
A arte de gerenciar
a diversidade
L idar com as minorias é assunto na ordem do dia, seja em

países emergentes ou desenvolvidos. A onda do "politica-
mente correto" está na agenda de toda empresa que quer

ser vista como moderna. Mas essa forma de lidar com a diversi-
dade é apenas o primeiro estágio de como a questão deve ser
gerenciada nas empresas, conforme demonstram David Tho-
mas, professor de Harvard, e Robin Ely, de Columbia, como re-
sultado de sua pesquisa sobre o tema.

O tão discutido sistema de cotas das minorias, aplicável em
universidades e empresas, não reconhece a complexidade do
tema. Apenas faz um corte superficial sob a égide do moral-
mente correto e da igualdade de oportunidades. Normalmen-
te, as empresas que utilizam esse paradigma o fazem com o
pressuposto de que todos são iguais e, portanto, devem ter
oportunidades semelhantes. Na verdade, muitas vezes esse
comportamento apenas esconde um preconceito profundo,
como no caso das mulheres no ambiente de negócios brasilei-
ro. Em pesquisa que desenvolvi recentemente, na Fundação
Dom Cabral, uma das questões apontadas é que para avançar
em posições de direção, as mulheres precisam ser mais compe-
tentes do que os homens e adotar sua lógica e forma de ser e
agir, pois há um invisível telhado de vidro à medida que se
avança na hierarquia organizacional.

Isso significa negar a riqueza que a diversidade pode trazer
para as empresas, temendo talvez a ameaça que essa realidade
impõe. Além disso, boa parte das mulheres reconhece que o
sistema de cotas apenas reforça o preconceito existente, pois
permite a colocação de mulheres em determinadas posições
sem necessariamente terem a competência exigida. Isto so de-
monstra como é limitado esse primeiro nível do processo de
como lidar com a diversidade.

O segundo estágio seria caracterizado pelo reconhecimento
das diferenças e a tentativa de aproveitá-las nos seus grupos es-
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Ou seja, uma empresa brasileira contrata um funcionário chi-

n

ês para entrar naquele mercado porque reconhece as diferen-
ças culturais e as peculiaridades de cada país. Esse é o nível em
que a maioria das empresas se encontra em termos das práticas
de gestão.

Porém, existe um terceiro estágio que é aquele no qual as
empresas incorporam a diversidade no seu modelo mental. Em
lugar de se sentirem ameaçadas pelas diferenças, enxergam
uma possibilidade de crescimento a partir delas. São empresas
que além do sentimento da justiça, que alavanca o primeiro ní-
vel, ou o reconhecimento das diferenças culturais, incorporam
a gestão dessas diferenças na construção da sua lógica empre-
sarial. Ou seja, a diversidade é incorporada no modelo de negó-
cios e no modelo de gestão.

Não é tarefa fácil. Isto requer superar obstáculos para lidar
com as diferenças. Os grupos monoculturais normalmente são
mais fáceis de ser gerenciados. Já os grupos pluriculturais em
uma curva normal tendem a uma performance muito abaixo
da média—as pessoas têm dificuldade de gerenciar e lidar com
o diferente ou se posicionam no outro extremo da curva, carac-
terizando empresas ou times de alta performance.

Um dos grandes riscos que as empresas em busca de uma
trajetória mais global enfrentam é o pressuposto da similari-
dade ou homegeneidade, evitando a discussão das diferenças
que normalmente são percebidas como desconfortáveis e
ameaçadoras. Existe ainda o risco da mentalidade etnocêntri-
ca, ou seja, a crença de que existe apenas "one best way".

Eis, portanto, um dos grandes desafios que a empresa brasi-
leira deve enfrentar na busca pelo status de internacional ou
global. Cabe a seus dirigentes encontrarem os caminhos mais
viáveis, exercendo o seu papel de Iíder nesse processo, contri-
buindo para que as pessoas e as organizações possam enten-
der, respeitar e usar construtivamente as diferenças.

pecíficos. As empresas que pretendem
ser multinacionais ou globais, por exem-
plo, consideram a importância de ter
pessoas de diferentes partes do mundo
em seus quadros, com o objetivo de en-
tender melhor as necessidades dos dife-
rentes mercados, compreender a cultura
local e desenvolver estratégias mercado-
lógicas mais apropriadas ao seu negócio.


