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1. "Produtividade" sempre foi palavra 
da moda, e sua busca é verdadeira nas 
esferas empresariais há muito tempo. 
Certo? Certo. 
2. A alta performance empresarial e os 
processos de desenvolvimento profis
sional são questões intimamente rela
cionadas. Certo? Certo. 
5. Os esforços de desenvolvimento, se 
voltados apenas para as questões téc
nicas, acabam sendo tiros n'água, tanto 
que a maior causa do insucesso profis
sional é a inabilidade de criar confian
ça interna, influenciar decisões tática 
e estrategicamente e ter uma rede que 
apoie as iniciativas. Certo? Certo. 
4. Os líderes andam sobrecarregados, 
porque a crucial obtenção de engaja
mento e lealdade dos subordinados 
diretos é exigida exclusivamente deles. 
Certo? Certo. 
5. A valorização da diversidade de 
funcionários se mostra cada vez mais 
importante para gerar produtividade 
-e inovação- e a boa notícia é que, 
uma vez estabelecida a inclusão dos 
diferentes, o grau de engajamento e 
fidelidade das pessoas aumenta subs
tancialmente. 

Quem se identificou apenas com as 
primeiras quatro afirmações anterio
res deve saber que a quinta já vem apa
recendo com frequência em pesquisas 
internacionais, como a realizada entre 
julho e agosto de 2010 pela Global No-
vations com 117 empresas (84% delas 
baseadas nos Estados Unidos). 

Regina Camargo é fundadora e sócia-
-diretora da Across, firma de consul
toria em RH que agora trabalha com 
gestão da diversidade. Flávio Ponzio é 
gestor de negócios da empresa. 

Conforme o levantamento, há 
uma preocupação crescente nas 
organizações com a busca de no
vas ideias provenientes da diver
sidade de seus funcionários (40% 
dos respondentes mostram essa 
preocupação) e 34% se incomodam 
com o fato de que o respeito à di
versidade e a ausência de modelos 
de inclusão ainda são problemas 
sérios na América do Norte. 

O que dizer, então, do Brasil, cujo 
mito fundador é a mistura das raças? 

A verdade é que aqui muitas em
presas ainda não consideram diver
sidade algo estratégico e não veem 
necessidade de investir nisso. 

Propomos ao leitor de HSM Mana
gement uma rápida verificação. 
Quando estiver em sua empresa, 
olhe a sua volta e responda: 

• Há mulheres na diretoria? 
• Pessoas negras ocupam cargos 
de analista, coordenador, gerente 
e diretor? 
• Pessoas com deficiência (PCDs), que, 
pela lei brasileira, devem preencher 
de 2% a 5% do quadro das empresas a 
partir de cem funcionários, têm chan
ce de se colocar em qualquer função? 
• Quando um grupo de trabalho re
solve fazer um happy hour, pensa em 
como incluir todos: os que bebem e 
os abstêmios, casados e solteiros, ges
tores e não gestores, ateus, católicos, 
evangélicos, judeus etc.? 
• A opção sexual de seus colegas é 
aberta e aceita sem piadinhas pelos 
corredores e na sala do café? 
• Qualquer profissional, de qualquer 
idade, é considerado para oportunida
des internas desafiadoras? 
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Muito provavelmente sua conclusão 
será a de que você não está em uma 
empresa inclusiva, e não lhe será sur
presa saber que a grande maioria das 
companhias brasileiras, ou que estão 
no Brasil, possui esse mesmo perfil. 
Assim, a resposta a que chegamos é: 
nosso País não é inclusivo. 

(Se suas respostas às questões foram 
"sim", isso significa que sua organiza
ção já percebeu que ser inclusiva faz 
toda a diferença em seus resultados. 
Ela está preparada para vencer a com
petição por talentos -pois estes existem 
nos mais diversos tipos de pessoas- e 
sabe posicionar-se diante de ampla 
gama de dificuldades e desafios, uma 
vez que tem ouvidos abertos a todas as 
ideias, venham de onde vierem.) 

Se sua empresa está no grupo das 
não inclusivas, nós convidamos você a 
continuar lendo este artigo. 

DIVERSIDADE É DIFERENCIAL 
Um ambiente de inclusão colaborativo 
gera, inequivocamente, incremento na 
produtividade, pois aumenta o senso 
de lealdade e engajamento, levando à 
necessária vantagem competitiva. 

Alguns números podem corrobo
rar sua decisão de investir na inclu
são da diversidade em sua empresa 
(com base em pesquisas e tendên
cias levantadas pelo censo dos Esta
dos Unidos no ano 2000 e pelo Se-
lig Center for Economic Growth em 
2008): 

• As parcelas da população tidas 
como minorias (ou seja, sem aces
so aos meios para se desenvolver 
e colocadas à margem do cresci
mento) representam hoje apenas 
um terço da economia, mas serão 
maioria em 2042. 
• Em 2013, os hispânicos nos Esta
dos Unidos representarão 10% do 

poder de compra da população; afro-
-americanos, 9%; e asiáticos, 5,4%. 
• Ainda em 2011, esperava-se uma 
contribuição próxima a US$ 835 
bilhões nas compras feitas pelo 
grupo LGBT (Lésbicas, Gays, Bis
sexuais, Travestis e Transexuais). 
• O volume de profissionais que atua
rão em outros países e necessitarão 
sentir-se adaptados e confortáveis 
socioculturalmente a seu "novo lar" 
terá crescimento significativo, ainda 
que não mensurado. 

E o Brasil com isso? Bem, as tendências 
de gestão dos Estados Unidos se repe
tem no Brasil, já que vivemos em um 
mundo globalizado, e nós, além de não 
sabermos incluir a diversidade interna, 
temos sido e seremos, cada vez mais, 
alvo de profissionais de várias partes 
do mundo que buscam aqui chances 

de crescimento e empreendedorismo 
(ainda que como intraempreendedores 
com vínculo empregatício). Você se sen
te preparado para recebê-los? 
O QUE FAZER? 
Nossa orientação é que você antes en
tenda a necessidade da diversidade e 
então implemente um programa inclu
sivo em sua organização. Listamos seis 
iniciativas na gestão de RH que podem 
contribuir para isso: 
1. Desenho organizacional 
Sua primeira tarefa é responder: 

• Sua estrutura organizacional per
mite que diversos profissionais te
nham chance de fazer carreira? 
• Os passos de carreira são claros 
para todos? 
• Mesmo as áreas mais técnicas/es
pecíficas podem gerar chances de 
aprendizado a todos? 

Não podemos esquecer que toda 
empresa sempre tem funções/ativida
des que necessitam de formação qua
lificada e conhecimentos específicos. 
Portanto, não há como abrir todas as 
possibilidades para todas as pessoas, 
mas isso tem de ficar claro. 

Resolve-se a questão com a defini
ção das competências técnicas por 
função e aliadas a processos de es
colha transparentes, permitindo que 
qualquer um tenha acesso livre a es
sas informações. 

Deixando de lado posições técnicas 
mais exigentes, quando aspectos como 
idade, formação e experiência anterior 
em áreas específicas são imprescin
díveis, precisamos abandonar antigas 
crenças limitadoras e abrir possibili
dades para diversos tipos de pessoa. 
Estaremos então falando de uma es
trutura organizacional inclusiva, pois 
permitirá que muitos tenham oportu
nidade de crescer. O alerta que ainda 
se mantém é que esses "requisitos" de 
perfil limitadores, na maioria das ve
zes, estão apenas na cabeça de quem 
define os novos ocupantes e nunca são 
expostos de modo transparente. Há 
preconceitos que precisam ser desco
bertos para que possam ser quebrados. 
2. Gerenciamento de talentos 
Sua tarefa, como líder, é construir uma 
empresa que tenha as pessoas certas 
nos lugares certos e que alavanque as 
diversas habilidades e perspectivas do 
maior número possível de indivíduos. 

Falando diretamente, não podemos 
imaginar que somos mesmo inclusivos 
nessa questão de guerra de talentos se 
procuramos só profissionais provenien
tes das chamadas "escolas de primeira 
linha", que tenham a "cara" da organi
zação, com certa idade máxima etc. 

Em nossos trabalhos de consultoria, 
temos visto companhias que abando
naram essas crenças e que, de maneira 
alinhada e compromissada, com ne
gociações conduzidas pela área de re
curso humanos com toda a liderança, 
aceitam profissionais recém-formados 
em qualquer universidade e, o que é 
ainda melhor, sem limite de idade. 
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Outro cuidado é em relação ao mo
mento de entrada desses novos profis
sionais na empresa. Todo o grupo de 
liderança que vai recebê-los deve estar 
preparado para criar um ambiente de 
liberdade no qual possam expressar 
suas ideias, ainda que contrárias ao 
que sempre foi dito/feito. Eles chegam 
com vontade de quebrar paradigmas e 
precisam encontrar um ambiente que 
lhes permita isso. Olhe e cuide para 
que seus líderes não tentem transfor
má-los em iguais, pois seu esforço por 
conseguir talentos será desperdiçado. 

Uma sugestão ao pessoal de RH: 
façam um acompanhamento efetivo 
do engajamento desses novos con
tratados, alertem os gestores sobre 
barreiras ao novo pensamento e, ao 
mesmo tempo, mostrem aos no
vos profissionais como colocar suas 
ideias de modo que sejam aceitos pela 
organização. Esse trabalho de engaja
mento inicial, no qual olhamos para 
quem já está na empresa, e para os que 
estão chegando, é a chave para o suces
so de seu programa de talentos. 

Mais uma importante reflexão: ao 
monitorar a vida profissional dos en-
trantes, precisamos entender se es
tamos alinhando seu talento a suas 
paixões profissionais. Ou seja, muitos 
de nós possuímos talento para certas 
atividades, mas não somos apaixona
dos por elas. A pessoa só dará o melhor 
de si e se sentirá plenamente satisfei
ta e engajada se estiver aplicando seu 
talento a algo que realmente aprecia 
fazer. Do contrário, um talento terá 
pouca sustentação. Os líderes devem 
conhecer seus funcionários para poder 
identificar seus talentos e paixões e, es
tando estes alinhados aos desafios que 
a empresa propõe, propiciar-lhes seus 
"melhores momentos de carreira". 
3. Avaliação de desempenho 
A medição de desempenho tem por 
finalidade conseguir que as pessoas 
deem o melhor de si no trabalho. Como 
observar com segurança se alguém 
está comprometido com os resultados 
esperados? Ao mesmo tempo, como 
garantir que os objetivos pessoais este

jam alinhados ao que a empresa espe
ra alcançar? 

O que é necessário acrescentar a 
esse processo, e o RH tem de ser o ator 
principal nessa ação, é o ponto de vista. 
Devemos sempre entender se há um 
alinhamento entre as responsabilida
des esperadas do funcionário e o que 
ele sabe e gosta de fazer. Felizmente, 
existem pessoas interessadas nas mais 
diversas tarefas, desde as mais técnicas 
e precisas até as inovadoras e estratégi
cas. Basta procurá-las e alocá-las corre
tamente. Assim, muitas vezes, é possível 
realocar as pessoas que não atingiram 
seus resultados em atividades que 
unam seu talento a sua paixão. 

Como estratégia diferenciada de RH, 
devem ser abandonados os feedbacks 
vazios, nos quais se diz que a empresa 
espera mais daqueles que não tiveram 
o desempenho esperado. Isso os ges
tores já fazem bem. Em programas de 
liderança, fala-se em liderar segundo 
o grau de maturidade do profissional, 
ensina-se como ser o "coach" técnico 
e o "mentor" de carreira etc. É preciso 
somar todos esses aspectos ao entendi
mento das diferentes expectativas, gos
tos, habilidades, pensamentos, visões, 

ideias. Se o gestor não leva nada disso 
em consideração para definir a vida de 
um funcionário, não pode dizer que 
está, real e fielmente, avaliando seu de
sempenho. 

Algumas companhias têm feito um 
bom trabalho ao adotar Programas 
de Desenvolvimento dos Empregados 
(PDEs), nos quais estes podem opinar 
sobre seus desejos profissionais. O pro
blema está em respeitar isso e trilhar 
caminhos possíveis para que tais de
sejos sejam atendidos. Na maioria das 
vezes, esses instrumentos se tornam 
pura burocracia da área de RH. Para 
quem busca a vanguarda em gestão de 
gente, a vontade do funcionário deve 
ser levada a sério, procurando, sempre 
que possível, maneiras de fazer isso 
acontecer. Quando aparecem desejos 
não condizentes com a realidade da or
ganização, procure por possibilidades 
aliadas a eles. Atitudes simples assim 
poderão garantir alto grau de compro
metimento e lealdade do funcionário. 
Isso é inclusão. 
4. Desenvolvimento da liderança 
Acreditamos já estar clara a impor
tância de o RH estar preparado para 
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formar líderes capazes de entender a 
riqueza da diversidade na empresa e 
agir inclusivamente. 

Líderes que pensam à frente reco
nhecem a necessidade de investir na 
inclusão da diversidade como parte do 
processo das práticas de gerenciamen
to de talentos e continuam a desafiar 
suas organizações a ligar esses princí
pios à performance corporativa. 

O retorno desses investimentos é 
real e eles afetam todas as áreas do 
negócio, gerando maior agilidade, 
melhor percepção sobre o mercado, 
maior lealdade dos clientes, consu
midores e comunidade, inovação em 
geral e melhoria no recrutamento e 
retenção de funcionários. O que mais 
a liderança deseja? 

O que precisamos deixar claro é que 
não falamos de respeito à diversidade e 
atitude inclusiva para ser bacanas e so
cialmente responsáveis. Estamos nos 
referindo a resultados, ganhos reais, 
ampliação de mercado. 

oportunidade de chegar a esses padrões. 
Pessoas confiantes acreditam em 

sua capacidade de aprender o que 
quer que seja e, por isso, corres
pondem ao que se espera delas, em 
um círculo virtuoso. Pessoas que se 
sentem ignoradas ou desvalorizadas 

5. Implementação de uma 
meritocracia 
Seria inconsistente pensar em diferen
ciar as pessoas por meio de um bom 
processo de meritocracia quando fala
mos em ter uma atitude inclusiva? 

Absolutamente não. Devemos, 
sim, é ter certeza de que para todos 
foram dadas as mesmas oportunida
des e orientações. Se isso foi feito, a 
meritocracia será realmente o reco
nhecimento justo para quem desem
penhou mais e melhor. 

Mas precisamos tomar cuidado: mui
tas vezes, tentando acomodar diferenças 
individuais, podemos mudar padrões e 
expectativas, em vez de implementar os 
meios que garantam que todos tenham a 

não acreditam que têm capacidade 
de aprender e, por isso, não corres
pondem ao que se espera delas, em 
um círculo vicioso -e perverso. 
6. Política de benefícios 
Depois de termos caminhado por áreas 
mais estratégicas de RH, vale um pe
queno alerta sobre algo mais transacio
nal, porém de extrema importância. 

Por mais inverossímil que possa 
parecer, ainda se encontram grandes 
empresas que definem benefícios de 
maneira tradicional. 

Sabemos da complexidade que envol-
ve qualquer nova ação de beneficio para 
os RHs, principalmente por termos uma 
legislação trabalhista tão antiquada. No 

entanto, há um ponto que deve ser re
visto e já: por que algumas organiza
ções ainda não ampliaram os benefícios 
para os cônjuges, sejam de que sexo 
forem? Cada vez mais mulheres estão 
conseguindo boas posições no mercado 
de trabalho e, muitas vezes, são o ali
cerce financeiro da família. Por que não 
permitir que o marido tenha acesso a 
planos de saúde da esposa? O casamen
to homossexual já foi oficializado no 
Brasil. E os benefícios, eles foram esten
didos a esses cônjuges também? 
TRÊS ANOS, NO MÍNIMO 
É lógico que a mudança de cultura 
da organização relativa à inclusão 
não constitui um processo rápido. 
Leva-se no mínimo de três a cinco 
anos de trabalho na conscientização 
dos funcionários e na formação dos 
líderes para que isso entre no DNA 
da empresa. 

Será, contudo, que todo esse es
forço de transformação e inclusão 
dos diferentes vale mesmo a pena? 
Como resposta, propomos uma nova 
reflexão: imagine sua empresa com 
um número significativo de funcio
nários, de todas as áreas e experti-
ses, com alto desempenho e grande 
comprometimento... Não é utopia; é 
sua solução. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 1, ano 16, n. 90, p. 100-104, jan./ fev. 2012.




