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Respeito à diversidade de perfis na equipe de trabalho  
 
Em tempos de equipes heterogêneas, todo o cuidado é pouco na hora de iniciar uma nova 
discussão no ambiente de trabalho. Afinal, um pequeno deslize pode causar um mal-estar no 
grupo e gerar um grande conflito interno, refletindo no desempenho da equipe. Garantir que 
situações embaraçosas não acontecerão é impossível, mas há dicas para reduzir as chances. 
Primar pela transparência dos processos, manter uma comunicação estreita com os pares e adotar 
uma postura linear para tratar os funcionários são algumas das enumeradas.  
 
Os prejuízos, porém, podem ir além da redução no desempenho dos subordinados. Desmotivar a 
equipe, aumentar a rotatividade de funcionários e afetar o comprometimento do profissional com 
as metas traçadas pela empresa são outros dos possíveis efeitos colaterais. Para evitar a 
ocorrência de situações polêmicas devido à diversidade de perfis, muitas companhias vêm agindo 
preventivamente, distribuindo aos recém-contratados uma espécie de cartilha de boas-vindas. 
Além disso, é possível ler sugestões de como se portar nos domínios da companhia e as práticas 
não recomendáveis.  
 
- Ter pessoas na mesma equipe com características diversas é comum. Afinal, com experiências, 
formações e culturas diferentes, os resultados tendem a ser mais ricos. Por outro lado, as 
empresas precisam se preocupar em formalizar regras para não criar atritos internamente, 
tornando o ambiente desfavorável - fala João Carlos Quintanilha, sócio da Humanus Consultores 
Associados, com clientes como LG e Petrobras.  
 
Processo de integração no primeiro dia  
 
Na lista das que se anteciparam à situação está a Microsiga, de Tecnologia da Informação. Para 
evitar tropeços futuros, logo no primeiro dia, o funcionário passa por um processo de integração. 
Além de receber um guia básico de "sobrevivência", em que são enumerados os comportamentos 
esperados do recém-contratado durante o horário de expediente, ele recebe dicas genéricas de 
um profissional mais antigo na companhia.  
 
- A prática é o primeiro passo para uma bem-sucedida familiarização do novato com os valores da 
corporação. Ao mesmo tempo em que são apresentados os limites, é uma maneira de criar um 
primeiro vínculo com o recém-chegado - destaca Flávio Balestrin de Paiva, diretor de Recursos 
Humanos da Microsiga.  
 
E quando as diferenças vão além das características pessoais, estendendo-se para o aspecto 
físico? Como agir sem causar constrangimentos na equipe e, principalmente, ao funcionário em 
questão? Abrir exceções a todo momento, reforça Quintanilha, que já trabalhou na Xerox, onde já 
é praxe contratar portadores de deficiências físicas, não é a solução mais acertada.  
 
- O primeiro ponto é o respeito, e não a benevolência. No meu caso, procurava aproveitar as 
qualidades de cada um deles, mas sem deixar de cobrar resultados. Era comum pedir aos 
deficientes auditivos que conferissem números. Eles são extremamente concentrados - lembra o 
sócio da Humanus Consultores Associados.  
 
Com 1,2 mil funcionários espalhados por três bases operacionais - Rio de Janeiro, São Paulo e 
Recife -, é possível esbarrar pelos corredores da Gate Gourmet com profissionais não só com 
culturas heterogêneas. Com 15 surdos-mudos atuando no eixo Rio-São Paulo, a empresa não fixa 
regras diferentes para lidar com este público. Exige, entretanto, que seja mantida uma 
comunicação estreita entre chefes e subordinados.  
 



- A postura é simples e não requer investimentos vultosos, mas evitamos conflitos por mantermos 
esta proximidade - fala Sérgio Santos, gerente de RH para a América Latina da companhia suíça.  
 
Para o consultor de desenvolvimento de carreira Maurício de Paula, seja qual for a situação 
embaraçosa causada pela diversidade de seus subordinados, os superiores devem estar 
preparados para enfrentá-la. Encobrir o problema, sem discuti-lo, não é a saída mais adequada. 
Quanto maior a naturalidade do superior, melhor. "As equipes amadurecem e aprendem a 
respeitar as diferenças alheias por meio destas discussões", assinala o especialista, com clientes 
como Oracle e Unibanco.  
 
Para lidar com as diferenças ...  
 
>> Primar pela transparência dos processos.  
 
>> Manter uma comunicação estreita com os funcionários.  
 
>> Adotar uma postura linear para tratar os subordinados.  
 
>> Esforçar-se para não tratar de forma diferenciada os funcionários, nem mesmo deficientes 
físicos.  
 
>> Não estimular assuntos polêmicos, mas, uma vez em discussão, não deixe de comentá-los e 
permitir que todos externem suas posições.  
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