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Para Ashford, presidente global de talento da consultoria Mercer, times diversos dão mais trabalho, mas resultados melhores

RECURSOS HUMANOS

Como fazer valer
a diversidade
Para especialista, empresas ainda tiram pouco proveito das
diferenças em seus quadros. Por Letícia Arcoverde , de São Paulo

Saber aproveitar a diversidade
dentro das empresas para gerar
inovação e melhores resultados é
uma vantagem competitiva que
a maioria das organizações ain-
da não conseguiu alcançar. O
processo de incorporar esse tema
na forma de fazer negócios — e
não apenas em programas so-
ciais — é hoje o maior desafio pa-
ra as companhias, e exige a parti-
cipação de departamentos de re-
cursos humanos, lideranças e
conselhos de administração.

A opinião é do americano Or-
lando Ashford, presidente global
do segmento de talento da consul-
toria de recursos humanos Mercer
e especialista na área de diversida-
de e inclusão. Para o executivo, que
já passou pela diretoria e vice-pre-
sidência de RH de empresas como
Coca-Cola e Motorola, a maior par-
te das corporações ainda se encon-
tra no que seriam os dois primei-
ros estágios da busca por diversi-
dade nas organizações: o simples
cumprimento da lei e a disposição
a refletir as diferenças encontradas
no mercado consumidor e de tra-
balho. Falta, segundo ele, dar o
próximo passo e transformar a di-
versidade em inovação, engaja-
mento e resultados nos negócios.

Para Ashford, em um contex-
to global onde todos ainda es-
tão aprendendo a avançar nesse

sentido, o Brasil pode tomar um
papel de liderança se souber po-
tencializar a sua diversidade in-
terna. “Quando se chega a novos
países, é mais fácil atrair talen-
tos se houver a percepção de que
sua empresa é capaz de manter
um ambiente diverso e inclusi-
v o”, explica. Para ele, nenhum
país hoje se destaca nesse con-
texto. “É uma oportunidade pa-
ra o Brasil descobrir como apro-
veitar sua diversidade e depois
exportar isso para o mercado de
trabalho global”, diz.

A explicação para a maioria
das empresas ainda não ter con-
seguido gerar inovação por meio
da diversidade, apesar de já in-
corporar essas visões no discur-
so, é que esse processo exige es-
forço. “Quando você inclui pes-
soas com pontos de diferença, is-
so exige mais trabalho. Se o pro-
cesso for tratado de um jeito
ruim, o resultado pode ser pior.
Quando a diversidade é bem
aproveitada, no entanto, o resul-
tado é muito melhor do que o de
um grupo homogêneo.”

Isso significa não parar apenas
em ter mais diversidade, mas ge-
rar um ambiente de inclusão — o
que envolve mudanças na cultu-
ra da empresa. “É mais do que ter
pessoas diferentes na sala, é criar
um ambiente onde elas se sintam

confortáveis compartilhando
suas ideias e perspectivas”, diz.
Para Ashford, a companhia tem a
responsabilidade de garantir
que a diversidade não seja ape-
nas um programa social, mas
uma questão de negócios.

Para ele, os departamentos de
RH têm papel fundamental nesse
cenário, podendo contribuir com
dados que mostrem a conexão
entre a diversidade do ambiente,
as ideias e o engajamento, além
de apontar onde a empresa preci-
sa atuar para fazer mudanças.
“Uma coisa é ter programas de di-
versidade, mas o que está aconte-
cendo com os funcionários na
prática?”, questiona. São dados
que surgem no momento em que
se mapeia as diferenças de salá-
rio, os grupos de pessoas que se
movem mais rápido do que ou-
tros e quem está em posições crí-
ticas para avançar na carreira.

Ashford ressalta que o RH tam-
bém deve ser mais ativo na hora do
recrutamento. Isso porque há fer-
ramentas que ajudam a prever o
potencial de uma pessoa em uma
organização e esses instrumentos
não veem aspectos como gênero
ou raça. “O que acontece é que,
apesar delas, o líder acaba toman-
do a decisão por instinto e contra-
ta alguém com o qual ele se sente
mais confortável — e que geral-

mente se parece com ele”, diz.
No entanto, para tornar a di-

versidade uma das prioridades
da empresa, é necessário que
executivos e presidentes estejam
dispostos a cobrar números con-
cretos e responsabilizar pessoas
da mesma forma que fariam se
elas não entregassem resultados
como margem de lucro e corte
de custos. “Se só falamos sobre
essas coisas sem implementar
uma gestão no dia a dia, não há
mudança. O conselho precisa
forçar isso. Eles estão questio-
nando os CEOs? O CEO está
agindo para cobrar isso da orga-
nização?”, diz.

A atuação também deve ser em
todos os níveis da organização.
“As pessoas precisam olhar para
cima e se ver no topo da empre-
s a”, diz Ashford. Se uma mulher
está em uma companhia em que
não há nenhuma outra executiva
em posição de liderança, por
exemplo, ela pode preferir deixar
essa organização após um tempo
e buscar uma oportunidade on-
de ela já saiba que é possível che-
gar ao topo. “Eu preciso saber
que alguém como eu, ou alguém
diferente, chegou lá. Do contrá-
rio, não vou investir 20 anos da
minha vida na empresa”, diz.

As formas de alcançar isso

também são complexas. Ashford
não considera que ações afirma-
tivas como cotas sejam a melhor
opção, mas admite que são im-
portantes para se tomar o pri-
meiro passo e dar início a mu-
danças. O mesmo acontece com
programas de diversidade pro-
movidos internamente. “Depois,
é preciso avançar para transfor-
mar essas percepções em uma
forma de fazer negócios”, diz. Pa-
ra ele, quem acertar na fórmula
vai sair na frente. “Serão as em-
presas que terão ideias e resulta-
dos melhores, serão mais engaja-
das e estarão mais alinhadas com
o mercado consumidor”, diz.

Cumprimentos em encontros globalizados são um inferno
Banda executiva

Lucy Kellaway

H
á alguns dias, estive
em Cingapura para
uma palestra
organizada por um
banco alemão para

uma plateia formada
principalmente por mulheres
asiáticas.

Embora estivesse a 11.200
quilômetros de casa e em um
fuso horário de 7 horas,
senti-me estranhamente
confortável. Os grandes bancos
são tão tranquilizadores quanto
o McDonald’s. Ou seja, são
iguais no mundo todo. Todos
falam inglês, todas as mulheres
usam os mesmos vestidos Diane

von Furstenberg e carregam as
mesmas bolsas elegantes.

Mas mesmo em meio a toda
essa uniformidade, há uma
coisa que se recusa a se
globalizar: a maneira como as
pessoas se cumprimentam.
Várias vezes me vi perdida na
semana passada. Deveria dar
um beijo na mulher americana
em cuja casa eu acabara de
jantar? Quando tentei, ela
recuou com um sorriso e me
deu um boa noite amigável.

Mais complicado ainda foi
decidir como cumprimentar
um grupo formado por uma
mulher indiana, um homem
chinês e uma mulher
australiana. Sem saber o que
fazer, os quatro decidiram
deixar as saudações de lado.

Esse tipo de coisa sempre foi
um problema, mas está
piorando. Antigamente, o
princípio era “quando em
Roma, faça como os romanos”.
Portanto, quando em Roma,
dávamos um beijo em cada
lado do rosto das pessoas que
conhecíamos razoavelmente
bem. Na Holanda, eram três
beijos nas bochechas. Na
Rússia, você pode esperar um

abraço de urso, no Japão, uma
inclinação para a frente e, na
Índia, mãos juntas e um
“n a m a s t e”. Nos Estados Unidos
e Alemanha, temos um aperto
de mão do tipo esmaga ossos.
No Oriente Médio, algo mais
parecido com um aperto de
mão delicado.

Mas a globalização dos
negócios tornou as coisas mais
complicadas. Não sabemos mais
quais culturas prevalecem sobre
as outras. É a do país anfitrião? É
a da maioria das pessoas na sala?
Como ninguém sabe, o que tende
a acontecer é uma confusão
geral, uma “luta livre”
embaraçosa. Vivemos em um
estado de tensão permanente no
que diz respeito aos
cumprimentos.

Para piorar as coisas, todos
copiamos saudações uns dos
outros, o que significa que
podemos nos confundir em
nosso próprio país e até em nosso
próprio trabalho. Quando entrei
para o “Financial Times” na
década de 1980, não havia beijos
nos cumprimentos. Então, em
algum momento lamentável, há
cerca de 15 anos, os jornalistas
começaram a se beijar nos dois

lados do rosto — mas apenas em
pessoas que eles gostavam e não
viam há um certo tempo.

Agora, chegou a vez de uma
forma de saudação ainda mais
indesejável: o abraço. Esta é a
maneira como os jovens
britânicos estão se
cumprimentando fora do
trabalho, só que também
começaram a fazer isso no
escritório. O abraço é intimidade
demais para o meu gosto e
também muito difícil de usar da
maneira certa: há o abraço total
(com os dois braços), o abraço
parcial (com um braço só) e o
abraço acompanhado de um
tapinha nas costas.

Em meu outro trabalho como
diretora não executiva, o “inferno
dos cumprimentos” chegou a tal
ponto que me pego tremendo no
começo de cada reunião. A
diversidade pode ser uma coisa
boa em um conselho de
administração, mas a diversidade
de saudações é deplorável. Meus
colegas europeus são beijadores
confiantes e entusiasmados,
assim como uma das mulheres
britânicas que também é diretora
não executiva. Já outros colegas
do sexo masculino parecem não

gostar tanto dos beijos, assim
como eu. O que significa que
sempre acabo beijando alguns
dos diretores e outros não — o
que me parece muito errado.

Já cheguei a pensar que a
melhor maneira de sobreviver ao
“inferno dos cumprimentos” era
decidir se você era um alfa ou um
beta. O primeiro é sempre rápido
em assumir a liderança, de modo
que a outra pessoa não tem
escolha a não ser acompanhar. O
problema com essa postura é que
ela deixa o alfa exposto às
violações de etiqueta. Além disso,
não funciona se a pessoa que
você vai cumprimentar também
é um alfa e está tentando abraçar
você justo quando você está
buscando um aperto de mão e
acaba dando um “j a b” nas
costelas dessa pessoa.

Como o mercado não
encontrou uma solução para
isso, a única resposta é algum
tipo de regulamentação. Há uma
necessidade desesperadora de
um Protocolo Global de
Saudações (PGS), um acordo que
todas as companhias e nações
seriam encorajadas a assinar e
que estabeleceria regras firmes a
serem seguidas por todos.

O PGS seria maravilhosamente
simples e mais ou menos assim:
“Em um contexto de negócios, o
único cumprimento permitido é
o aperto de mão. Ele não deve ser
nem muito forte, nem muito
fraco e deve ter duração média.
Ele não se aplica a 1) colegas que
se veem frequentemente e 2)
grupos de mais de seis pessoas,
uma vez que os cumprimentos
demorariam muito tempo”.

Optar por não cumprir o PGS
seria possível por motivos
religiosos ou outros princípios de
consciência, mas o “d i s c o r d a n t e”
teria de usar um pequeno
distintivo com uma ilustração de
mãos se cumprimentando
sobrepostas por um “X”, para
evitar qualquer confusão.

Isso não só seria o fim dos
embaraços como o cérebro
também estaria livre para fazer
aquilo no que é bom: se
concentrar nas primeiras
impressões, tão importantes
para os negócios, sem precisar
se preocupar com mãos, braços,
cabeças, lábios e bochechas.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira
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Na empresa, jovem quer autonomia e projetos relevantes
De São Paulo

O que faz profissionais jovens
escolherem uma empresa para
trabalhar nem sempre é o mes-
mo que os mantêm no emprego.
Estudo da companhia de ensino
corporativo Affero Lab e da con-
sultoria Clave mostra que, embo-
ra alguns aspectos como remu-
neração competitiva e qualidade
de vida se mantenham impor-
tantes antes e depois de começar
um novo trabalho, outras práti-
cas perdem ou ganham relevân-
cia para esses profissionais.

A pesquisa foi realizada com
mais de oito mil brasileiros com
até 31 anos de idade que traba-

lham em grandes empresas de
diversos setores. Para eles, o que
mais pesa na preferência por
uma vaga é ter boas perspectivas
de carreira — isso influencia 70%
na escolha pela companhia e 58%
na decisão de ficar no emprego.
Apesar da diminuição, é o aspec-
to mais citado pelos jovens parti-
cipantes em ambos momentos.

As maiores quedas se dão
quando analisada a importância
dada à oferta de treinamentos
formais e benefícios. Enquanto
60% dos jovens consideram cur-
sos um ponto que os atrairiam
para uma empresa, apenas 23%
acham que isso os manteria na
companhia. Para o CEO da Affero

Lab, Alexandre Santille, isso não
reflete uma falta de interesse no
desenvolvimento profissional,
mas sim uma maior valorização
de processos menos formais.
“Após entrar na empresa, o jo-
vem vê que não é só na sala de au-
la que ele se desenvolve. Cai a im-
portância do curso em si, mas
não a da aprendizagem”, diz.

Santille sugere que empresas
prestem mais atenção a outros for-
matos de treinamento como ‘job
rotation’ e a participação em pro-
jetos com pessoas de áreas distin-
tas da organização. Já a importân-
cia dada aos benefícios cai de 41%
para 9% quando avaliados os mo-
mentos de atração e retenção. A ra-

zão, segundo Santille, é a mudança
na percepção do jovem após ter
acesso aos benefícios — como eles
tendem a se manter iguais depois
da entrada na companhia, não são
mais tão valorizados.

Para o especialista, o foco do jo-
vem ainda é sentir que ele pode
crescer na organização. Para ga-
rantir que essa mensagem seja
passada, é essencial que as opor-
tunidades de crescimento apare-
çam tanto formalmente — com
políticas de avaliação de poten-
cial e sucessão estruturada de for-
ma transparente — quanto cultu-
ralmente — por meio de um am-
biente que proporcione e incenti-
ve a mobilidade dos funcionários

dentro da companhia. Do contrá-
rio, eles irão procurar essa possi-
bilidade em outras empresas.

Esse contexto se reflete nos
dois únicos aspectos que aumen-
tam de importância entre o mo-
mento da escolha da companhia
e a decisão de ficar no emprego:
ter um trabalho que ofereça desa-
fios e responsabilidades relevan-
tes é citado por 31% na hora da
atração e por 39% na retenção, e
ter um gestor que dê apoio e au-
tonomia ao funcionário cresce de
21% para 31%. São aspectos senti-
dos, de fato, após o contato com o
dia a dia da empresa, diz Santille.

O que não muda entre os jo-
vens é a valorização de uma vida

confortável na qual o trabalho,
embora desafiador, não impeça a
busca por uma vida pessoal equi-
librada. Os aspectos que se man-
têm estáveis como relevantes
tanto antes e depois de entrar na
empresa, citados por mais de um
terço dos participantes, são uma
remuneração competitiva e a
possibilidade de equilibrar vida
pessoal e profissional. Isso mos-
tra que se a empresa realmente
quer reter seus funcionários mais
jovens, não pode ficar só na pro-
messa quando o assunto é quali-
dade de vida. “Não adianta fazer
o discurso para atrair o profissio-
nal se ele não vai perceber isso no
dia a dia”, diz Santille. (LA)A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 set. 2013, Eu & Investimentos, p. D7.




