há ainda o desafio recente
das empresas que nascem para
atender fiéis de uma religião.

O empresário Moisés Maga-
lhães, presidente da fabricante
de refrigerantes Leão de Judá, é
protestante calvinista e conta
que a própria ideia de abrir a em-
presa foi um pedido feito a Deus
que foi atendido. O produto é
voltado ao público evangélico.
Mas ele afirma que a gestão da
empresa não se faz com base na
fé. “Escolhi esse nome porque
queria algo que manifestasse mi-
nha forma de pensar. Acredito
em Deus e no trabalho, e que a
recompensa do trabalho deve ser
destinada a ajudar o próximo,
mas não existe imposição de cre-
do na companhia”, afirma.

Segundo Magalhães, não há
distinção entre profissionais por
crença religiosa, mas “é natural
que pessoas de ideias semelhan-
tes tenham mais interesse em
parcerias”. Ele diz que não per-
gunta a religião de um profissio-
nal durante a entrevista de em-
prego. “O que ele precisa ter se-
melhante a mim é a visão de ne-
gócio e a capacidade de geri-lo.”

Segundo a consultora de re-
cursos humanos Luiza do Valle,
sócia da Do Valle Consultoria, se
a empresa tiver um posiciona-
mento religioso, isso tem de ser
informado no ato da entrevista.
“Caso contrário, é preciso haver
neutralidade”, diz.

Não realizar orações coletivas
ou transmitir música ambiente
de cunho religioso, por exemplo,
são ações que demonstram res-
peito pela crença dos profissio-
nais e evitam situações de des-
conforto no ambiente de traba-
lho, explica Luiza. “Ser neutro

não quer dizer inibir a religiosi-
dade, mas numa empresa é fun-
damental não induzir, favorecer
ou criar um ambiente favorável a
essa ou a aquela religião”, afirma.

Complementos
Outras ações podem ser coloca-
das em prática para estimular a
integração da equipe e direcio-
nar a atenção dos indivíduos no
trabalho, independentemente da
fé de cada profissional. “A em-
presa pode trabalhar projetos
com os quais o funcionário se
identifique e não tenham cunho
religioso, como adotar políticas
sustentáveis e moralmente cor-
retas, como a reciclagem”, diz a
especialista, que também sugere
a revisão dos treinamentos e a
dedicação a programas que bus-
quem aprimorar o conhecimento
e que não visem apenas o rendi-
mento quantitativo.

As consequências para as em-
presas de atitudes tendenciosas
de qualquer natureza são negati-
vas, de acordo com Luiza. “Há
redução de criatividade, criação
de hierarquia paralela e até redu-
ção do consumo de produtos
oferecidos pela empresa”, diz. A
consultora faz questão de desta-
car que o reconhecimento deve
sempre acontecer pela compe-
tência, não porque o funcionário
tem a mesma religião ou crença
que seu superior. ■ M.C.
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em integração”
Considero que os países mais
desenvolvidos em relação à di-
versidade sejam a Coreia do Sul e
própria China, pois têm muitas
empresas interessadas em serem
globais, como Samsung e a LG. A
Malásia também tem empresas
com posturas bastante agressi-
vas a fim de aprender a lidar com
companhias de outras culturas e
tem enxergado que essa é uma
forma essencial para se desen-
volver e fazer negócios.

O que os líderes devem esperar?
Os líderes, e chamo aqui de líder
também aqueles profissionais
que, informalmente, têm certa
influência de opinião e gestão
sobre um grupo, terão que ter
cada vez mais a competência
global para lidar com o diferen-
te. Já começamos a perceber
isso, mas acredito que esta será

uma necessidade comum em
um futuro breve.

Como fazer isso?
Divido a liderança entre aquela
que acredita na “capacidade
fixa” e outra que acredita na “ca-
pacidade em construção”. No
primeiro caso, o líder sustenta
seus conceitos em relação aos
funcionários baseado na ideia de
que precisa investir no treina-
mento de seus “talentos poten-
ciais”, enquanto os demais não
são desenvolvidos. Essa é uma
atitude negativa e desfavorável
ao resultado do grupo como um
todo. No segundo caso, em que
os líderes lidam melhor com as
diferenças, a oportunidade para
se desenvolver está disponível a
todos, a partir da necessidade
particular de cada um, e isso gera
o crescimento geral da equipe. ■

“A maioria das
empresas promove
seus funcionários
mais pelas habilidades
técnicas do que pela
capacidade de lidar
com o diferente ou
pela disponibilidade
de se integrar à equipe

ser apreciada, e não apenas aceita

Rafael Neddermeyer

Espiritualidade
torna-se desafio para
empresas brasileiras

Resource investe R$ 1,5 mi em capacitação
A Resource, integradora brasileira de soluções e serviços de TI,
lançou seu programa de formação, como parte da estratégia para
multiplicar e reter talentos. De acordo com Gilmar Batistela, presidente
da empresa, serão investidos cerca de R$ 1,5 milhão em capacitação nos
próximos 12 meses para suprir sua própria demanda.
“O segmento acadêmico não está formando profissionais de acordo
com as reais necessidades do mercado”, afirma o executivo.
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