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RESUMO 

 

A força de trabalho nas organizações está passando por um processo de transformação, 

seja pela evolução do conhecimento, seja pelo aumento da diversidade e na maior 

representação de classes ora identificadas como minoritárias, seja também pelas novas 

relações sociais e exigências legais, pelo maior uso de times virtuais e no desenvolvimento de 

equipes multiculturais. Da mesma forma, há uma mudança no perfil demográfico dos clientes, 

pois estes estão mais diversos, exigentes, conscientes e conhecedores de seu papel na 

sociedade. O senso comum associa favoravelmente a diversidade da força de trabalho a 

vantagens para organização, mas há carência de estudos científicos que comprovem essa 

relação. O objetivo deste estudo foi estender o olhar para uma cadeia de valor constituída de 

clientes e fornecedores de maneira a compreender suas percepções acerca do tema diversidade 

e como são compartilhadas ideias e ações relacionadas ao assunto. O método de pesquisa 

utilizado foi o qualitativo e realizou-se um estudo de caso com observação não participante, 

análise documental e entrevistas em profundidade com diferentes stakeholders da 

organização. Os dados foram trabalhados à luz da análise de conteúdo, baseando-se em 

categorização temática. A teoria neoinstitucional foi utilizada como referência para explicar 

como as organizações interagem entre si e como buscam a harmonização de iniciativas por 

meio, principalmente, do isomorfismo. Os resultados mostram que os membros internos e de 

representantes da rede de fornecedores compartilham a percepção da importância e das 

vantagens relacionadas às iniciativas de diversidade praticadas na organização pesquisada. 

Por um lado, os dados revelaram que essas iniciativas são institucionalizadas internamente, 

não por meio de práticas e políticas formais adotadas pela organização, mas por uma cultura 

de valorização da diversidade, desenvolvida num processo de aprendizado de como enfrentar 

as contingências ambientais e estratégicas, principalmente após uma mudança organizacional. 

De outro lado, observou-se haver um processo de compartilhamento e construção de 

aprendizado sobre a importância da diversidade entre as empresas que constituem a rede de 

fornecedores da organização, as quais por mimetismo passam a espelhar em suas práticas de 

gestão de pessoas a perspectiva da diversidade. Como contribuição final deste trabalho, é 

apresentada uma reflexão sobre ações para o uso da diversidade nas organizações.  

Palavras-chave: 

Diversidade, vantagem, institucionalização, isomorfismo, fornecedores. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The work force in organizations is undergoing a transformation process, either through 

the evolution of knowledge, or through increased diversity and greater representation of 

classes now identified as a minority; it can also be taken place due to new social relations and 

legal requirements, or the increased use of virtual teams and in the development of 

multicultural teams. Similarly, there is a change in the demographic profile of customers, 

because these are more diverse, demanding, aware and knowledgeable of their role in the 

society. Common sense easily associates the diversity of the workforce to advantages for the 

organization, but scientific studies have revealed some ambiguously results that could prove 

this relationship. The aim of this study was to extend the view for a value chain consisting of 

customers and suppliers in order to understand their perceptions about the theme of diversity 

and how ideas and actions related to the subject are shared. The research method used was 

qualitative and a case study was performed with non-participant observation, document 

analysis and grasp interviews with different stakeholders of the organization. The data was 

managed in light of the content analysis, based on thematic categorization. The neo-

institutionalism theory has been used as reference to explain the way organizations interact 

among themselves and how they try to reach harmonization of initiatives with mainly 

isomorphism. The results show that the internal members and representatives of the supply 

chain share the perception of the importance and benefits related to diversity initiatives 

practiced in the company studied. First, the data revealed that these initiatives are 

institutionalized within, not through formal policies and practices adopted by the organization, 

but a culture of valuing diversity, developed in a learning process on how to address the 

environmental and strategic contingencies, especially after an organizational change. On the 

other hand, there was a process of sharing and building of learning about the importance of 

diversity among firms that was part of the supply chain organization, which use a mimetic 

approach to mirror diversity perspective into their human resource management practices. As 

a final contribution, this study presents a reflection for the use of diversity in organizations.  

   

Keywords:  

Diversity, advantage, institutionalization, isomorphism, value chain, suppliers. 

 



1. INTRODUÇÃO  
 

No contexto contemporâneo, as mudanças são contínuas e estão cada vez mais 

aceleradas. Diante do processo de globalização, observam-se significativas alterações nos 

campos político, econômico, social e, principalmente, organizacional.  

No panorama político-econômico, há um enfraquecimento de economias seculares e o 

surgimento de novas economias em potencial, porém com maiores propensões a turbulências 

devido à estrutura de interdependência entre os mercados nas diversas economias mundiais. 

Há ainda uma forte influência dos Estados na regulamentação de práticas de protecionismos, 

ao mesmo tempo em que se criam alianças estratégicas, como a União Europeia, a ALCA e o 

Mercosul. A migração da indústria de manufatura para serviços e a intensificação do 

movimento de consolidação de empresas por meio de fusões e aquisições torna a concorrência 

ainda mais agressiva entre organizações pertencentes a um mesmo mercado.  

No campo socioambiental, há mudanças consideráveis quanto ao apelo à preservação 

ambiental, aos cuidados com a natureza e suas fontes de recursos escassos e à busca por 

fontes energéticas limpas e alternativas. A socialização e democratização do uso da internet e 

a preocupação ao menos latente com os desequilíbrios sociais denotam uma tendência a se 

discutir uma nova relação entre classes sociais. A demografia social tem sido alterada nos 

últimos anos com uma miscigenação de povos de diferentes países e culturas que cruzam as 

fronteiras de seus países em busca de opções de trabalho, principalmente nas regiões 

classificadas de primeiro mundo. 

No âmbito organizacional, cuja realidade de maneira nenhuma está protegida das 

influências das mudanças já citadas, enfrenta-se a volatilidade no surgimento e na 

obsolescência de novas tecnologias e os desafios de controle de confidencialidade das 

informações estratégicas, potencializado pelo aumento da conectividade e agilidade nas 

comunicações.  

A força de trabalho nas organizações está passando por um processo de 

transformação, seja pela evolução do conhecimento, seja pelo aumento da diversidade e na 

maior representação de classes ora identificadas como minoritárias, seja também pelas novas 

relações sociais e exigências legais, pelo maior uso de times virtuais e no desenvolvimento de 

equipes multiculturais. Da mesma forma, há uma mudança no perfil demográfico dos clientes, 

pois esses estão mais diversos, exigentes, conscientes e conhecedores de seu papel na 

sociedade. 
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Conviver com mudanças não é uma situação opcional, pois as organizações pouco 

controlam seu macroambiente externo e devem buscar mecanismos para atuar na incerteza, 

fortalecendo seu ambiente interno e se preparando para enfrentar seus principais concorrentes, 

com agilidade, consistência e melhores práticas.  

Todavia, mesmo em processo de mudança contínua, as organizações buscam 

estruturar suas práticas e internalizar seus valores como uma maneira de criar uma identidade 

que lhes confira estabilidade e legitimidade. Para sobreviver, organizações buscam acomodar 

suas expectativas e modelam seus comportamentos organizacionais como respostas às 

pressões do meio e às pressões institucionais (GREENWOOD; HININGS, 1996).  

De acordo com a teoria institucional abordada por Greenwood e Hinings (1996), o 

comportamento organizacional regularizado e institucionalizado é produto de ideias, valores, 

crenças originadas do contexto. Segundo esses autores, o contexto provê modelos 

organizacionais e padrões-arquétipos de estruturas e sistemas aceitos e inquestionáveis. O 

contexto define o molde – de fora para dentro – e organizações buscam seguir este modelo, 

ainda que desconsidere suas particularidades por meio da prática do isomorfismo, copiando as 

práticas das organizações bem-sucedidas em busca de legitimidade e sobrevivência. Contudo, 

em algum momento a regulação do contexto institucionalizado é rompida por organizações 

que testam o modelo institucional e buscam inovações que lhes proporcionem vantagens na 

competição com as demais organizações atuantes no mercado. 

Desta forma, se por um lado há uma pressão externa do ambiente para que 

organizações se moldem conforme um padrão, há, simultaneamente, pressões internas 

favoráveis e desfavoráveis ao modelo institucionalizado.  

As inter-relações entre ambiente, organização e diversidade podem ser descritas 

conforme reflexão de Thomas Jr. (2000) sobre os desafios das organizações, atualmente e no 

futuro, considerando-as imersas em ambientes de negócios incertos, complexos e altamente 

competitivos. O autor condiciona a lucratividade e a viabilidade dessas empresas aos esforços 

de uma força de trabalho cada vez mais diversificada, constituída de gerentes e funcionários 

que diferem muito entre si e insistem no reconhecimento de suas diferenças.  

Segundo Thomas et al. (2006), à medida que a economia se torna mais complexa os 

negócios requerem mais inovação e criatividade e a diversificação da força de trabalho é uma 

forma de se alcançar este estágio. De acordo com os autores, a gestão efetiva de uma força de 

trabalho diversa resulta em menores custos em termos de redução de turnover, minimiza 

problemas com processos judiciais movidos por práticas discriminatórias, diminui a 

desmotivação e baixa produtividade dos empregados. Por empregar uma força de trabalho 
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mais diversa, além de conhecer os diferentes clientes e poder propor produtos mais 

customizados, há um apelo de imagem, quando são retratados, dentro da organização, o perfil 

da sociedade e as características similares às dos clientes.  

Para superar os desafios numa sociedade do conhecimento cuja grande riqueza está no 

capital humano, em seu intelecto e na sua diversidade, algumas organizações estão adotando a 

gestão da diversidade como iniciativa para responder coerentemente às mudanças e alcançar 

uma posição que lhes garanta alguma diferenciação e certa vantagem competitiva.  A busca 

pelos melhores profissionais, os talentos que guiarão as organizações e a sua retenção como 

um ativo de valor é mais um motivo para tornar a organização atrativa aos diferentes e 

competentes empregados, pois serão valorizados e reconhecidos pelas suas contribuições 

intelectuais e não pelas características físicas ou demográficas, como cor, raça, gênero, idade, 

etc. 

Segundo Svyantek e Bott (2004), na literatura organizacional não científica há 

aceitação inquestionável de que a relação entre diversidade e desempenho é positiva, porém 

há uma carência de trabalhos empíricos que corroborem ou discordem desta relação 

favorável.  
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1.1. Formulação do problema de pesquisa 

 

Diante do exposto, define-se o problema de pesquisa como:  

 

Em que sentido as iniciativas de diversidade contribuem para um processo de 

diferenciação da organização à luz das percepções dos stakeholders? 

 

1.2. Objetivos da pesquisa 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar se as iniciativas de diversidade contribuem 

para um processo de diferenciação da organização à luz das percepções dos stakeholders. 

Serão desenvolvidas construções teóricas entre as pressões externas e internas à 

organização à luz da teoria neoinstitucional de forma a atender os seguintes objetivos 

específicos: 

 

� Levantar as variáveis externas que influenciam a adoção de iniciativas de 

diversidade. 

� Identificar as iniciativas de diversidades na organização. 

� Depreender quais os conceitos de diversidade e gestão de diversidade são 

entendidos pela organização. 

� Identificar o processo de institucionalização das iniciativas de diversidade 

entre organização pesquisada, clientes e fornecedores. 

� Compreender se a adoção de iniciativas de diversidade apresenta-se 

relacionada à diferenciação e vantagem, de acordo com as percepções dos 

membros da organização. 

� Compreender se a adoção de iniciativas de diversidade apresenta-se 

relacionada à diferenciação e vantagem, de acordo com as percepções 

externas de clientes e fornecedores. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Um dos objetivos fundamentais de uma organização é sua perpetuidade, 

preferencialmente com eficiência e com potencial de expansão. Várias são as teorias que 

buscam compreender os motivos de algumas organizações atingirem este objetivo e outras 

falharem e desaparecerem de seu ambiente.  

 

2.1 Teoria Institucional e neoinstitucional 

  

 Segundo Greenwood e Hinings (1996), a base da teoria institucional estava 

centralizada nas influências, coalizões e na competição ao longo das estruturas de informação 

e poder, provendo explicações sobre as similaridades entre organizações por meio do 

isomorfismo e da estabilidade dos arranjos organizacionais em um dado grupo de 

organizações. O surgimento da teoria neoinstitucional pode ser entendido como um 

aprimoramento da teoria institucional, agregando conceitos de sistemas de significados, 

elementos simbólicos, influências regulatórias, legitimidade e padrões institucionais 

(GREENWOOD; HININGS, 1996, p. 1023). 

 

A aproximação de sistemas tende a considerar o comportamento como uma reflexão 
das características de um sistema social que contém uma série de processos 
impessoais que são externos e confinados aos atores. Em enfatizar que a ação se 
deriva dos significados que os homens unem as suas próprias ações e dos outros, o 
modelo de ação de referências discute que o homem está confinado pela maneira em 
que constrói socialmente sua realidade. (SILVERMAN, 1971 apud SCOTCH1, 2001, 
p. 42) 

 

Conforme Silverman (1971 apud Scotch, 2001, p. 42), os significados não operam 

apenas na mente dos indivíduos, mas são fatos sociais objetivos que residem em instituições 

sociais. O ambiente organizacional deve ser conceituado não somente como provedor de 

recursos e objetivos de resultados, mas como “fonte de significado para os membros das 

organizações”.  

 

Processo de institucionalização 

 

Segundo Scott (2001), instituições são sistemas sociais constituídos de um conjunto de 

elementos cognitivos, normativos e regulativos, em uma dinâmica entre atores e ambiente 

buscando promover a estabilidade e a geração de significado à vida social. Uma instituição é 
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constituída de regras, normas e crenças como componentes centrais e depende dos aspectos 

institucionais do contexto em que está inserida e do comportamento dos seres humanos e suas 

fronteiras legais, morais e culturais.  

De acordo com Scott (2001), há três pilares institucionais que são considerados 

elementos vitais das instituições variando do consciente ao inconsciente e da exigência legal à 

aceitação inquestionável, conforme dados do Quadro 1. 

 

Quadro 1: Os pilares das instituições 

Regulativo Normativo Cognitivo
Base da conformidade utilidade e funcionalidade obrigações sociais pressupostos compartilhados
Mecanismos coercitivos normativos miméticos
Lógica instrumental adaptação ortodoxa
indicadores regras, leis, recompensas ou punições certificação e aceitação isomorfismo
base da legitimidade legal moral cultural  
Fonte: Scott (2001) - adaptado pelo autor 

 

O Pilar regulativo estabelece as regras e a forma de controle e vigilância por meio de 

inspeções, manipulações, sanções, recompensas e punições para as organizações presentes no 

meio. O principal mecanismo institucional é coercitivo e a base para a legitimidade é a 

conformidade com a lei e as regras do jogo.  

No pilar normativo há uma lógica prescritiva, avaliativa e obrigatória e são definidos 

sistemas de valores padrão com os quais as estruturas e comportamentos existentes podem ser 

comparados e avaliados e normas morais que indicam como organizações devem proceder e a 

forma legítima de se obter êxito.  

O pilar cognitivo é formado por concepções compartilhadas que constituem a natureza 

da realidade social e como o conhecimento é produzido. Está relacionado ao 

neoinstitucionalismo em que os significados surgem da interação, moldados e transformados à 

medida que são utilizados para dar sentido e explicar os acontecimentos. Quando as estruturas 

de significados se tornam comumente aceitas passam a estar legitimadas e condicionam a 

sobrevivência das organizações. O pilar cognitivo busca a legitimidade pela adoção de um 

esquema de referência e é mais internalizado porque é oriundo de entendimentos prévios e 

tido como verdadeiros e aceitos.  

Nos três pilares há um processo pela legitimação e conforme descreve Scott (2001) a 

legitimidade se apresenta quando ações ou práticas de uma entidade são percebidas como 

esperadas, apropriadas e inquestionáveis dentro de um contexto social constituído de normas, 

valores, crenças e definições.  
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 Desde o início, a teoria organizacional preocupa-se em identificar a melhor forma de 

organizar. Particularmente, a literatura sobre estratégia tem acentuado a competência 

distintiva (SELZNICK, 1971 apud CALDAS; BERTERO, 2007, p. 74) que define o caráter 

de uma organização em relação às demais existentes no mercado. Caldas e Bertero (2007) 

indicam ser Max Weber um dos autores mais citados na literatura organizacional pela sua 

contribuição histórica em apresentar o termo burocracia como exemplo de uma estrutura de 

poder que, universalmente adotada, definiria a melhor forma de obter conformidade das 

pessoas na organização e que a burocratização teria sua origem vinda da economia de 

mercado capitalista. De outra forma, DiMaggio e Powel (2007) oferecem uma nova visão, 

indicando que foram alteradas as causas da burocratização e que não seria mais a economia 

capitalista a principal causa da burocracia, mas o Estado e as profissões dentro da ótica 

institucionalista. Os autores argumentam que a mudança estrutural nas organizações parece 

ser cada vez menos orientada pela competição ou pela necessidade de eficiência, mas em 

razão de processos que tornam as organizações mais semelhantes entre si sem torná-las mais 

eficientes, processos estes que emergem da construção dos campos organizacionais 

institucionalizados. 

 DiMaggio e Powel (2007) conceituam campo organizacional como aquelas 

organizações que, em seu conjunto, constituem uma área reconhecida de vida institucional e 

dirige sua atenção não somente para empresas concorrentes, mas para a totalidade de atores 

presentes no campo. Os campos organizacionais, quando institucionalizados, criam uma 

pressão sobre as organizações forçando-as à homogeneidade. O processo de estruturação 

institucional consiste em quatro elementos:  

 

� aumento da interação entre as organizações presentes no campo; 

� emergência de estruturas definidas de dominação e padrões de coalizão 

entre organizações; 

� aumento da quantidade de informação com a qual as organizações 

presentes no campo têm que lidar; 

� desenvolvimento de uma consciência mútua, entre os participantes de 

um grupo de organizações e o entendimento de que todas são parte de 

um empreendimento comum. 

 

O conceito que melhor define a prática de homogeneização é o do isomorfismo. 

Segundo Hawley (1968 apud DiMaggio; Powel, 2007), isomorfismo é um processo restritivo 



21 
 
 

 

que força uma unidade de uma população a se assemelhar às outras unidades que 

compartilham das mesmas condições ambientais. Hannan e Freeman (2005) também 

trabalham o conceito de isomorfismo considerando que as organizações mais bem preparadas 

permanecem e as demais, que não conseguem se ajustar a um “padrão isomórfico”, são 

excluídas por meio de um processo de competição e seleção caracterizando o isomorfismo 

competitivo.  

De acordo com DiMaggio e Powel (2007), a teoria neoinstitucional apresenta uma 

visão institucional do isomorfismo indicando que as organizações não competem apenas por 

recursos, mas por poder político, legitimidade institucional e ajustamento socioeconômico. Os 

autores indicam três mecanismos para a mudança isomórfica institucional. O primeiro é o 

isomorfismo coercitivo, resultante da influência do poder e do problema da legitimidade. São 

pressões formais e informais exercidas sobre organizações que experimentam sair do padrão 

institucional. Tais pressões podem ter origem por uma determinação legal; por exemplo, 

práticas de ações afirmativas, definições de cotas de minorias, tais quais as cotas de negros 

em universidades brasileiras e de pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 

empregados. Segundo Meyer e Rowan (1977), à medida que os Estados e outras organizações 

racionalizadas estendem seus domínios sobre outras arenas da vida social, as estruturas 

organizacionais acabam refletindo cada vez mais as regras institucionalizadas e legitimadas, 

produzindo rituais de conformidade com instituições maiores, por meio de práticas 

coercitivas. Segundo DiMaggio e Powel (2007), outro fator que determina uma mudança 

isomórfica coercitiva é a influência das matrizes sobre as subsidiárias, quando são obrigadas a 

adotar práticas e procedimentos padronizados.  

O segundo mecanismo descrito por DiMaggio e Powel (2007) é o isomorfismo 

mimético, que é resultante de respostas-padrão diante das incertezas.  A principal vantagem 

de um comportamento mimético é a redução do risco de insucesso pela cópia de mudanças já 

realizadas por outras organizações. Elas tendem a se espelhar em outras organizações do seu 

campo, consideradas bem-sucedidas e legítimas. Outra forma de isomorfismo é o normativo, 

que é fruto da profissionalização e das interações entre classes, instituições e categorias de 

profissionais. Dois aspectos da profissionalização merecem destaque como fontes do 

isomorfismo normativo, o primeiro por meio da educação formal e pela legitimidade 

resultante da base cognitiva desenvolvida nas universidades e o segundo utilizando-se das 

redes de profissionais e da possibilidade de desenvolvimento e difusão de novos modelos.  

De acordo com alguns pesquisadores (BAUM, 1998, HANNAN; FREEMAN, 2005), 

as organizações que copiam outras em geral não têm vantagem competitiva, porém DiMaggio 
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e Powel (2007) sustentam que na maioria das situações a confiança em procedimentos pré-

estabelecidos e difundidos promove a legitimidade e estabilidade organizacional e são 

características de sobrevivência. Outro aspecto destacado pelos autores é que o isomorfismo 

institucional pode acrescentar uma perspectiva de luta pelo poder e sobrevivência 

organizacional. 

Segundo DiMaggio e Powel (2007), uma teoria mais desenvolvida sobre o 

isomorfismo organizacional pode ter implicações importantes para a política social, na 

medida em que o pluralismo é um valor que orienta as deliberações de políticas públicas. 

Nesse sentido, faz-se necessário descobrir novas formas de estímulo à diversificação ante a 

homogeneização, e que os formuladores de políticas interessados no pluralismo considerem o 

impacto desses programas sobre a estrutura dos campos organizacionais em sua totalidade e 

não apenas nos programas das organizações individuais.  

A teoria institucional abordada por Greenwood e Hinings (1996) demonstra como um 

contexto se torna institucionalizado. De acordo com os autores, o comportamento 

organizacional regularizado e institucionalizado é produto de ideias, valores, crenças 

originadas do contexto. Para sobreviver, organizações buscam acomodar suas expectativas e 

modelam seus comportamentos organizacionais como respostas às pressões do meio e às 

pressões institucionais. Segundo os autores, o contexto provê modelos organizacionais e 

padrões-arquétipos de estruturas e sistemas “aceitos e inquestionáveis”. O contexto define o 

padrão (de fora para dentro) e organizações são levadas a seguir este padrão de forma 

deliberada ou forçosa, desconsiderando suas particularidades por meio da prática do 

isomorfismo (coercitivo, mimético ou normativo) em busca de legitimidade e sobrevivência.  

Greenwood e Hinings (1996) indicam que os campos institucionalizados podem ter 

múltiplas pressões e prover inconsistências de sinais abrindo a possibilidade de diferentes 

interpretações, como também proporcionando variações na prática, como a inovação. Os 

autores indicam que as organizações são recipientes de ideias prescritas sobre modelos 

apropriados de como se organizam, e cujos entendimentos podem mudar de tempo em tempo, 

como resposta a pressões em um ambiente institucionalizado e como função das dinâmicas 

intraorganizacionais, por meio de fatores exógenos e endógenos. O processo de rompimento 

com a institucionalização de uma organização (desinstitucionalização) pode resultar na 

alteração de todo o sistema. Organizações monitoram umas às outras e o sucesso de uma 

produzirá pressões sobre as demais para adotarem a mesma forma organizacional da bem-

sucedida (mimetismo institucionalizado).  

Porém, em algum momento, a regulação do contexto institucional é rompida por 
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organizações que testam o modelo institucionalizado e buscam inovações que lhes 

proporcionem vantagens na competição com as demais. De acordo com Greenwood e Hinings 

(1996), quando uma organização testa as condições institucionalizadas, obtém uma vantagem 

competitiva e resiste às pressões do isomorfismo coercitivo para voltar ao status quo. Ela 

deflagra uma reorientação institucional e um novo modelo é criado, forçando as demais 

organizações à prática do isomorfismo mimético.  

 

Desistitucionalização: 

 

Conforme Scott (2001), a desinstitucionalização se refere ao processo em que 

instituições se enfraquecem e desaparecem. Oliver (1992) aponta três tipos de pressões 

ambientais que podem desencadear um processo de desinstitucionalização, são as pressões: 

(1) funcional; (2) política ou (3) social. O Quadro 2 apresenta as pressões conforme o nível de 

análise. 

 

Quadro 2: Antecedentes ao processo de desinstitucionalização 

Nível de análise Pressões Políticas Pressões Funcionais Pressões sociais
Aumento com problemas de 
desempenho

Mudança na utilidade 
econômica

Aumento na fragmentação 
social

Interesses internos conflitantes
Aumento da especificação 
técnica

Rompimento na continuidade 
histórica

Aumento das pressões por inovação
Aumento da competitividade 
por recursos

Mudança nos valores ou 
regras institucionais

Mudança nas dependências do 
ambiente externo

Novos eventos e novas 
informações

Aumento na desagregação 
estrutural

Ambiente

Organização

 
Fonte: Oliver (1992) – adaptado pelo autor 

 

As pressões políticas são motivadas por problemas de desempenho, problemas 

internos quanto ao status quo, pressões para a adoção de inovações e uma redistribuição de 

poder entre diferentes grupos. De acordo com Scott (2001), essas pressões são resultantes da 

mudança de interesses ou distribuição de poder nas estruturas institucionais. As pressões 

funcionais são relacionadas ao julgamento técnico ou funcional de alguma prática 

institucionalizada. Ocorre quando: (1) as recompensas instrumentais para a conformidade são 

restritas; (2) quando há um aumento na conscientização das especificações técnicas, 

demandando eficiência e recursos; (3) as competições de domínio e as práticas institucionais 

se tornam cada vez mais incompatíveis com os objetivos econômicos e técnicos; e (4) quando 

eventos e dados dissonantes desestabilizam ou violam os pressupostos e princípios das 

organizações tradicionais. Scott (2001) indica que as pressões funcionais são aquelas que 
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derivam de problemas percebidos nos níveis de desempenho associadas com práticas 

institucionais. As pressões sociais, por sua vez, podem resultar de ruptura normativa e 

mudanças organizacionais, descontinuidade histórica, mudanças legais ou alterações radicais 

do ambiente que afetem profundamente as normas e valores coletivos. Scott (2001) indica que 

tais pressões estão associadas à diferenciação de grupos e a existência de crenças ou práticas 

heterogêneas divergentes ou discordantes.  

Greenwood e Hinings (1996) propõem um modelo para entender as interpretações e 

respostas organizacionais frente às pressões do contexto institucionalizado focando as 

dinâmicas políticas, os comportamentos internos e o nível de aderência às normas 

institucionais entre a organização e seu contexto. O modelo apresentado na Figura 1 envolve 

características exógenas, tais como mercado, contexto institucional, e endógenas, 

identificadas pelas relações entre os grupos organizacionais, cuja interação determina a 

mudança organizacional. Os autores indicam dois tipos de mudanças: as convergentes, que 

ocorrem dentro do mesmo padrão institucional, ou seja, estão associadas a práticas do 

isomorfismo, e a mudança radical, quando há um rompimento com a inércia e uma alteração 

do padrão institucional, levando a organização a romper as pressões isomórficas e promover 

uma reconfiguração no modelo institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1: Interpretações e respostas organizacionais frente às pressões do contexto institucionalizado  
Fonte: Greenwood e Hinings (1996), adaptado pelo autor 
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Os autores propõem explicar a resposta de uma organização individual às pressões do 

campo institucionalizado como uma função das dinâmicas internas desta organização. Os 

aspectos centrais analisados relacionam-se a interesses, valores, poder e capacidade para ação.  

 

· Interesses: Grupos organizacionais buscam traduzir seus próprios interesses no 

favorecimento da alocação de recursos organizacionais escassos e valiosos. Uma 

potencial pressão para a mudança (ou para a resistência à mudança) é o nível de 

insatisfação (ou satisfação) com a acomodação dos seus interesses dentro da 

organização, de acordo com o padrão institucional adotado.  

· Valores: O nível de compartilhamento de valores entre os grupos de uma 

organização pode variar entre um elevado nível de aceitação ao status quo, em que 

todos os grupos estão comprometidos com o modelo institucional; um nível de 

indiferença, onde não há comprometimento nem oposição; um nível de competição 

entre grupos que suportam o modelo atual e aqueles que preferem um modelo 

alternativo; e um nível de reformulação, em que todos os grupos estão contrários ao 

padrão atual e preferem, unissonamente, um modelo alternativo.  

 

De acordo com o modelo de Greenwood e Hinings (1996), a união entre insatisfação 

de interesses de grupos e não compartilhamento de valores são pressões internas catalisadoras 

para mudanças, ou seja, elas por si só não são suficientes para alterar o modelo-arquétipo 

utilizado pela organização. Essas pressões catalisadoras serão habilitadas ou inibidas pela 

ação do poder e pela capacidade de ação.  

 

· Dependência de poder: O modelo institucional utilizado pela organização dá 

poder a um determinado grupo e as mudanças só ocorrerão se for de interesse desse 

grupo dominante ou se um novo grupo tiver acesso ao poder.  

· Capacidade de ação: Adicionalmente, as mudanças só poderão ser efetivadas 

caso haja capacidade de ação por parte da organização, em termos de disponibilidade e 

competência dos recursos, o que determinará a velocidade de implementação da 

mudança. O modelo da Figura 1 relaciona o contexto institucional e as dinâmicas 

organizacionais e busca explicar, por meio das dinâmicas organizacionais, porque 

organizações em um mesmo mercado respondem diferentemente às mesmas pressões 

institucionais. 
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Se não houvesse nenhuma influência interna, todas as organizações reagiriam às 

mudanças da mesma forma (KONDRA; HININGS, 1998). Entender a mudança é entender 

variações nas respostas às mesmas pressões, o que pode ser feito analisando as características 

das organizações que produziram adaptações em vez de resistências e inércia às mudanças. 

Neste sentido, a variação das respostas às pressões institucionais traz à luz a importância do 

papel do líder organizacional em momentos de mudança. Segundo Kondra e Hinings (1998), 

o líder deve guiar, energizar, controlar, recompensar os membros da organização durante o 

processo de mudança e deve garantir a interiorização na organização dos efeitos pós-

mudança.  

Kondra e Hinings (1998, p.743) indicam que organizações e normas institucionais 

mudam de tempos em tempos, mas indicam que duas questões-chaves permanecem sem 

respostas: “de onde vem o ímpeto para a mudança e como as organizações respondem às 

pressões de mudança”. Os autores indicam que a prática do isomorfismo resulta em um 

nivelamento de performance e de resultados entre organizações. A comparação relativa dos 

resultados entre organizações do mesmo campo institucional favorece o status quo e reduz a 

pressão dos stakeholders por melhores resultados. “A aversão ao risco encoraja gerentes a 

buscar estabilidade de performance mais do que elevação da performance mesmo que suas 

compensações estejam vinculadas aos resultados” (KONDRA; HININGS, 1998, p.748).   

Segundo Kondra e Hinings (1998, p. 749), “o isomorfismo pode ser interessante para a 

coalizão dominante se todas as organizações do contexto jogar pelas regras (...) provendo um 

forte incentivo a não se questionar as normas (...)”. 

 

Respostas estratégicas às pressões institucionais 

 

Scott (2001) indica que as ações para mudança podem ser individuais ou coletivas 

sendo que a segunda é muito mais vigorosa na alteração de demandas e na redefinição de 

regras que poderão operacionalizar o campo a ser institucionalizado.  

Segundo apresenta Oliver (1991), há cinco principais respostas estratégicas que 

organizações tendem a utilizar em um processo de institucionalização. 
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Quadro 3: Estratégias de resposta às pressões institucionais 

Estratégias Táticas Descrições
hábito seguir normas invisíveis dadas como certas
imitar copiar modelos institucionalizados
atender obedecer regras e aceitar normas
equilibrar banacear expectativas dos diferentes públicos
pacificar acomodar elementos institucionais
barganhar negociar com os staheholders  institucionais
ocultar disfarçar a não conformidade
amortecer afrouxar aos arranjos institucionais
fugir mudar objetivos, atividades ou domínios
descartar ignorar normas e valores explícitos
desafiar contestar regras e requerimentos
atacar agredir as fontes de pressões institucionais
cooptar utilizar de membros influentes
influenciar moldar valores e critérios
controlar dominar os processos e o público institucional

Manipulação

ascensão

Compromisso

Evitar

Desafio

 
Fonte: Oliver (1991) – adaptado pelo autor 

 

A autora desenvolve o modelo considerando que a escolha organizacional é limitada 

pelo contexto externo e que sua ações dependem do poder e da disponibilidade de recursos 

para a ação. A “estratégia da ascensão” é caracterizada pela postura passiva, consciente ou 

não, de adotar e copiar as regras institucionais determinadas pelo meio, tal qual um processo 

puro de mimetismo. A “estratégia do compromisso” simboliza o início de uma resistência à 

mudança, porém, faz uso de táticas negociais buscando o compromisso e um movimento de 

ganha-ganha. A organização tenta conseguir algumas concessões para defender os seus 

direitos. A “estratégia de evitar” busca anular a necessidade de conformidade, por meio de 

táticas de fuga e, esquivando-se das pressões institicionais e em alguns casos até alterando os 

objetivos organizacionais de forma a evitar conformar-se. A “estratégia do desafio” é a forma 

mais ativa de resistência ao processo institucional em que as organizações buscam despistar, 

desafiar ou mesmo atacar as forças institucionalizadoras. A “estratégia da manipulação” é a 

tentativa oportunista e propositada de participar e influenciar as pressões institucionais 

passando do processo de cooperação, para alcançar a legitimidade, pelo processo de 

influência, em que há direcionamento dos valores e crenças a serem institucionalizados, até o 

processo de controle, em que visa o domínio e poder sobre os agentes que emanaram as 

pressões institucionais. A “estratégia da manipulação” é característica de processos em que as 

expectativas institucionais são ainda incipientes, localizadas e fracamente promovidas.  

Uma organização que se desvia das normas deixa de estar limitada aos resultados 

institucionais, corre riscos, mas pode alcançar uma posição favorável comparada a seus 

competidores. Caso a organização obtenha melhores resultados, ela põe em xeque todas as 
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regras institucionalizadas e, conforme descrevem Kondra e Hinings (1998), o campo 

institucional reagirá de duas diferentes formas: (1) forçando coercitivamente a organização a 

respeitar as regras institucionais e retornar ao status quo ou (2) copiando mimeticamente o 

novo padrão e adotando-o como o modelo a ser institucionalizado. Os autores apresentam um 

modelo relacionando o nível de aderência às práticas institucionais do campo e à performance 

organizacional (Figura 2).  

Conforme descrevem Kondra e Hinings (1998), há quatro tipos de organizações 

baseando-se na aderência às normas institucionais e na performance; são elas: 

 

· Operadoras (operators): são organizações com performance média do campo 

institucional e alta aderência ao modelo institucionalizado, fruto de um ambiente 

isomórfico.  

· Intermediárias (equifinalists): apresentam performance média do campo, mas 

baixa aderência ao modelo institucional. Estão em fase de transição dentro do campo 

institucional, podendo se transformar em uma organização “questionável”, 

“inovadora” ou regressar coercitivamente ao campo institucional, tornando-se uma 

“operadora”.  

· Questionáveis (dogs): apresentam performance inferior à média do campo e 

baixa aderência ao modelo institucionalizado. Podem ser resultantes de uma mudança 

mal sucedida ou não tiveram condições de acompanhar a alteração do modelo 

institucionalizado. Buscam retornar ou alcançar o modelo institucional, mas estão em 

risco de extinção com elevadas taxas de morte.  

· Inovadoras (renegades): apresentam performance superior à média do campo e 

baixa aderência ao modelo institucional. São organizações que identificaram 

oportunidades, correram riscos, promoveram mudanças, inovaram e foram bem-

sucedidas. Podem ter sido uma ex-operadora ou uma nova entrante no campo 

institucional, não seguindo normatismos.  
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Figura 2: Estágio das organizações conforme modelo institucionalizado  
Fonte: Kondra e Hinings (1998), adaptado pelo autor 

 

Hawley (1968 apud DiMaggio; Powel, 2007), indica que a diversidade das formas 

organizacionais é isomórfica em relação à diversidade dos ambientes e que em toda 

configuração ambiental distinguível se encontra, em equilíbrio, somente aquela forma 

organizacional que está otimamente adaptada às demandas do ambiente, constituindo dessa 

forma o princípio do isomorfismo.  

Uma organização que desafie o status quo, buscando alcançar certa diferenciação 

frente a seus concorrentes, seria classificada como uma “equifinalist” no modelo proposto por 

Kondra e Hinings (1998). Caso esse pioneirismo (ex.: inovação) produzisse resultados 

superiores, tal empresa seria classificada como uma “renegaded”, desafiando o 

institucionalismo do seu ambiente de atuação. Contudo, se a estratégia não lhe trouxer uma 

vantagem competitiva, tal organização se tornaria uma “Dog”, sofrendo as consequências de 

uma estratégia mal sucedida. De outra forma, em caso de mudança do campo institucional, 

organizações que não forem competentes em se adequar tornar-se-ão organizações 

classificadas como “Dog” e estarão fadadas ao insucesso. 

 Segundo Kondra e Hinings (1998), após a reavaliação do modelo institucionalizado, 

um novo padrão é definido e há um reagrupamento das organizações em termos de 

performance institucional e aderência ao novo modelo, conforme pode ser observado na 

adaptação do modelo proposto por Kondra e Hinings (1998, p. 751) e indicado na Figura 2. 
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Adicionalmente, a Figura 2 mostra que algumas das organizações “questionáveis” foram 

selecionadas pelo ambiente e eliminadas do campo institucional, as demais sofreram uma 

redistribuição baseada em suas condições de mudança (dinâmicas internas) e a totalidade das 

mudanças caracterizariam outro modelo institucional com redistribuição de recursos e um 

novo ambiente competitivo. 

 

Indica Thomas Jr. (2000):  

 

Apenas as empresas que se transformam em organizações ágeis e adaptáveis 
sobreviverão. Alcançar essa agilidade e essa capacidade de adaptação requer uma 
busca contínua de novas fórmulas para o sucesso. Essa busca será na melhor das 
hipóteses difícil, considerando as profundas mudanças no mundo dos negócios e o 
fato de que várias premissas e práticas organizacionais atuais desencorajam a 
mudança e a adaptação. (THOMAS Jr., 2000, p. 361). 

 

 

Na próxima sessão, será desenvolvido um referencial teórico envolvendo diversidade 

da força de trabalho, a gestão dessas diversidades e a busca por diferenciação, principalmente 

observando os aspectos favoráveis e desfavoráveis da dinâmica organizacional interna em 

correspondência aos fatores externos. Desta forma busca-se compreender se a adoção de 

iniciativas de diversidade nas organizações seriam mudanças pelas quais as organizações 

poderiam passar a fim de alcançar uma posição diferenciada em seus campos institucionais, 

tal qual apresentado pela teoria neoinstitucional.  

De acordo com Thomas Jr. (1991, p. 28), mudanças são necessárias para que as 

organizações aceitem e compreendam as diferenças de sua força de trabalho, a fim de 

acomodar completamente a mistura diversa e todos seus componentes e, com isso, facilitar a 

máxima contribuição individual para os objetivos organizacionais. “O processo de adaptação 

permite uma maior acomodação da diversidade proporcionando maior habilidade em tratar a 

complexidade do ambiente”. 

Em ambientes de alta competitividade, com diversas organizações disputando 

posicionamento e liderança de mercado, os clientes passam a ser um dos “recursos” finitos, 

assim como os melhores profissionais. As organizações, então, passam a concorrer para 

aumentar seus clientes e os talentos por meio de suas estratégias de mercado e de atração-

retenção de profissionais talentosos para definir e implementar essas estratégias.  
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2.2 DIVERSIDADE 

 

2.2.1 Conceitos de diversidade 

 

Diversidade refere-se a qualquer mistura de itens caracterizados por diferenças e 
similaridades (THOMAS Jr., 1996, p. 5). 

 
 

De acordo com Hanashiro e Godoy (2004), o conceito de diversidade e os efeitos das 

práticas de gestão relacionados têm sido discutidos na sociedade americana com maior ênfase 

a partir dos anos 80, quando estudos dos dados demográficos dos trabalhadores revelaram 

que, em sua grande maioria (85%), os novos entrantes no mercado de trabalho norte-

americano seriam representados por grupos minoritários formados por mulheres e imigrantes.  

Segundo o autor, “o tópico diversidade tem sua origem nos Estados Unidos a partir da 

conjunção de três fatores, a intensificação da competição em mercados mundiais, a alteração 

do perfil da força de trabalho americana e a busca dos indivíduos pelo respeito e valorização 

das suas diferenças” (THOMAS Jr., 1996, p. 3-4). Em um dos primeiros trabalhos sobre 

diversidade, Thomas Jr. (1991) indica que o aumento da diversidade da força de trabalho 

americana é fato e que aquelas organizações que observarem isso como oportunidade para 

alcance de vantagem competitiva seriam mais bem sucedidas frente aos concorrentes.  

Segundo Thomas Jr. (1996), com o aumento da competitividade os gerentes procuram 

ampliar a forma de contribuição de seus empregados e para isso seria necessário entender a 

maneira como as pessoas se motivam a contribuir. Para prosperar em um mercado cada vez 

mais hostil, companhias deveriam priorizar a criação de ambientes que atraíssem os melhores 

talentos e tornar possível que cada empregado contribuísse com o seu máximo. 

O autor indica que “diversidade não é sinônimo de diferenças, mas inclui diferenças e 

similaridades” (THOMAS Jr, 1996, p.6). O conceito envolve uma perspectiva micro, na qual 

se observam os componentes individuais (diferenças), e uma perspectiva macro, na qual são 

observadas as similaridades da mistura. Conforme o autor, “diversidade refere-se à 

coletividade de tudo incluído, uma mistura de diferenças e similaridades ao longo de uma 

dimensão” (THOMAS Jr., 1996, p.7). O autor complementa indicando que a diversidade 

refere-se às similaridades e às diferenças entre membros em uma coleção, seja de 

empregados, produtos, funções organizacionais, grupos de trabalho ou qualquer outra mistura 

complexa. Interpretando o que propõe o autor, quando há referência à diversidade, deve-se 

especificar qual objeto está em análise, diversidade de produtos, de estratégias 
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organizacionais ou diversidade de membros de uma determinada equipe ou organização. Os 

elementos constituintes de uma mistura (diversidade) devem ser especificados em termos de 

suas dimensões e fontes de diversidade (HANASHIRO, 2008). Nesse sentido, uma força de 

trabalho diversa seria caracterizada pelas fontes de diversidade, tais quais gênero, raça, etnia, 

idade, nível hierárquico, escolaridade, origem, valores, crenças, nível social e pela sua 

diversidade em si, expressa pelas diferenças e similaridades entre os seus membros.  

De acordo com Hanashiro et al. (2004), diversidade refere-se às características 

humanas que fazem as pessoas únicas e diferentes umas das outras. Por características 

humanas podemos entender o conjunto da obra, em tempo cada um de nós é formado por 

características físicas, mentais, intelectuais que podem ser similares a um conjunto de 

características de outras pessoas e também diferentes de outro conjunto de características. 

De acordo com Thomas et al. (2006), diversidade refere-se às diferenças entre pessoas 

que, por sua vez, podem afetar a aceitação, o desempenho, a satisfação ou o progresso destas 

pessoas na organização.  

 

2.2.2 Dimensões da diversidade 

 

Ely e Thomas (2001), Harrison, Price e Bell (1998) indicam que há distinção entre 

diversidade superficial e diversidade profunda. Diversidade superficial está relacionada às 

características visíveis como raça e gênero, enquanto a diversidade não visível relaciona-se 

aos aspectos intangíveis, como o pensamento e as atitudes. Quando organizações valorizam 

apenas a diversidade superficial, estarão incorrendo em custos da diversidade (motivado pelo 

turnover) e, quando as organizações focam na diversidade não visível, obterão os benefícios 

da diversidade. 

Jackson e Ruderman (1996) sugerem a categorização da diversidade como 

demográfica (gênero, etnia, idade); psicológica (valores, crenças e conhecimento) e 

organizacional (tempo de casa, ocupação e nível hierárquico). Segundo McGrath, Berdahl e 

Arow (2002), os membros de um grupo podem ser homogêneos ou diversos em cinco 

dimensões:  

 

� atributos demográficos (idade, etnia, gênero, orientação sexual, características 

físicas, religião e educação);  

� conhecimentos, habilidades e capacidade relativos à tarefa;  

� valores, crenças e atitudes; 
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� personalidade e estilos cognitivos e comportamentais; 

� status no grupo de trabalho da organização (hierarquia, ocupação, departamento e 

tempo de casa).  

 

Conforme Hanashiro et al. (2004), as fontes de diversidade são divididas nas 

dimensões primárias, nas quais se encaixam características pouco controláveis e 

biologicamente determinadas, tais quais raça, gênero, idade, família e sociedade em que a 

pessoa nascera. E dimensões secundárias, formadas pelas características que as pessoas 

adotam, eliminam ou alteram durante suas vidas, por meio de escolhas conscientes e esforços 

pessoais; são exemplos: escolaridade, experiência, crenças políticas e religiosa, estado civil, 

localização geográfica e renda. O Quadro 4 apresenta um resumo dos autores indicados. 

 

Quadro 4: Dimensões de diversidade 

Harrison, Price e Bell 
(1998); Ely e Thomas 

(2001)

Jackson e Ruderman 
(1999)

Mcgrath, berdahl e Arrow 
(2002)

Hanashiro et al. 
(2004)

Dimensão superficial Demográfica Demográficas Primárias
Dimensão profunda Psicológica Conhecimentos Secundárias

Organizacional Valores
Personalidade
Status do grupo  

Fonte: construído pelo autor 

 

Segundo Cox (1993, p.6), “diversidade cultural significa a representação em um 

sistema social de pessoas com afiliações distintamente diferentes do grupo cultural 

significante”.   

Em um estudo realizado por Hayles e Russell (1997 apud Hanashiro; Carvalho, 2005, 

p.10-12), são apresentadas algumas definições de diversidade cultural adotadas por 

organizações que empregam programas de diversidade: 

 

“Diversidade é respeitar nossas diferenças... maximizando nossos potenciais 

individuais e valorizar nossos singulares, enquanto sinergizamos? nossas experiências e 

talentos coletivos para o crescimento da 3M.” (3M) 

“Diversidade é a crença, filosofia e reconhecimento de que cada indivíduo é único e 

valioso, mediando-se os conflitos com normas estabelecidas”. (Honeywell) 

“Diversidade é inclusão, respeito pelo indivíduo [...], valorizando e capitalizando as 

diferenças para o benefício do negócio, clientes, comunidade e funcionários.” (Northern 
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States Power Co) 

“Diversidade se refere a todos os modos pelos quais as pessoas diferem e o efeito 

dessas diferenças sobre o nosso pensamento e comportamento.” (Monsanto Agricultural 

Group) 

“Administrar diversidade significa promover um ambiente onde todos empregados 

possam contribuir com o máximo de seus potenciais para alcançar nossos objetivos do 

negócio.” (The St. Paul Companies) 

“Diversidade no local de trabalho abrange todas as diferenças que definem cada um de 

nós como indivíduos únicos. Diferenças tais como cultura, etnia, raça, gênero, nacionalidade, 

idade, religião, incapacidade, orientação sexual, educação, experiências, opiniões e crenças 

[...]. Compreendendo e valorizando estas diferenças, nós podemos capitalizá-las como 

benefícios que a diversidade traz para a Companhia.” (Ford Motor Co) 

“Para empreender uma força de trabalho diversa, a Medtronic deve reconhecer,  

aceitar e respeitar as diferenças individuais e estar atento para o modo como essas diferenças 

afetam o trabalho dos empregados e interagem uns com os outros. Cada pessoa é influenciada 

por características tais como idade, gênero, nacionalidade, habilidades físicas, raça, orientação 

sexual, cultura, valores, atitudes e estilos comportamentais os quais fazem dele ou dela 

indivíduos únicos e diferentes uns dos outros.” (Medtronic, Inc) 

“Diversidade tem um significado interno, externo e global. Ela abarca as diferenças 

individuais e grupais, movendo-se além de raça e gênero para a ampliação da definição e 

abrangendo a inclusão de empregados, contratantes, abastecedores e clientes. A diversidade 

promove uma performance superior.” (U.S. Department of Energy) 

 

Uma busca pelos sites de empresas brasileiras revelou alguns exemplos do 

entendimento acerca do tema diversidade: 

“A Chemtech apoia a diversidade! E o que isso significa? Apoiar a diversidade é estimular a 

criatividade, o diálogo, o enriquecimento cultural e a inovação dentro e fora da empresa. A 

valorização de um ambiente diverso, formado por pessoas distintas, é imprescindível se 

visamos construir uma sociedade justa e sustentável, apoiando ações em favor da inclusão e 

do respeito”. (Chemteck) 
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“Valorizamos a diversidade como um valor humano e como estratégia. Quanto mais diversos 

formos, maior será a nossa capacidade de entender e atender melhor nossos clientes e criar um 

ambiente de trabalho mais saudável”. (Banco Real) 

"...respeitar e promover a diversidade e combater todas as formas de preconceito e 

discriminação, por meio de política transparente de admissão, treinamento, promoção na 

carreira, ascensão a cargos e demissão. Nenhum empregado ou potencial empregado receberá 

tratamento discriminatório em consequência de sua raça, cor de pele, origem étnica, 

nacionalidade, posição social, idade, religião, gênero, orientação sexual, estética pessoal, 

condição física, mental ou psíquica, estado civil, opinião, convicção política, ou qualquer 

outro fator de diferenciação individual".(Petrobras) 

“A cultura organizacional da Serasa proporciona relacionamento ético, respeito mútuo e 

valorização da diversidade. Cada Ser Serasa é único e, ao mesmo tempo, complementa a 

individualidade dos outros profissionais que atuam na empresa para que todos compartilhem 

os mesmos valores. Essa é a essência que justifica a Serasa como a melhor empresa para 

trabalhar”. (Serasa) 

 

Thomas e Ely (2002, p. 35-36) indicam que “o novo entendimento sobre diversidade 

envolve mais do que um aumento do número de grupos com diferentes identidades na folha 

de pagamento” e que diversidade pode ser entendida como a variedade de perspectivas e 

abordagens que membros de grupos de diferentes identidades trazem para o trabalho. 

Membros diferentes podem contribuir com conhecimentos competitivos e relevantes e com 

diferentes perspectivas sobre como fazer o trabalho, como desenvolver processos, como 

atingir objetivos, como comunicar ideias, gerenciar e liderar pessoas. Segundo os autores, a 

participação dos membros diversos, questionando premissas, práticas e procedimentos e 

“trazendo parte deles para o espaço de trabalho além de promover identidade com o trabalho 

determina uma sensação de circulo virtuoso” (THOMAS; ELY, 2002, p.37). 

Thomas e Ely (2002, p.35) indicam que os benefícios da diversidade vão além de 

medidas financeiras e podem constituir ganhos de aprendizagem, criatividade, flexibilidade, 

crescimento organizacional e individual e tornar-se uma habilidade da organização para se 

ajustar a rápidas e sucessivas mudanças de mercado. Os autores comentam, porém, que a 

transformação desejada requer uma mudança fundamental de atitudes e comportamentos das 



36 
 
 

 

lideranças organizacionais. 

A diversidade pode ser um recurso para desenvolver a performance organizacional, 

porém indica Cox (2001, p.15) que há uma distinção crucial entre meramente ter a 

diversidade na força de trabalho e desenvolver a capacidade de usar a diversidade como 

alavanca para obter a performance. Preparar a organização para ter a diversidade como essa 

alavanca requer uma “mudança fundamental na forma de pensar e agir que definem a cultura 

da organização”. Segundo o autor, a implementação da gestão da diversidade passa por uma 

“transformação organizacional e essa mudança requer uma abordagem sistemática e um 

processo de institucionalização da nova cultura” (COX, 2001, p.23-30).  

 

Sem um ambiente que trabalhe bem com todos os empregados, a diversidade trabalha 
contra você, simplesmente porque você não tem um ambiente preparado. É somente 
dentro de um contexto de um ambiente que suporte o gerenciamento da diversidade 
que a diversidade torna-se um ativo e oferece a oportunidade de alcançar um ganho 
competitivo, de outra maneira, torna-se um peso que compromete a eficácia 
organizacional (THOMAS Jr., 1991, p. 49). 
 
 

De acordo com Thomas Jr. (2002), em ambientes econômicos turbulentos, as formas 

tradicionais de gerenciamento não são sempre as mais indicadas e o mais importante é 

assegurar a viabilidade do negócio, considerando não só as pressões internas, mas 

principalmente o que acontece no ambiente em que a organização está inserida. Ambientes 

caracterizados por incertezas exigem maior colaboração, engajamento e interação por parte de 

todos os membros. A influência e as pressões de um ambiente complexo incitam as 

organizações a buscar diferentes modelos, o que tem forçado gerentes a considerar a 

diversidade em suas agendas. A forma como esses gerentes tendem a responder a esta 

complexidade, com mudanças diversas, complexas e constantes (THOMAS Jr., 1991, p. 34-

35), será verificada na discussão da gestão da diversidade.  

 

 

2.3 Gestão da diversidade 

 

2.3.1 Conceitos de gestão da diversidade 

 

É de grande valia pontuar os conceitos e as diferenças entre alguns termos 

frequentemente utilizados nas discussões sobre diversidade, tais como ações afirmativas, 

igualdade de oportunidades de emprego, valorização da diversidade e gestão da diversidade.  
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Ações afirmativas 

 

Segundo Mor Barak (2005), o termo ações afirmativas denota que empregadores 

devem agir direta e agressivamente, removendo todas as barreiras que impeçam que mulheres 

e membros de grupos minoritários tenham acesso igual à educação, emprego e processos 

políticos, seja por meio de leis ou de definição de cotas. De acordo com Thomas Jr. (2002), 

nos EUA as ações afirmativas foram caracterizadas considerando cinco premissas básicas: 

 

� o padrão dos empregados era de homens adultos e brancos; 

� a robustez econômica dos EUA seria um campo institucional sólido e contínuo, 

com espaço suficiente para todos; 

� mulheres, negros, imigrantes e outras minorias deveriam ter acesso a 

oportunidades, baseado em políticas de interesse público e na decência comum; 

� havia a necessidade de se eliminar práticas de preconceito racial, étnico e sexual 

nas organizações; 

� considerava a necessidade de instituir coerções legais e sociais para que estas 

mudanças ocorressem.   

 

Ações afirmativas têm sido a principal, ou mesmo a única, estratégia para incluir e 

assimilar as minorias no mundo corporativo. Na maioria das vezes motivadas por questões 

legais, algumas por questões morais ou responsabilidade social. Independente do motivo do 

uso de ações afirmativas, em todos os casos o processo de assimilação acontece com os 

membros das minorias tendo que aceitar as condições do grupo dominante (THOMAS Jr., 

1991, p.17). 

 

 

Thomas Jr. (1991, p.7), por meio de um exemplo, define como acentece o processo de 

assimilação: 

 

Nós determinamos nesta empresa que há uma cultura específica e que pessoas que se 
assemelham a um modelo fazem melhor do que aquelas que não se assemelham... Se você 
atende a este modelo, ótimo, senão permita-nos adequar você ao modelo. Isto é para nosso 
benefício próprio e para que você tenha um relacionamento produtivo com a empresa.  
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Igualdade de oportunidades de emprego 

 

O termo igualdade de oportunidades de emprego (“EEO – equal employment 

opportunity”) teve origem nas leis norte-americanas e em regulações que podem ser 

consideradas um estado desejável, em que todos têm iguais oportunidades de concorrer a um 

emprego, independente de raça, sexo, religião, nacionalidade de origem ou outro atributo 

específico que não seja relacionado ao trabalho. Diferentes grupos de pessoas deveriam ser 

tratados com igualdade, recompensas deveriam ser baseadas em mérito e, em processos de 

contratação, as características envolvendo sexo e etnias dos candidatos não deveriam pesar na 

decisão.  

 

Valorização da Diversidade 

 

Segundo Thomas Jr. (1991, p.25), os programas de valorização das diferenças podem 

ser pensados como uma derivação das ações afirmativas. “Valorização das diferenças assume 

que indesejáveis comportamentos derivam de uma falta de consciência e entendimento”. 

Organizações com problemas de relacionamento entre membros diversos, e que iniciam um 

processo de valorização das diferenças, tendem a obter melhorias. Os programas de 

conscientização e treinamento sobre as diferenças tendem a diminuir as evidências de 

preconceitos identificados como os “ismos”, tais como sexismo, racismo (THOMAS Jr., 

1999, p.43), assim como organizações com elevado moral tendem a achar os programas de 

valorização das diferenças efetivos. 

 
 
Gestão da Diversidade 

 

Contudo, indica Thomas Jr. (1991), aceitação, tolerância e compreensão da 

diversidade não são suficientes para potencializar a força de trabalho. Para maximizar o 

potencial de uma força de trabalho diversa, é necessária a gestão da diversidade. 

Conforme Thomas et al. (2006, p. 3), “um bom gerenciamento da diversidade tem 

emergido como uma prática 'botton line' que muitos acreditam ser crítico para a produtividade 

e eficiência das organizações contemporâneas”.  

A gestão da diversidade diz respeito a uma prática gerencial que pretende substituir 

ações afirmativas e práticas de equal employment opportunity – acesso igualitário ao trabalho 
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(GILBERT et al., 1999; KELLY; DOBBIN, 1998; DOBBIN; KELLY, 2007).  

 
Conforme Kossek e Lobel (1996), gerenciamento da diversidade é um termo que tem 

estado em voga por muitos anos e provavelmente tem tantas definições quanto o número de 

pessoas que o praticam. Segundo Thomas et al. (2006), não é necessário ler muito ou 

conversar com muitos gerentes, empregados, consultores ou pesquisadores para descobrir que 

os termos “diversidade” e “gestão da diversidade” possuem conotações distintas para 

diferentes pessoas. Algumas definições abordam grupos específicos, outras não o fazem, 

algumas enfatizam as diferenças de forças enquanto outras não tocam no assunto.  

Thomas et al. (2006) indicam que, dentre os fatores que têm tornado a diversidade um 

tópico popular em psicologia e em negócios, está a mudança demográfica da força de 

trabalho, e tal mudança aparentemente parece ser mais extrema do que é na realidade. Várias 

mudanças no contexto socioeconômico, a influencia da globalização, o aumento dos setores 

de serviços, o aumento do uso da tecnologia e da comunicação, os ambientes de trabalho mais 

voltados aos times, fusões entre organizações tornando-se mais comum, o aumento nas 

características dos empregos temporários e de “part-time” são algumas das características das 

organizações contemporâneas que estarão focando cada vez mais na busca pela eficiência e 

pela lucratividade. Todos esses fatores tornam a gestão organizacional algo ainda mais 

complexo.  

O que se percebe na literatura sobre diversidade é que a maioria dos autores e 

pesquisadores não define exatamente qual o conceito de diversidade e de gestão de 

diversidade estão utilizando em seus trabalhos e, muitas vezes, há confusão entre conceito e 

dimensão de diversidade. Uma análise dos principais conceitos sobre o tema gestão da 

diversidade indica a variabilidade do entendimento dos diversos autores e pesquisadores.  

Segundo Thomas Jr. (1999, p. 10), “a gestão da diversidade é o processo” de criação e 

manutenção de um ambiente que possibilite naturalmente a todos os participantes 

organizacionais alcançar seu potencial total em busca dos objetivos da empresa. O autor 

entende que a gestão da diversidade é a adoção de medidas administrativas que garantam que 

os atributos pessoais, ou de grupo, sejam considerados recursos para melhorar o desempenho 

da organização. “Gerenciar a diversidade não beneficia um ou outro grupo, é um processo 

gerencial detalhado para desenvolver um ambiente propício a todos” (THOMAS Jr., 1991, 

p.10).  

De acordo com Cox e Blake (1991), o termo gestão da diversidade refere-se a uma 

variedade de iniciativas gerenciais e atividades relacionadas à contratação e utilização de 
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pessoas de diferentes níveis culturais.  

Os autores Thomas et al. (2006) definem gestão da diversidade como o uso integrado 

de processos e estratégias que transformam as diferenças entre as pessoas em um ativo mais 

do que em uma responsabilidade ou peso para a organização. A gestão da diversidade envolve 

programas ou procedimentos sistematizados e planejados desenvolvidos para: 

 

� melhorar a interação entre pessoas diversas, especialmente pessoas de diferentes 

etnias, sexos ou culturas; 

� fazer desta diversidade uma fonte de criatividade, complementaridade e maior 

eficiência organizacional mais do que uma fonte de tensão, conflito, falha de 

comunicação, ou limitação de eficiência, progresso e satisfação dos empregados. 

 

Gerenciar a diversidade passa por alterar comportamentos, práticas de trabalho e 
políticas organizacionais para responder efetivamente à diversidade. Inclui minimizar 
os problemas, as barreiras e obstáculos ao desempenho e maximizar o potencial de 
desenvolvimento e performance organizacional. (COX, 2001, p. 4). 
 

Segundo Nkomo e Cox Jr. (1999), a gestão da diversidade:  

 

� pressupõe que o gerente e todos os membros da organização estarão dispostos a 

engajarem-se em um processo de adaptação mútua para criar uma relação 

produtiva entre os indivíduos com consequente resultado positivo para a 

organização. 

� trata da questão de obter benefícios a partir das diferenças entre os indivíduos da 

organização. A hipótese é que, na medida em que o potencial de uma pessoa seja 

canalizado de forma produtiva para o resultado do negócio, o gerente terá que se 

preocupar menos com mobilidade ascendente e retenção. 

� destaca que os resultados desejados devem ser alcançados de forma mais natural 

possível.  

� busca fazer algo pelo gerente que precisa melhorar sua habilidade em capacitar 

uma força de trabalho cada vez mais diversa.  

� destaca o motivo de negócios (viabilidade) acima dos motivos legal, moral e 

social.  

 

Conforme Gilbert e Ivancevich (2000), a gestão da diversidade é um 
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comprometimento da organização para recrutar, reter, recompensar e promover um mix 

heterogêneo de trabalhadores produtivos, motivados e comprometidos, incluindo pessoas de 

cor, brancos, mulheres e pessoas com deficiências.  

Thomas Jr. (1996) vê o gerenciamento da diversidade como um aspecto de atividade 

cognitiva requerida em organizações contemporâneas. Quando há vários itens e há grande 

diferença entre eles, maior a necessidade de recursos cognitivos e comportamentais para 

trabalhar com as diferenças. Deve-se atentar ao ambiente e promover grandes e rápidas 

mudanças no comportamento gerencial para se adaptar de forma bem sucedida. 

 

 

A diversidade, quando bem-administrada, cria vantagem competitiva em seis áreas: 
custo, aquisição de recursos, marketing, criatividade, solução de problema e 
flexibilidade, pois agrega valor diferenciado à empresa (COX; BLAKE, 1991, p.45-
46). 

 

 

Cox e Blake (1991) indicam as seguintes vantagens no gerenciamento da diversidade: 

 

� Argumento do custo: À medida que organizações se tornam mais diversas, o 

custo da falta de integração de trabalhadores mais diversos tende a aumentar. 

As organizações que trabalharem bem esta integração criarão vantagens em 

custo sobre aquelas que não o fizerem.  

� Argumento da aquisição de recursos: As organizações que desenvolverem 

reputação de gestão da diversidade serão mais competitivas na obtenção de 

talentos. Como a tendência é de aumento da diversidade da força de trabalho, 

tal competência será de extrema importância.  

� Argumento de marketing: Para organizações multinacionais, a criatividade e a 

sensibilidade cultural que membros de diferentes países compartilham trarão 

melhorias no posicionamento de mercado. O mesmo se aplica às organizações 

com operações locais e membros de subgrupos ou populações no 

compartilhamento de ideias.  

� Argumento do aumento da criatividade: Diferentes perspectivas podem resultar 

em aumento da criatividade e menos apego às situações do passado.  

� Argumento da solução de problemas: A heterogeneidade em grupos na decisão 

e na resolução de problema produz decisões potencialmente melhores, 

baseadas em análises críticas mais amplas das alternativas. 
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� Argumento do aumento da flexibilidade: Uma implicação do modelo 

multicultural para a gestão da diversidade é que o sistema se tornará menos 

padronizado, e consequentemente mais fluido. A fluidez aumentada possibilita 

maior flexibilidade para reagir às mudanças ambientais, isto é, as reações 

devem ser mais rápidas e com menores custos. 

 

De acordo a Thomas Jr. (1996), a gestão da diversidade cultural implica adotar um 

enfoque holístico para criar um ambiente organizacional que possibilite a todos o pleno 

desenvolvimento de seu potencial na realização dos objetivos da empresa. Não é um pacote 

com soluções prontas nem um programa para resolver a questão da discriminação e do 

preconceito. Cox (2001) indica que a administração da diversidade cultural significa planejar 

e executar sistemas e práticas organizacionais de gestão de pessoas de modo que maximize as 

vantagens potenciais da diversidade e minimize as suas desvantagens.  Fleury (2000) indica 

que o objetivo principal da gestão da diversidade cultural é administrar as relações de 

trabalho, as práticas de emprego e a composição interna da força de trabalho, a fim de atrair e 

reter os melhores talentos dentre os chamados grupos de minoria. Isso pode ser feito por 

políticas de recrutamento que incorporem os critérios relacionados à diversidade cultural do 

mercado de trabalho. 

De uma forma geral, os autores (Thomas Jr., 1991, 1999; Cox; Blake, 1991; Thomas 

et al., 2006; Stockdale; Crosby, 2006) compartilham que o gerenciamento da diversidade é 

visto como uma forma de mudança e desenvolvimento organizacional, considerando as 

variações do ambiente externo, assim como um conjunto de processos para aumentar a 

eficiência e a harmonia do ambiente interno, que varia e é diferente em importantes 

dimensões.  

Cox (2001) propõe um modelo teórico sobre os efeitos da gestão da diversidade 

identificando a necessidade da criação de um clima favorável à diversidade. Para se atingir 

este propósito, o autor sugere a adequação da cultura organizacional à diversidade, práticas de 

resolução de conflitos entre grupos e modelos de gerenciamento de pessoas diversas por meio 

de avaliação de performance, reconhecimento, valorização e promoção, quando do 

atingimento de resultados individuais. Práticas sistemáticas e consequentes dessas ações 

produzem resultados organizacionais favoráveis, conforme Figura 3.  
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Figura 3: Modelo da teoria dos efeitos da diversidade  
Fonte: Cox (2001, p.79), adaptado pelo autor 

 

 

O modelo proposto por Cox (2001) traz dois aspectos de suma importância. O 

primeiro é a necessidade de uma postura ativa dos líderes da organização em desenvolver um 

clima propício à diversidade, removendo todas as barreiras ao pleno uso e valorização dos 

indivíduos e favorecendo o desempenho de suas potencialidades. Corroborando com estas 

ideias, conforme indicam Chrobot et al. (2007), diversidade da força de trabalho traz 

significativos desafios aos líderes organizacionais, que devem minimizar os conflitos entre 

grupos e promover cooperação entre membros heterogêneos de grupos de trabalho. Há 

necessidade do desenvolvimento de competências críticas de liderança para gerenciar a 

diversidade nas organizações. Os autores indicam que os líderes possuem um papel central em 

determinar se a diversidade da força de trabalho em uma organização representará vantagem 

competitiva ou custo organizacional. 

O segundo ponto fundamental é a necessidade de se avaliar a cultura atual e adaptá-la 

aos aspectos necessários de valorização e uso de ações de diversidade. A alteração da 

composição dos membros de uma organização (maior diversidade) e a implementação da 

gestão da diversidade passam por uma mudança cultural, ajustes nos sistemas e políticas da 

organização, desde o recrutamento, seleção, reconhecimento, desenvolvimento retenção e 

desligamento, de forma a torná-los mais efetivos para essa nova realidade. Essas mudanças 

deverão ser institucionalizadas (COX, 2001, p. 3-15). 
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Alcançando um clima favorável à diversidade por meio da atuação efetiva dos líderes, 

pela adequação da cultura da organização, com a valorização dos resultados individuais, a 

organização terá maiores chances de obter melhores resultados incluindo a redução do turn 

over, aumento da criatividade e inovação e maior agilidade na solução de problemas. 

Thomas Jr. (1991) define gerenciamento da diversidade como o uso de várias 

ferramentas para habilitar pessoas a praticarem o comportamento requerido para alcançar os 

objetivos corporativos, incluindo a criação de uma cultura apropriada e os sistemas e políticas 

organizacionais. De acordo com o autor, “gerenciamento da diversidade é um processo 

administrativo detalhado para desenvolver um ambiente que trabalhe para todos os 

empregados” (THOMAS Jr., 1991, p. 10). 

Chrobot et al. (2007) sugerem que líderes de grupos diversos devem ter a iniciativa de 

desenvolver a competência de relacionamento interpessoal único com cada um dos 

empregados para promover relacionamentos de alta qualidade. Significa tratar diversidade em 

três níveis, simultaneamente individual, interpessoal e organizacional. Isso indica que há um 

processo de mútua adaptação entre indivíduos e organização, o que implica uma mudança na 

forma e no jeito de viver da organização, e em sua cultura, demandando considerável tempo 

para ser implementada. (THOMAS Jr., 1991, p.12). 

 

2.3.2 Tipos de Organizações 
 
 

Dependendo do estágio das práticas de diversidade, as organizações podem ser 

classificadas como monolíticas, pluralistas ou multiculturais.  

Conforme Hanashiro (2008, p. 70), as organizações consideradas monolíticas são 

“altamente homogêneas, raras ações são desenvolvidas para integrar grupos de minorias no 

grupo majoritário”. Já as organizações pluralistas “são mais heterogêneas que as monolíticas e 

adotam mais ações para integrar pessoas de diferentes grupos culturais, que diferem do grupo 

dominante”. As organizações “multiculturais são aquelas que não apenas possuem 

diversidade, mas as valorizam; apresentam total integração estrutural, ampla integração de 

redes informais, mínimo de preconceitos e discriminações, pequena lacuna na identificação 

organizacional, baseada na identidade cultural dos grupos, e baixo nível de conflito 

intergrupal” (HANASHIRO, 2008, p. 71). Um resumo dos tipos de organizações em relação 

ao nível de adoção da diversidade é apresentado no Quadro 5.  
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Quadro 5: Características das organizações quanto à diversidade 
Monolíticas Pluralistas Multiculturais

Grau de integração baixo médio alto
Nível de homogeneidade elevado médio baixo
Nível de identificação 
organizacional

baixo médio alto

Práticas de diversidade e 
abrangência

raras
ações afirmativas e valorização 
das diferenças

reconhecem e valorizam a 
diversidade em toda a 
organização

Características gerais
prevalece discriminação e o 
preconceito

práticas de diversidade em 
partes da organização e 
processo de assimilação

práticas de diversidade em toda 
a organização

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com Thomas e Ely (1996), há três perspectivas que buscam compreender 

como organizações gerenciam a diversidade da força de trabalho (perspectivas da 

discriminação e justiça, acesso e legitimidade e aprendizado e eficiência).  

O Quadro 6 apresenta um resumo das perspectivas, indicando associação com uma 

definição de tipo organizacional baseado no nível de adoção das práticas de diversidade. 

 

Quadro 6: Perspectivas de adoção de diversidade nas organizações 

 
Fonte: Thomas e Ely (1996), adaptado pelo autor 

 

Perspectiva discriminação-justiça 

 

Líderes que enxergam pelas lentes dessa perspectiva usualmente focam em igualdade 

de oportunidade, tratamento justo, recrutamento e atendimento às leis de igual oportunidade 

de emprego, buscando tornar o ambiente de trabalho mais próximo do reflexo da sociedade. 

Porém, no fundo, organizações que utilizam estas práticas medem o seu sucesso, 

quantitativamente, baseadas em números de contratações de pessoas de minorias e não na 



46 
 
 

 

utilização de suas capacidades e potencialidades (qualitativamente). Nessas organizações, 

busca-se a máxima de que “todos são iguais” e, de acordo com essa perspectiva, não é 

desejável que as diferenças influenciem no trabalho e muito menos na cultura organizacional. 

Não há exploração das potencialidades, mas se subestimam as capacidades individuais e o 

processo de aprendizagem, promovendo o processo de assimilação (perda da identidade). 

Algumas organizações são preocupadas em praticar a equidade no processo de 

recrutamento, especialmente nos níveis mais inferiores da pirâmide organizacional. Porém, 

não se preocupam em desenvolver um clima positivo para a diversidade e não valorizam as 

diferenças de experiência, conhecimento e competências das pessoas diversas. No final, há 

uma alta taxa de rotatividade e há aumento dos custos com novos processos de recrutamento, 

seleção e treinamento.  

 

Perspectiva acesso e legitimidade 

 

A perspectiva acesso e legitimidade é baseada na aceitação e na celebração das 

diferenças, como explicitado a seguir: 

 

Nós estamos vivendo em um país crescentemente multicultural e novos grupos étnicos estão 
rapidamente tornando-se consumidores. Nossa companhia necessita uma força de trabalho 
mais diversa demograficamente para ajudar-nos a conseguir acesso a esses diferentes 
segmentos (THOMAS; ELY, 2002, p. 44). 

 

Os autores entendem que a diversidade não é apenas justiça, mas também faz sentido 

para o negócio. Organizações que foram bem sucedidas em implementar ações de acesso-

legitimidade têm, como características, ambientes de negócios constituídos de diversidade de 

clientes, consumidores e força de trabalho. Uma limitação dessa perspectiva é que, na busca 

de atendimento aos nichos de mercado, as organizações deixam de criar uma integração entre 

as capacidades de seus membros e uma institucionalização como um modelo organizacional. 

Algumas organizações fazem uma melhor gestão e aumentam a retenção de pessoas diversas, 

utilizam as potencialidades destas pessoas, mas apenas em determinadas áreas ou em certos 

nichos. Como estas pessoas se tornam “enclausuradas” pelos limites destas áreas, não 

podendo se desenvolver fora e não podendo contribuir com suas competências de forma mais 

ampla na organização, preferem mudar de empresa; com isso, há certo grau de rotatividade, 

incorrendo em custos para a organização em termos de perda de conhecimento e novos 

investimentos em processos de recrutamento, seleção e treinamento.  
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Perspectiva emergente: perspectiva aprendizagem e eficácia 

 

Algumas companhias têm desenvolvido processos de aprendizagem que possibilitam 

incorporar as perspectivas dos empregados diversos no modelo de trabalho da organização e 

melhorar o trabalho por meio de revisão de tarefas, redefinição de produtos, mercados, 

estratégias, missão, práticas de negócios e até a cultura. Tais organizações estão usando a 

perspectiva aprendizagem e eficácia para gerenciar a diversidade e, fazendo isso, estão 

alcançando os verdadeiros benefícios da diversidade (THOMAS; ELY, 2002, p. 49). Não é 

surpreendente que essas organizações têm facilidade em recrutar e reter talentos. Essa 

perspectiva busca uma integração, promove igual oportunidade para todos os membros (como 

a perspectiva discriminação e justiça), reconhece as diferenças culturais e valoriza estas 

diferenças (igual perspectiva acesso-legitimidade) e, adicionalmente, promove uma 

internalização das diferenças entre empregados por meio de aprendizagem e crescimento 

(THOMAS; ELY, 2002, p.51). Os autores sugerem algumas condições para se implementar a 

Perspectiva aprendizagem e eficácia: 

  

� Líderes devem entender que uma força de trabalho diversa trará diferentes 

perspectivas e abordagens para o trabalho e deverão verdadeiramente valorizar 

a variedade de opiniões e ideias. 

� A liderança deve reconhecer ambos, a oportunidade de aprendizagem e os 

desafios que as diferenças de perspectivas apresentam para uma organização. 

� A cultura organizacional deve criar uma expectativa de alto padrão de 

performance de todos; estimular o desenvolvimento pessoal; encorajar a 

abertura; fazer os trabalhadores se sentir valorizados. 

� A organização deve ter uma missão bem articulada e compreendida por todos e 

ter uma estrutura relativamente igualitária e não burocrática. 

 

Segundo Thomas e Ely (2002, p. 56), os líderes de organizações têm tido um papel 

crítico como facilitadores e determinadores do ritmo. Em particular, nas organizações que têm 

adotado a perspectiva de aprendizagem e eficácia, líderes e gerentes (e todos os seguidores) 

estão tomando quatro tipos de ações: 

 

� Fazer a conexão mental: buscam oportunidades de forma pró-ativa. Por 

meio dessa visão, eles conectam a diversidade cultural com o trabalho. 



48 
 
 

 

� Legitimar as discussões abertas: encorajam as discussões, baseadas nos 

conhecimentos e experiências dos membros do time.  

� Trabalhar ativamente contra formas de dominação e subordinação que 

inibam contribuições: removem barreiras que bloqueiam indivíduos de usar 

seu completo repertório de competências.  

� Deixar intacta a confiança da organização: garantem que a organização 

permaneça sendo um local seguro e confiável para os empregados.  

 

Dass e Park (1999) indicam que a forma como as organizações reagem à diversidade 

depende do nível de pressão pela diversidade, o tipo de diversidade em questão e as atitudes 

gerenciais. Organizações têm constituído uma força de trabalho mais diversa em resposta às 

pressões externas, promovidas por questões legais, exigências de clientes, mudanças 

econômicas e internas, motivadas por atitudes gerenciais, pressões de grupos internos e 

interesse em atrair e reter talentos (DASS; PARK, 1999, p. 68). 

Esses autores, partindo do modelo de Thomas e Ely (1996), indicam uma quarta 

perspectiva, identificada como resistência. Os autores mencionam que o crescimento das 

pressões por diversidade é percebido como ameaça, principalmente em organizações 

classificadas como monolíticas, ou seja, em organizações com poucas ações de integração das 

minorias. Baseado nas perspectivas indicadas pelo trabalho de Thomas e Ely (1996), e 

incluindo o paradigma da resistência, Dass e Park (1999) indicam um modelo que relaciona 

estratégia, nível de prioridade, pressões para adoção de práticas de gestão da diversidade e 

formas de implementação, conforme pode ser observado na Figura 4. 

Dentre as formas de implementação de práticas de diversidade sugeridas pelos autores, 

temos episódica, isolada e a sistematizada. A episódica acontece quando há baixa pressão por 

diversidade e gerentes veem a diversidade como um tópico pouco relevante; resulta em 

poucas alterações nas práticas e políticas organizacionais. Quando a pressão por diversidade é 

moderada, e alguns gerentes acreditam que a diversidade pode ser estratégica, adotam-na em 

suas áreas de maneira isolada e desconectada de toda a organização. Todavia, quando há alta 

pressão por diversidade e gerentes veem a diversidade como uma estratégia-chave e 

compartilham desta visão com a organização, buscam adotá-la de forma sistematizada em 

toda a organização. A implementação sistematizada produz profundas mudanças que 

demandam tempo considerável.  
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Figura 4: Modelo de estratégia de respostas para a gestão da diversidade e suas implementações.  
Fonte: Dass e Park (1999, p. 74), adaptado pelo autor. 
 

Outra dimensão do modelo trata das estratégias de implementação, identificadas como 

reativa, defensiva, por acomodação e pró-ativa. Entende-se uma estratégia reativa quando as 

organizações reagem negativamente à implementação da diversidade e buscam alternativas 

para negar seus benefícios, indicando problemas relacionados com tal diversidade. Esta 

estratégia é mais associada ao paradigma da resistência indicado por Dass e Park (1999) e a 

organizações monolíticas e sob baixa pressão por diversidade. 

Uma estratégia defensiva pode ser associada ao paradigma da discriminação e justiça. 

Organizações sob moderada pressão por diversidade, principalmente oriunda de forças legais, 

implementam uma estratégia de solução de problema de forma defensiva e adotam o processo 

de assimilação (todos são iguais ao grupo dominante). 

A estratégia por acomodação pode ser associada ao paradigma do acesso-legitimidade. 

Organizações percebem os benefícios da implementação, reconhecem e valorizam as 

diferenças como uma necessidade de negócio. Organizações com a estratégia por acomodação 

têm elevado nível de inclusão e heterogeneidade, porém o processo de valorização de todas as 

diferenças igualmente pode resultar na não valorização de nenhuma.  

A estratégia pró-ativa pode ser associada ao paradigma do aprendizado e eficácia, ou 

seja, organizações percebem na diversidade a dualidade das similaridades e das diferenças, 

veem objetivos múltiplos na prática da diversidade (eficiência, inovação, satisfação de 

clientes, desenvolvimento dos empregados e responsabilidade social) e entendem que gestão 
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da diversidade tem implicações de curto e longo prazo e usam o conflito como fonte de 

aprendizado e alinhamento. Essas organizações desenvolvem pró-ativamente iniciativas de 

diversidade e, normalmente, são as primeiras a adotar estratégias e políticas de diversidade e a 

buscar a institucionalização destas práticas. Essa estratégia é associada a organizações 

multiculturais. 

 Conforme conceitos e modelos apresentados o papel do líder e do gestor e a 

adequação da cultura são indicados como aspectos-chave em um processo de gestão da 

diversidade.  

 

2.3.3 Importância dos líderes na gestão da diversidade 

 

Como uma organização pode adotar uma perspectiva estratégica permitindo que a 

diversidade seja uma oportunidade de aprendizagem e eficiência? 

Thomas Jr. (1996, 1999) afirma que liderança é a chave para a gestão da diversidade. 

Líderes que gerenciam organizações multiculturais devem desenvolver um novo conjunto de 

competências, como identificar e entender as fronteiras entre culturas, rejeitar o etnocentrismo 

e trabalhar para um mais alto nível de consciência de sua própria raça ou identidade étnica.  

 

De acordo com Thomas Jr. (1991): 

 
Liderança envolve garantir que a organização tenha uma visão apropriada, desenvolva e 
articule a estratégia para obter vantagem competitiva, construindo e mantendo a cultura que 
suporte a visão e estratégia. Por ser identificada como uma ferramenta estratégica a gestão da 
diversidade nunca será possível de ser implementada sem a liderança (THOMAS Jr., 1991, 
p.44). 

 

Líderes que assumem o papel de agentes de mudança devem estar familiarizados com 

a teoria e a prática do gerenciamento da mudança. Isto significa que, adicionalmente a 

estarem conscientes sobre iniciativas de gerenciamento da diversidade, valorização das 

diferenças e ações afirmativas, deverão ser competentes para alcançar a mudança desejada.  

De acordo com Cox (2001), uma das prioridades dos líderes organizacionais, sejam 

eles de empresas de alta tecnologia, universidades, fábricas ou órgão governamentais, é atrair, 

reter e efetivamente usar o capital humano destes profissionais. O gerenciamento da 

diversidade torna-se uma competência crítica para as organizações e, para que elas sejam 

bem-sucedidas nessa iniciativa, há a necessidade de um processo de mudança organizacional 

para estabelecer um clima favorável à diversidade (COX, 2001, p.1-2). O autor indica que os 
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agentes dessa mudança são os principais líderes da organização, desde o seu CEO, gerentes de 

linha, profissionais de recursos humanos, membros de força-tarefa, comitês e todos os demais 

membros da organização. Essa mudança é inclusiva e depende do esforço de todos na 

organização.  

Chrobot et al. (2007) indicam que em geral a literatura argumenta que mudanças 

demográficas na força de trabalho implicam aos líderes ativamente iniciar, engajar e difundir 

mudanças organizacionais para criarem um ambiente de trabalho que suporte os empregados e 

suas diversidades. Sugerem que líderes de grupos diversos devem ter a iniciativa de 

desenvolver a competência de relacionamento interpessoal único com cada um dos 

empregados para promover relacionamentos de alta qualidade. Boas competências de 

lideranças não serão mais suficientes. Excelência em um conjunto de competências é requisito 

básico para o sucesso da liderança em uma força de trabalho diversa (JOPLIN; DAUS, 1997).  

Cox e Beale (1997) definem competências em diversidade como uma habilidade em 

responder aos desafios e oportunidades criados pela diversidade no local de trabalho. 

Líderes que compreendem as potenciais vantagens e desvantagens de um força de 

trabalho diversa estarão mais bem preparados para atuar ativamente, gerenciando a 

diversidade. As ações dos líderes na gestão da diversidade, segundo Cox e Beale (1997), 

seriam: 

 

� Apoiar estilos e formas de trabalhos alternativos na solução de problemas;  

� Tratar empregados como indivíduos, com sensibilidade em temas e conflitos da 

diversidade; líderes com comportamentos que envolvem tanto alta preocupação 

com a produção como alta preocupação com as pessoas serão mais efetivos.  

 

Segundo Kondra e Hinings (1998), o líder deve guiar, energizar, controlar, 

recompensar os membros da organização durante o processo de mudança e deve garantir a 

interiorização na organização dos efeitos pós-mudança.  

Offermann e Phan (2002) definem inteligência cultural como “a habilidade de 

funcionar eficientemente num contexto diverso onde as considerações de valor e tradições que 

uns revelam não são uniformemente compartilhadas com aqueles com os quais se vai 

trabalhar”. Os autores sugerem que a inteligência cultural depende do contexto e que o 

comportamento dos líderes efetivos varia com a situação e as pessoas. Desta forma não é 

possível determinar uma resposta única e correta aumentando a complexidade aos líderes para 

gerenciar a diversidade de maneira bem-sucedida.  
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Competência multicultural, definida como a proficiência em diagnosticar aspectos da 

diversidade, é resolver conflitos relacionados a ela e a problemas da organização, alcançando 

uma solução de mútua satisfação para todas as partes envolvidas. Para se tornar competente 

multiculturalmente, líderes precisam aumentar seus conhecimentos sobre diferenças culturais, 

desenvolver elevada consciência própria e obter quatro competências gerais: 

 

� desenvolver habilidade para gerenciar conflitos e criar percepção de justiça e 

igualdade; 

� comunicação interpessoal, encorajar a comunicação com confiança, honestidade e 

abertura; 

� procurar feedback, desenvolvendo habilidade de levantar informações sobre a sua 

gestão;  

� atuar como modelo e servir como referência na prática da gestão da diversidade. 

 

De acordo com Carr-Rufino (1995), os líderes desempenham um papel fundamental 

no processo de inclusão multicultural e devem ter, como práticas, as seguintes atitudes: 

 

� trazer todos os empregados para o círculo interno e remover barreiras; 

� formatar estruturas organizacionais compatíveis com a inclusão multicultural sem 

o uso de ações afirmativas; 

� focar no entender das diferenças e valorizar suas origens; 

� respeitar a tradição; 

� questionar, respeitosamente, a fim de entender e conhecer as diferentes culturas.  

 

Segundo o autor, um processo efetivo de implementação da gestão da diversidade 

passa por assegurar que a gestão da diversidade se torne parte integral das estratégias de 

gerenciamento das pessoas na organização. 

O´Mara (1994, p. 105) indica que gerenciar a diversidade cultural é um dos tópicos 

mais difíceis para se tratar, pois envolve questões tanto de emoções quanto de negócios. A 

gestão da diversidade constitui-se de programas “voluntários e pró-ativos empreendidos para 

valorizar diferenças das pessoas e usar essas diferenças visando à obtenção de uma vantagem 

competitiva”. 

No modelo apresentado na Figura 5, proposto por Cox (2001), procura-se indicar as 

etapas de preparação, planejamento, ação, controle e mensuração da implementação da gestão 
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da diversidade tendo como aspecto-chave a mudança cultural da organização e tendo na 

liderança o principal agente transformador. O modelo da Figura 5 indica a importância dos 

líderes e de uma revisão dos aspectos da cultura organizacional ou mesmo a necessidade de 

um processo de mudança cultural que interiorize na cultura organizacional as práticas de 

diversidade. 

Com opinião similar, Thomas Jr. (1991) menciona que para se alcançar a gestão da 

diversidade é preciso questionar quais raízes da cultura organizacional devem ser alteradas 

para tornar possível a implementação das ações para o gerenciamento da diversidade. Indica a 

necessidade de diagnosticar os valores, sistemas e políticas que a dificultam e eliminá-los. “A 

mudança da cultura é o coração da abordagem da gestão da diversidade” (THOMAS Jr., 

1991, p.26).  

 
Figura 5: Modelo de mudança para a gestão da diversidade  
Fonte: Cox (2001, p. 19), adaptado pelo autor. 
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2.3.4 Cultura e mudança cultural  

 

Conforme sugerem autores como Thomas Jr. (1991) e Cox (2001), a implementação 

da gestão da diversidade implica uma mudança cultural na organização. Cox (2001) indica 

adicionalmente que “organizações que criarem a visão do uso da gestão da diversidade 

estarão à frente das demais e serão as preferidas para atrair os talentos” e complementa que 

“(...) não é possível entender o conceito de gestão da diversidade, muito menos a sua 

implementação, sem apreciar sua conexão com a cultura organizacional” (COX, 2001, p. 13-

15).  Postula o autor que o processo de gerenciamento da diversidade inclui: 

 

� examinar a cultura organizacional; 

� identificar os elementos fundamentais da cultura que moldam os comportamentos; 

� determinar quais as raízes culturais suportam o gerenciamento da diversidade (e 

quais não); 

� modificar as raízes culturais incompatíveis com a gestão da diversidade. 

 

Cabe aqui uma reflexão sobre cultura organizacional e como alterá-la. Para Schein, 

um dos autores mais citados neste campo de estudos, a cultura organizacional é entendida 

como: 

 

O conjunto de pressupostos básicos que um determinado grupo inventou, descobriu 
ou desenvolveu ao aprender a lidar com os problemas de adaptação externa e de 
integração interna, e que funcionou bem o bastante para serem considerados válidos e 
ensinados aos novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir em 
relação a esses problemas (SCHEIN, 1992, p. 12).  
 

 

Schein (2007) sugere que as manifestações culturais sejam analisadas em três níveis, 

de acordo com o grau de visibilidade destas manifestações para os agentes externos. O 

primeiro nível compreende o dos artefatos, que são os processos visíveis, na própria estrutura 

da organização, como linguagem, formas de vestir, disposição física, arquitetura, decoração e 

nas formas de comportamento encenado. Se alguns elementos e condições podem ser 

observados e apurados à primeira vista, por outro lado, podem ser difíceis de decifrar. O 

segundo nível trata dos valores casados. A terminologia expressa a necessidade de se adotar 

algumas justificativas aos funcionários da organização, como forma de esclarecer como a 

filosofia, estratégias e objetivos implementados pela empresa são expressos e manifestos, a 
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fim de se constatar a consonância ou divergência entre as percepções reveladas oralmente e os 

valores adotados pela instituição. Os valores tornam-se “casados”, quando existe uma 

coerência entre o que se elegeu como princípio e entre os comportamentos expressos. Quando 

esses valores tornam-se parte da filosofia da organização, passam a conferir identidade e 

auxiliar a organização na condução de problemas incontroláveis ou eventos difíceis.  

 Quando a solução de um problema funciona repetidamente, passa a ser algo intrínseco 

à organização, tido como verdadeiro e muito difícil de mudar. Trata-se do terceiro nível de 

cultura, os pressupostos básicos. Esses pressupostos remetem à própria história da 

organização, seu legado de crenças e valores mais implícitos e inconscientes, já que tais 

princípios respaldam-se em mitos ou na forma de fundação da instituição e são vistos, 

portanto, como certezas a serem compartilhadas entre os integrantes da instituição por meio 

de um processo de aprendizado contínuo. Schein (1992) acredita que a cultura é fortemente 

transmitida pelos fundadores e líderes; o processo de aprendizado relativo à formação dos 

pressupostos nada mais é do que uma doutrinação dos novos integrantes da organização, 

como forma de fortalecer as condutas comportamentais que residem na mente dos líderes e 

fundadores, as quais, por terem sucesso, são tidas como válidas e corretas.  

 Os pressupostos básicos são a essência da cultura, suas certezas profundas, que já 

estão enraizadas entre os membros da organização. Muitas vezes, os membros não 

manifestam consciência sobre os pressupostos, pois o significado já foi apreendido e se 

transformado em atitude. Os artefatos e valores de uma organização são mais fáceis de 

identificar. Já o levantamento dos pressupostos exige um olhar mais crítico e apurado do 

pesquisador.  

 A disposição das pessoas em absorver os artefatos, valores e pressupostos é 

determinante na formação da cultura corporativa. Em consonância com esses conceitos, 

Aktouf (1994) afirma que nenhuma cultura é expressa sem que aconteça uma identificação 

dos atores sociais com seus pares, sem o reconhecimento das estratégias de socialização e sem 

que haja a interiorização nos membros da coletividade. A construção e irradiação dos 

elementos da cultura se iniciam com a transferência da identidade organizacional idealizada 

pelo fundador e lideranças.  

 Schein (1992) identifica várias possibilidades para a construção desta identidade pelos 

líderes da organização, como utilização de carisma pessoal do líder, ações formais para 

disseminação da cultura, discussões sobre o assunto em eventos e reuniões formais, entre 

outros. O autor entende que a participação do líder é fundamental, tanto na criação, 

disseminação e transformação da cultura, bem como na maneira de reagir a incidentes críticos 
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e às crises organizacionais. Para Schein (1992), um bom líder é aquele que consegue controlar 

a ansiedade do grupo perante as situações críticas, bem como oferece soluções para problemas 

que venham a ocorrer durante a operação do negócio.  

Conforme menciona Cox (2001), em seu modelo de implementação da diversidade 

(figura 5), não é possível entender o conceito de gestão da diversidade, muito menos a sua 

implementação, sem apreciar sua conexão com a cultura organizacional e que o processo de 

gerenciamento da diversidade inclui determinar quais as raízes culturais suportam o 

gerenciamento e quais não e buscar modificar as raízes culturais incompatíveis com a gestão 

da diversidade. 

Segundo Van de Ven e Poole (1995), o conceito de mudança é um tipo de evento 

empiricamente observável quanto à diferença em forma, qualidade ou estado no tempo, em 

uma organização ou parte dela, seja um trabalho individual, ou de um grupo, um produto, a 

estratégia da organização ou a organização como um todo. A metáfora da cultura representa 

os aspectos simbólicos da vida organizacional, a linguagem, os rituais, as histórias e mitos e 

sua importância na compreensão da criação e manutenção da realidade organizacional 

(MORGAN, 2005). Qualquer alteração nos símbolos ou referências deve ser conduzida 

considerando a existência de resistência à mudança.  

É papel dos líderes identificar as certezas compartilhadas e determinar se elas 

continuam válidas quando o ambiente muda. Segundo Schein (1992), o líder tem função-

chave no processo de reconhecer a necessidade de intervenção e de produzir “insights” 

culturais que permitam ao grupo decidir a direção de sua evolução futura. Para que esta 

análise seja eficaz, é preciso que o líder fique “à margem da sua própria organização” para 

identificar a necessidade de mudança.  

Schein (1992, p. 115) comenta que “a mudança cultural e o papel que a liderança 

desempenha nesse processo acontecem através de mecanismos diferentes, dependendo do 

estágio de desenvolvimento de uma organização”. Neste processo, o mais importante é que os 

líderes de mudança cultural reconheçam quais das certezas organizacionais devem ser 

preservadas e quais não se adaptam ao ambiente da empresa e precisam ser alteradas. Mudar 

alguma coisa implica não só aprender algo novo como desaprender algo que já existe e que 

possivelmente atrapalhará o processo. Uma mudança transformadora é aquela que altera os 

níveis mais profundos e envolve o desaprender de velhas crenças, atitudes, valores e certezas 

para o aprender de novas formas. Schein (1992) indica três estágios para uma mudança 

transformadora: 
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� Descongelar, que é o passo na criação da motivação para a mudança, promovendo 

uma desconfirmação das práticas antigas, criando uma ansiedade pela 

sobrevivência (ou culpa pela situação atual) e criando uma insegurança psicológica 

que sobrepuje a ansiedade do aprendizado.  

� Aprendizado dos novos conceitos e significados (substituir velhos conceitos), por 

meio de imitação e identificação com modelos e a exploração de alternativas de 

soluções e aprendizados por tentativa e erro. 

� Recongelar – Internalização dos novos conceitos e significados, incorporação no 

autoconceito e na identidade e nos relacionamentos em evolução. 

 

Schein (1992) indica que deve haver alguma sensação de ameaça, crise ou insatisfação 

presente em um sistema maduro em que coisas devam ser desaprendidas antes que novos 

conceitos possam ser aprendidos. Ameaças podem ser econômica, política, tecnológica, legal 

ou moral, em função das mudanças ambientais ou ainda de um desconforto motivado por 

insatisfações internas.  

De acordo com Schein (1992), a organização está pronta para avaliar a cultura quando 

souber com clareza qual é o problema da empresa e a nova maneira de trabalhar decorrente do 

estado ideal vislumbrado. É fundamental primeiro verificar como a cultura atual pode ajudar a 

alcançar a nova maneira de se trabalhar e depois identificar elementos culturais que podem 

atrapalhar a realização do objetivo. Para esses elementos, deve-se elaborar um plano 

específico de mudança cultural.  

 Segundo o autor, os líderes de mudança podem ser vistos como aqueles que reforçam 

a desconfirmação das práticas antigas e aumentam as motivações dos demais membros para o 

processo de mudança e aprendizagem das novas práticas. Esses profissionais devem ter 

credibilidade, clareza de visão e capacidade de articulação e comunicação desta visão.  

Schein (1992) entende que do pronto de vista cultural “(...) a essência do trabalho do 

líder não é criar uma cultura organizacional, mas administrar a diversidade de forças 

subculturais já operantes, isto é, integrar e desenvolver uma organização altamente 

diferenciada, acentuar os elementos da cultura coerentes com as novas realidades ambientais 

e, ao mesmo tempo, mudar aqueles não-funcionais”.  

A organização, entretanto, não possui uma cultura única. Subculturas emergem 

quando grupos de colaboradores desafiam, modificam ou substituem a cultura oficial 

(MARTIN, 1992). Várias subculturas podem coexistir sem que uma se torne dominante. Em 

relação à  diversidade, seria natural esperar a existência de subculturas de grupos não 
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dominantes, formados, por exemplo, por pessoas com deficiências, mulheres, negros ou 

estrangeiros. O inter-relacionamento entre estas subculturas pode ser explicado pelo trabalho 

de Martin (1992).  

A autora, a partir da análise da revisão bibliográfica de diversos pesquisadores de 

cultura organizacional, bem como da pesquisa em algumas empresas, descreveu três 

perspectivas teóricas, que têm tido destaque nos estudos sobre o tema: perspectiva da 

integração, da diferenciação e da fragmentação. Para definir este conceito, Martin (1992) 

apresenta uma análise da complementaridade das perspectivas de acordo com três dimensões, 

conforme demonstrado no Quadro 7.  

 

Quadro 7: Complementaridade das perspectivas culturais 

 
Fonte: Martin (1992), adaptado pelo autor 

 

 

A perspectiva da integração enfatiza a harmonia e a ausência de conflito. O consenso e 

a transparência são valores preponderantes e as empresas que se encontram nesse grupo são 

vistas da mesma maneira pela maioria dos empregados. Estudos de integração não rejeitam a 

existência de desvios sobre a cultura compartilhada nem tampouco pregam unanimidade 

(MARTIN, 1992), mas buscam consistência e um amplo consenso dentro da organização. A 

perspectiva da diferenciação, ao contrário, é aquela que aceita a existência do conflito e as 

diferenças entre as subculturas organizacionais. Martin (1992) explica que uma grande 

variedade de subculturas pode existir em uma organização, e que a diferenciação acontece 

devido a vários aspectos, como características demográficas e histórias pessoais, 

responsabilidade na tarefa e rede de relacionamentos, ou seja, pela diversidade dos grupos 

sociais. A relação entre as subculturas pode ser harmônica, como também permeada de 

conflitos. Finalmente, a perspectiva da fragmentação é aquela que enfatiza a ambiguidade. A 

cultura organizacional é vista como algo inconsistente, imprevisível e complexa. Os 

relacionamentos entre as manifestações são vistos como parcialmente congruentes, 

parcialmente incongruentes, as conexões são soltas, enfatizando o caráter dinâmico das 
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culturas. 

Dentro deste cenário, o estudo da cultura organizacional torna-se um dos aspectos 

mais importantes para a organização no direcionamento das suas atividades, pois orienta as 

decisões de gestão em todos os níveis da estrutura organizacional. A organização é moldada 

pelas crenças e valores dos executivos ou fundadores do negócio. Os valores determinam os 

produtos e serviços que a mesma produzirá, os critérios de desempenho que servirão para 

julgar seu sucesso e os níveis de eficiência e eficácia que procurará atingir. Portanto, 

constituem a base do modo de operação da organização, determinando os instrumentos de 

gestão e os princípios de ação empresarial. Neste sentido, as empresas procuram desenvolver 

um sistema próprio de valores, ou seja, desenvolvem sua própria cultura.  

 

 

A gestão da diversidade tem como resultado a criação de uma cultura que não 
somente valoriza as diferenças, como também reconhece que a organização pode ser 
melhorada por estimular uma cultura que reconhece as diferenças como um ativo 
(HANASHIRO, 2004, p. 67).  

 

 

Uma organização em processo de adoção de práticas que valorizam sua força de 

trabalho diversa e que busca adotar um gerenciamento da diversidade como uma estratégia de 

diferenciação está em processo de mudança cultural (COX, 2001). Segundo Cox (2001, p. 

52), grandes organizações deveriam planejar a implementação da gestão da diversidade em 

um ciclo de ações de três anos de duração. O primeiro ciclo seria o processo de mudança 

organizacional, o segundo o estabelecimento da diversidade como parte do dia a dia do 

trabalho e a institucionalização da competência em diversidade e o terceiro ciclo seria de 

ajustes e de fortalecimento das práticas de diversidade. De acordo com Thomas Jr. (1991, p. 

40), o gerenciamento da diversidade irá requer vários anos para sua completa implementação 

e, durante este tempo, ações afirmativas e valorização da diversidade devem coexistir. Com o 

passar do tempo, todas estas ações irão convergir para um modelo maduro capaz de 

maximizar o potencial de todos os empregados. 
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2.4 Barreiras à diversidade 

 

Até este momento, foram indicados fatores favoráveis à adoção e à gestão da 

diversidade nas organizações, porém, se a diversidade e as práticas de gestão associadas 

fossem consideradas de forma unânime como um modelo isento e livre de dificuldades e 

reveses, poder-se-ia questionar por que nem todas as organizações praticam e valorizam a 

diversidade. 

 Segundo Thomas et al. (2006), há pelo menos cinco fatores que comumente são 

relacionados contrariamente à diversidade; são eles: 

 

� Diversidade oferece muito pouco às organizações em termos de ganhos e 

eficiência. 

� Custos associados ao esforço na promoção das mulheres são mais elevados do que 

na promoção dos homens, porque as mulheres deixam a família e as 

responsabilidades interferirem na sua lealdade, dedicação e desempenho. 

� Trabalhadores com deficiências são menos produtivos e custam mais para a 

organização. 

� Trabalhadores mais velhos têm menor potencial de retorno sobre o investimento 

de contratar, treinar, reter do que trabalhadores mais jovens. 

� Diversidade é simplesmente o termo politicamente correto para ação afirmativa. 

 

 Alguns autores buscam desmistificar os cinco pontos contrários à diversidade: 

 

Contraponto 1: Thomas e Ely (1996) indicam que organizações endereçam a 

diversidade de diferentes perspectivas, o que resulta diferentes resultados, conforme já 

indicado pelas perspectivas de discriminação-justiça, acesso-legitimidade e aprendizagem-

eficácia. Tendo como base o nível de utilização, valorização e promoção da diversidade, as 

organizações poderão obter diferentes resultados. De acordo com Thomas e Ely (1996), na 

perspectiva de aprendizagem e eficácia as organizações podem obter ganhos significativos a 

partir dos benefícios da diversidade; por exemplo, o recrutamento e a seleção de talentos. 

Organizações que encorajam a igualdade e justiça em todos os níveis e utilizam a diversidade 

como uma oportunidade para todos os membros contribuir em novas e diferentes formas são 

mais bem sucedidas em processos de mudança devido à flexibilidade, pois utilizam os 

conhecimentos, as experiências e as competências de suas pessoas diversas na elaboração de 
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estratégias mais consistentes, gerando maior oportunidade de aprendizado e efetividade.  

 Caso a organização não valorize a diversidade, mesmo que utilizando a perspectiva da 

discriminação e justiça, há a possibilidade de aparecimento de outros custos, tais como: custos 

com ações judiciais por práticas discriminatórias, aumento dos conflitos internos, diminuição 

do moral, redução da produtividade, aumento da insatisfação, do absenteísmo, e do  turnover.  

Contraponto 2: de acordo com Stockdale e Crosby (2006), estudos revelam não haver 

diferenças entre homem e mulher em termos de atitudes psicológicas no trabalho e poucas 

diferenças em termos de resposta às solicitações do trabalho. Segundo Stockdale e Crosby  

(2006), o contexto do trabalho é quem realmente dirige as reações dos empregados 

independentemente do gênero. Porém, muitas mulheres sofrem mais problemas por falta de 

oportunidades, preconceitos e assédios moral e sexual do que homens. Conforme os autores, 

estes são os principais problemas que resultam em aumento do turnover e não os fatores 

ligados às obrigações familiares.  

Stockdale e Crosby (2006) indicam que mulheres têm maiores indícios de turnover do 

que homens, porém os principais motivos são falta de oportunidade na carreira e insatisfação 

com o trabalho, o que leva a menor lealdade com a organização. Mulheres deixam o trabalho 

não porque têm diferenças de valores ou motivações comparadas aos homens, mas por falta 

de oportunidades e condições de igualdade. A solução desta questão passa pelo aumento das 

oportunidades de desenvolvimento profissional às mulheres.  

Contraponto 3: pessoas com deficiência tendem a ser mais fiéis às organizações e, 

com isso, tendem a reduzir custos com o turnover  (Hughes; Kleiner, 1995 e Mergenhangen, 

1997). Os maiores custos são os relativos à adequação da infraestrutura física e o 

investimento em treinamentos especiais, mas podem ser diluídos ao longo dos anos e 

compensados pela menor rotatividade e maior produtividade, pois trabalhadores com 

deficiência são iguais ou às vezes mais produtivos que não deficientes (Cox, 1994).  

Contraponto 4: uma meta-análise conduzida por Mcevoy e Cascio (1989) revelou que 

idade, em geral, não está relacionada com desempenho. Pessoas com mais idade já possuem 

uma experiência de vida construída e podem aplicar estes conhecimentos em situações novas 

(Cox, 1994). A questão relativa à ambição e plano de carreira tem um balanço mais favorável 

às pessoas com maior idade e está associada a uma menor rotatividade quando comparada a 

pessoas jovens em início de carreira.  

Contraponto 5: Stockdale e Crosby (2006) contrapõem de duas maneiras. Primeiro, a 

gestão da diversidade vai além das ações afirmativas porque altera o clima da organização, 

propiciando o melhor uso das diferenças individuais. E, segundo, porque programas de 
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diversidade não podem ser ditos substitutos de ações afirmativas, pois ainda permanece a 

necessidade de ajudar a organização a sentir a garantia de que há justiça nas relações de 

acesso e igualdade de ingresso nas próprias organizações.  

Neste momento, faz-se necessário buscar uma compreensão da necessidade de diálogo 

e de entendimento das razões pelas quais membros de diferentes grupos são levados a praticar 

pré-julgamentos ou generalizar categorizações acerca de tipos de pessoas diferentes daquelas 

do seu próprio grupo, dificultando as práticas de inclusão e gestão da diversidade.  

 

2.4.1 Preconceitos, estereótipos e discriminação 

 

Para buscar compreender porque há práticas de preconceitos, estereótipos e 

discriminação na sociedade, de uma forma geral, e nas organizações, em particular, serão 

utilizados estudos oriundos da psicologia social.  

 
Mor Barak (2005) indica que:  
 
 

Diversidade da força de trabalho refere-se à divisão da força de trabalho em 
categorias distintas que (a) possui uma percepção comum dentro de uma cultura ou 
contexto nacional e que (b) potencialmente impacta de forma positiva ou negativa na 
empregabilidade, tais como, oportunidades de trabalho, tratamento no ambiente de 
trabalho, perspectivas de promoções, independentemente das habilidades e 
qualificações relacionadas ao trabalho (MOR BARAK, 2005, p. 132). 

 
 
A questão fundamental trazida pela autora está relacionada aos problemas causados 

pelo não uso das habilidades e qualificações relacionadas ao trabalho, como critérios de 

mérito para um processo de oportunidade de desenvolvimento e promoção. Este processo 

pode ser explícito, mas na maioria das vezes é velado e é fruto de mecanismos de estereótipo, 

práticas discriminatórias e ações preconceituosas. Segundo menciona a autora, “as categorias 

de diversidade ou de afiliação de grupo, baseadas nas atitudes e comportamentos entre os 

grupos, são usadas para fazer a distinção entre vantagens e desvantagens em uma sociedade” 

(MOR BARAK, 2005, p. 133). 

Utilizando como base a psicologia social, especificamente a teoria da 

autocategorização e da identidade social, e as definições de preconceito, estereótipo e 

discriminação, para compreender as relações entre indivíduos nas organizações, os autores 

Hogg e Terry (2001) descrevem o processo social de autocategorização (processo cognitivo 

baseado no comportamento de grupo) e a produção de protótipos (estereótipos representativos 
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do grupo com a maximização das similaridades “IN” endogrupo e as diferenças “OUT” 

exogrupo) sociais como uma forma de se entender os comportamentos organizacionais. Estes 

protótipos sofrem alteração conforme o contexto; a incerteza reforça a identidade dos 

indivíduos (self) e a coesão dos grupos e, com isso, acentua as diferenças entre os mesmos. 

Indivíduos que destoam positivamente das características de cada grupo são bem aceitos pelo 

grupo (high flyers), o mesmo não acontece para os negativamente destoantes, sendo rejeitados 

(outliers). Lideranças surgem dentro dos grupos (dominantes e dominados) e tendem a 

representar as características e interesses dos seus próprios grupos, estruturando-os 

internamente e em alguns casos utilizando o poder de forma abusiva.   

Segundo Aronson et al. (2002), a tendência natural do ser humano é de se cercar de 

pessoas geneticamente semelhantes a si e de tratar com indiferença e hostilidade os 

considerados diferentes ou estranhos. Todos somos vítimas em potencial de preconceito, 

estereotipagem ou discriminação, seja pela etnia, religião, sexo, nacionalidade, preferência 

sexual, obesidade ou deficiência.  

Conforme Aronson et al. (2002), o preconceito é uma atitude composta por três 

elementos, o emocional caracterizado pelas atitudes depreciativas, o cognitivo expressado 

pelo estereótipo que é uma generalização baseada em nossa particular imagem acerca de um 

grupo de pessoas, na qual associamos certas características a todo o grupo independente de 

variações que estas possam apresentar e o comportamental expresso pelas práticas de 

discriminação por meio de ações negativas sem justificativa ou prejudicial a um membro de 

um grupo simplesmente por pertencer a este grupo. A pessoa preconceituosa enxerga 

homogeneidade e defeitos no exogrupo (todos são iguais) e percebe as diferentes qualidades 

no seu próprio grupo (endogrupo). Estas opiniões depreciativas são estimuladas pela atitude 

da própria sociedade, em geral e, sobretudo, pelas pessoas importantes nos processos de 

socialização primária e secundária, como a família, a escola, os amigos e as organizações. 

Segundo Aronson et al. (2002), preconceito é “uma atitude negativa ou hostil contra pessoas 

de um grupo identificável, baseada exclusivamente na sua condição de membro do grupo” 

(ARONSON et al., 2002, p. 294).  

A vítima de preconceito tem consequente perda da autoestima e isso desencadeia uma 

série de outras limitações psicológicas. De acordo com Aronson et al. (2002), a elevação da 

autoestima possibilita um aumento da confiança em si próprio, da motivação, do desempenho 

e pode representar a quebra de um estereótipo, a consequente redução do preconceito, 

transformando-se em um ciclo virtuoso. O sucesso alcançado por um indivíduo pertencente a 

um grupo estereotipado pode produzir a mudança de percepção dos componentes do próprio 



64 
 
 

 

grupo (figura de um ídolo ou referência) e do grupo dominador, modificando o próprio 

estereótipo anterior.  

Segundo Mor Barak (2005), o papel da mídia é chave na promoção de minorias, 

criando referenciais de sucesso para representantes dos grupos tidos como diversos e 

contribuindo para a desmistificação dos estereótipos. Esses movimentos tendem a fortalecer a 

autoestima, que é fundamental para qualquer ser humano, e deve-se buscar elevá-la para 

diminuir os efeitos discriminatórios. 

Mor Barak (2005) indica que, apesar de diversas iniciativas em muitos países, 

questões culturais e as tradições são ainda barreiras na implementação das políticas e práticas 

antidiscriminação.  

A discriminação no ambiente de trabalho ocorre quando indivíduos, instituições ou 

governos tratam pessoas de forma diferente, motivados por características pessoais, como 

raça, sexo, orientação sexual, ao invés de avaliar a habilidade de desempenhar o trabalho ou a 

qualificação profissional, e quando estas atitudes têm um impacto negativo no acesso ao 

trabalho, promoções e compensações (MOR BARAK, 2005, p. 145). 

Por outro lado, conforme indica Mor Barak (2005), há implicações sérias para a não 

adoção de práticas contra a discriminação, como a redução da produtividade dos empregados, 

a menor lealdade e comprometimento e o alto custo com indenizações. Para organizações 

multinacionais, há iminente necessidade de os gerentes conhecerem as questões legais, 

culturais dos países em que desenvolvem negócios, a fim de neutralizar a possibilidade de 

problemas judiciais. 

Segundo Hogg e Terry (2001), a harmonização dos grupos nas organizações é mais 

frequentemente obtida com a simultaneidade de ações de reconhecimento dos subgrupos e 

identidade organizacional, possibilitando assim o processo de “crosscutting” entre grupos. A 

gestão da diversidade e a criação de um ambiente multicultural contribuiriam para a redução 

da marginalização dos grupos minoritários e das práticas intolerantes e xenofobias (HOGG; 

TERRY, 2001).  

 A seguir será apresentado o conceito de inclusão relacionado aos grupos minoritários e 

a representatividade no ambiente organizacional. 
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2.4.2 Conceito de inclusão 

 

O conceito de inclusão nos ambientes de trabalho refere-se à percepção e sentimento 

dos indivíduos de ser parte dos sistemas organizacionais de decisões e informações, tanto nos 

processos formais quanto informais. As pessoas tendem a se sentir mais confortáveis e 

socialmente mais bem aceitas com outras com as quais compartilham características 

próximas, estabelecendo desta maneira relações endogrupo. Com pessoas, ou grupos, com as 

quais não há este tipo de compartilhamento, há a tendência de se configurar relações 

exogrupo e desenvolver comportamentos excludentes, discriminatórios e ou preconceituosos. 

Indivíduos que se deparam com tratamento negativo ou não favorável tendem a adotar 

estratégias para transpassar e superar esta realidade, por meio de mobilidade individual, 

quando tentam ingressar por seu próprio mérito no grupo dominante, promovendo ações de 

mudança de percepção do grupo todo (ex. Black is beautiful) ou ainda por meio de 

confrontação, estratégias de competição social e conflitos (MOR BARAK, 2005, p. 164-165). 

Taylor e Moghaddam (1994) apresentam um modelo de cinco etapas caracterizando os 

estágios da dinâmica entre grupos. A etapa um acontece quando há a estratificação baseada 

nas características dos grupos com e sem vantagens ou dominantes e dominados. Na etapa 

dois, a estratificação é relacionada ao indivíduo e à realização de seu trabalho no grupo, fruto 

de suas habilidades e papel desempenhado. Na etapa três, indivíduos do grupo “sem” 

vantagens tentam migrar para o outro grupo dominante, utilizando-se da alteração de algumas 

características próprias ou assumindo características do grupo dominante para serem aceitos e 

reconhecidos como novo membro do grupo dominante. Estas ações são formas de aumentar a 

autoestima e a maior projeção na escala social da organização. O quarto estágio depende de 

uma mobilização do grupo dominado para ascender na estrutura social da organização e 

ocupar o espaço e o poder de um grupo dominante; os líderes das minorias desempenham 

papéis-chaves nesta etapa. O último estágio na teoria de identidade social é calcado em 

competição e redefinição de papéis ou mesmo de percepções (ex. Black is beautiful).  

Os autores Taylor e Moghaddam (1994) indicam que há necessidade de possibilitar 

acesso de membros de grupos dominados ao grupo dominante por critérios de mérito como 

uma estratégia de redução das reações dos grupos dominados, pois os membros destes 

optariam por iniciativas individuais, o que em si não altera o status quo da situação social. 

A questão da inclusão nos grupos e nas organizações e a participação dos indivíduos 

nos processos de decisão e compartilhamento de informações estão ligadas à elevação da 

autoestima, a melhores oportunidades de trabalho e carreira (MORRISON; VON GLINOW, 
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1990; O’LEARY; ICKOVICS, 1992 apud MOR BARAK, 2005, p. 150), assim como 

contribuem para uma maior satisfação no ambiente de trabalho (MOR BARAK; LEVIN, 

2002 apud MOR BARAK, 2005, p. 150). A elevação da autoestima, da satisfação e 

motivação com o trabalho são fatores importantes na melhoria do desempenho individual, do 

grupo e da própria organização, conforme indicam Jehn, Northcraft e Neale (1999). 

Uma relação entre algumas estratégias por nível (individual ao coletivo) para vencer 

algumas das barreiras à inclusão está indicada no Quadro 8.  

 

Quadro 8: Estratégias e barreiras à inclusão 

Nível Estratégias de inclusão Barreiras à inclusão
 aprendizagem de outras culturas  estereótipos, preconceitos e discriminação
 dar o exemplo
 participação ativa no processo de gestão da diversidade
 melhor comunicação e interações  diferenças culturais e de grupos
 participação , discussão, transparência, exposição  mitos
 resolução de conflitos
 construção de entendimentos coletivos
 participação em grupos de foco, papel proativo  estrutura de trabalho
 inclusão de todos no 'inner cicle' 
 canalizar esforços para o resultado da organização
 feedback ativo entre membros e com as lideranças

 experiências anteriores

 relações em padrões de exclusão

 políticas e normas discriminatórias e excludentes

Pessoal

interpessoal

organizacional

 
Fonte: Carr-Rufino (1995), adaptado pelo autor 

 

Conforme aborda Carr-Rufino (1995), um modelo de inclusão multicultural que utilize 

uma sistemática de valorização da diversidade deveria:  

 

� buscar a melhoria de produtividade e redução do turnover; 

� valorizar o que cada um tem para oferecer; 

� ver a diversidade como um tesouro com potencial de inovação, networking, 

conhecimento de visões de mercado; 

� reconhecer que pessoas são diferentes e únicas; 

� prover treinamento da força de trabalho para a mudança de atitudes.  

 

De acordo com a autora, a valorização da diversidade promove as condições para se 

transformar a cultura organizacional em mais inclusiva e multicultural, valorizar a apreciação 

das individualidades e aumentar o respeito às diferenças, de forma que ninguém seja excluído.  

A autora indica os principais aspectos do modelo Multicultural, indicando a 

necessidade de adequá-lo à cultura corporativa que valorize as subculturas, e de propiciar a 

igualdade de oportunidades e construir o consenso da importância de mudar para a cultura 

inclusiva, conforme pode ser observado no Quadro 9. Para uma cultura inclusiva, a autora 
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reforça a necessidade do respeito a todos, da identificação de heróis e estórias como 

referências de sucesso e representatividade de todos os grupos, a formulação de rituais e 

cerimônias comemorativas de fatos relevantes e a construção de símbolos como modelos de 

comunicação entre os grupos.  

 

Quadro 9: Modelo Multicultural inclusivo  

modificar a cultura corporativa de forma a valorizar as subculturas existentes
todos os empregados participando da produção dos resultados da organização
construir modelo para a igualdade de oportunidades
construir consenso da importância de mudar para a cultura inclusiva
valores: respeito a todos
heróis: referência de sucesso e representatividade de todos os grupos
estórias: estórias dos heróis de todos os grupos
rituais: representação das formas de fazer e ser de cada grupo
cerimônias: comemorações de fatos relevantes
símbolos: modelos de comunicação dos grupos

Principais aspectos do 
modelo multicultural

Elementos de uma cultura 
inclusiva

 

Fonte: Baseado em Carr-Rufino (1995), adaptado pelo autor 

 
 Apesar de muitos autores serem favoráveis às práticas de gestão da diversidade 

(THOMAS Jr, COX; BLAKE, CARR-RUFINO, STOCKDALE; CROSBY, THOMAS; ELY, 

DASS; PARK, HANASHIRO), há aqueles que adotam uma postura crítica e indicam falhas e 

limitações aos modelos de gestão de diversidade. 

 

2.5 Críticas à gestão da diversidade 

 

 Segundo Mor Barak (2005), dentre as razões para se implementar a gestão da 

diversidade, há a necessidade de se adaptar a uma nova realidade de força de trabalho cada 

vez mais diversa, procurar fazer o que é correto e moral e ganhar vantagem competitiva. 

Conforme a autora, a gestão da diversidade é voluntária, usa uma definição ampla de 

diversidade e tem como meta alcançar benefícios tangíveis para a organização. Contudo 

indica a autora que: 

 

 O desafio da gestão da diversidade é romper o ciclo pernicioso que nivela diferenças culturais 
às desvantagens sociais e econômicas. Desta forma embora a ênfase na gestão da diversidade 
como uma vantagem de negócio seja motivador para as organizações decretarem programas de 
diversidade, isso não significa que missões de moral e ética devam ser ignoradas e 
negligenciadas (MOR BARAK, 2005, p. 222).  
 
 
 

Conclui a autora que para superar esta limitação deve haver um balanço no foco entre 

aumentar os ganhos financeiros e promover a justiça social.  
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Sinclair (2006) indica que o discurso do gerenciamento da diversidade silencia debates 

sobre aspectos de gênero e raça, pois não altera o verdadeiro status quo da organização. 

Segundo a autora, apesar da intenção original da gestão da diversidade ter sido trabalhar para 

criar maior igualdade de tratamento e oportunidades, a forma como a gestão da diversidade 

tem sido desenvolvida limita estas concepções. No entendimento da autora, os principais 

elementos do discurso da gestão da diversidade têm sido a importância para o negócio e a 

proposição de que o produto resultante dessa gestão pode ser gerido a partir de um conjunto 

de práticas gerenciais. O discurso base da gestão da diversidade tem reforçado a visão 

dominante por meio de um conjunto de premissas e expectativas sobre as diferenças dos 

membros da organização que podem ser convertidas em “produtos econômicos”. De acordo 

com a autora, a gestão da diversidade falha em não considerar a diversidade de experiências 

de vida das pessoas, sua conexão com os tomadores de decisão e os detentores do poder em 

todos os diferentes processos de mudança (SINCLAIR, 2006, p. 512). Critica que um efeito 

do discurso da gestão da diversidade “tem sido legitimar e institucionalizar uma forma 

particular de resposta organizacional (gerenciamento) tratando as diferenças das pessoas 

como ‘o problema’ a ser gerenciado” (LITVIN, 2002 apud SINCLAIR, 2006, p. 518).  

Desta forma, a diversidade só é legítima se puder ser gerenciada e trouxer resultado 

para a organização (business case), especialmente em termos econômicos. Sem essa visão de 

negócio, a diversidade não passa de uma ideia ambígua e até sinistra.  

O uso do business case serve como avaliação dos dados da organização e identificação 

da pobreza no uso da gestão da diversidade e o custo do não uso e quanto se poderia ganhar 

com sua utilização, transformando em um valor de referência financeira. A autora indica o 

problema de o valor financeiro ser considerado a única razão para se preocupar com a 

diversidade e postula que “as questões moral e justiça ficam alijadas e associadas às velhas 

concepções de ação afirmativa e igual oportunidade de emprego” e argumenta que “partir de 

um modelo de negócio para o uso da diversidade define o que será e o que não será discutido, 

invalidando a base de princípio de igualdade de direitos e oportunidades” (SINCLAIR, 2006, 

p. 520). 

Segundo a autora, do ponto de vista de negócio, a gestão da diversidade só seria 

implementada caso demonstrasse: 

 

� redução de turnover; 

� evitar problemas legais; 

� facilidade no recrutamento de talentos; 
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� fonte de inovação; 

� aumento da flexibilidade organizacional; 

� resposta favorável ao mercado.  

 

 

Com isso, tem-se uma considerável limitação de mudanças substanciais (somente 

aquelas associadas a ganhos econômicos). 

Sinclair (2006) acrescenta que associar a estratégia de gestão da diversidade a 

argumentos de alteração do perfil da força de trabalho e dos consumidores parece ser 

particularmente cruel e uma estratégia malograda e que “a forma como a gestão da 

diversidade tem sido discutida aumenta e reforça a expectativa de que diversidade é um outro 

problema gerencial a ser removido pelas ferramentas usuais de ajustes objetivos e pela 

mudança organizacional de cima para baixo (top-down)” (SINCLAIR, 2006, p. 521-522).  

De acordo com a autora, manter a diversidade como uma variável singular a ser 

controlada indica a suposição de que toda a diversidade é igual e pode ser gerenciada por um 

modelo aproximado sem que haja necessidade de um exame minucioso. 

Sinclair (2006) critica o tratamento da diversidade como um pacote, indicando que há 

importantes pontos de conflitos entre grupos e dentro de grupos de diversidade e que  

considerar todas as diferenças sob um mesmo prisma equivale a encapsular a diversidade, 

promovendo suposições de que todas as diferenças podem ser empacotadas e controladas por 

um único programa de gestão da diversidade.  

Conclui Sinclair (2006, p. 527) que, a análise da gestão da diversidade por meio da 

teoria crítica “fornece um antídoto a muitos dos mais simplistas princípios do discurso da 

diversidade”, evita o reducionismo da diversidade como um produto com finalidade 

puramente econômica e, principalmente, combate a simplificação e os agrupamentos da 

diversidade em categorias a serem gerenciadas pela organização.  

Outro olhar sobre o gerenciamento da diversidade pode ser analisá-lo sob a ótica da 

teoria da armadilha social desenvolvida por Barry e Bateman (1996). Segundo os autores, 

“armadilhas sociais são situações onde decisões na solução de um problema envolvem 

conflitos entre resultados individuais e de curto prazo e coletivo e de longo prazo” (BARRY; 

BATEMAN, 1996, p. 757). Os autores descrevem o modelo baseado na teoria da armadilha 

social e analisam as iniciativas de diversidade e os possíveis resultados alcançados 

considerando as diversas circunstâncias em que múltiplas estruturas de reconhecimento 

implicam conflitos entre indivíduos e grupos em determinado campo social.  
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Segundo os autores, temas relacionados à diversidade normalmente: 

 

� requerem dos membros tomar ações comportamentais que colocam em conflito 

seus próprios interesses e de outros; 

� desafiam tomadores de decisões a gerenciar inconsistências entre consequências 

das escolhas de curto e longo prazos; 

� apresentam armadilhas sociais focadas no balanço entre interesses individuais e 

coletivos e nas consequências de curto e longo prazos em termos de alocação de 

recursos e resolução de conflitos. 

 

 O modelo de Barry e Bateman (1996), apresentado na Figura 6, relaciona iniciativas 

de diversidade, teoria da armadilha social e clima de diversidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo da armadilha social 
Fonte: Barry e Bateman (1996), adaptado pelo autor 

 

� Iniciativas de diversidade, de acordo com o modelo proposto por Barry e Bateman 

(1996); são quatro os principais tópicos relacionados à iniciativas de diversidades: 

treinamento e desenvolvimento, estrutura do trabalho, contratação e compensação.  

� Solução de armadilha; segundo os autores, armadilhas são solucionadas à medida 

que as iniciativas de diversidade alteram a estrutura de atributos da armadilha de 
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forma a influenciar construtivamente o clima de diversidade na organização. 

� Atributos de armadilha são divididos em cinco atributos, a saber: 

• Proximidade: como os tomadores de decisão percebem a distância (social-

psicológica) daqueles afetados pela armadilha;  

• Duração: quanto tempo entre consequências iniciais e finais; 

• Simetria: qual a extensão do balanceamento dos incentivos (resultados) aos 

membros da armadilha; 

• Compreensão: qual a compreensão individual sobre os incentivos e 

dinâmicas da armadilha; 

• Exclusividade: o controle da realização das consequências da armadilha é 

limitado ou disperso na organização. 

� Clima de diversidade são fatores distribuídos nas dimensões individual, grupal e 

organizacional, baseados na definição de Cox (1991; 1993).  

 

Fatores individuais são as atitudes, comportamentos relacionados com os membros do 

exogrupo e em termos de identificação com a organização. Fatores de Grupo refletem o nível 

de manutenção da identidade de grupo entre as culturas majoritárias e minoritárias. Fatores 

organizacionais compreendem a forma de integração da diversidade na hierarquia formal da 

organização, na inclusão de culturas minoritárias nas redes informais e a forma como os 

sistemas organizacionais criam obstáculos à participação dos membros das culturas 

minoritárias. 

Conforme Barry e Bateman (1996, p. 768), “o conhecimento da dinâmica das 

armadilhas de diversidade aumenta as chances de que tomadores de decisão farão escolhas 

que ou melhorem o clima de diversidade ou pelo menos evitem que haja uma deterioração 

desse clima”. O modelo negativo presume um contexto de gerenciamento da diversidade 

inadequado ou mal sucedido fruto de decisões relacionadas ao tema da diversidade que 

construiriam armadilhas sociais envolvendo baixa proximidade, atrasos na implementação, 

incentivos sem simetria e baixo nível de conhecimento das armadilhas estruturais e controle 

centralizados dos resultados das armadilhas. Nesse contexto, os autores postulam que 

“Armadilha de diversidade ‘in vivo’ pode envolver decisões controversas e consequências 

não intencionais muito menos que um conjunto de incentivos e resultados objetivados” 

(BARRY; BATEMAN, 1996, p. 770).  

Por outro lado, o modelo alternativo (positivo) indica um contexto progressivo ou pelo 

menos construtivo de gerenciamento da diversidade. Segundo os autores, há influência das 
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soluções de armadilhas nos atributos de armadilha, o que favorece o clima de diversidade.  

São elas:  

 

� Solução de informação: prover informação sobre as armadilhas e usar a moral 

para mudar atitudes e expectativas; 

� Solução de estrutura de grupo: desenvolver a comunicação e aumentar a 

identificação do grupo; 

� Solução estrutura da armadilha: reduzir tempo de implementação e aumentar a 

magnitude das consequências de longo prazo. 

 

Barry e Bateman (1996) destacam o papel das variáveis moderadoras no modelo 

proposto. De acordo com os autores, o clima de diversidade organizacional é potencialmente 

afetado por fatores internos, exógenos e ambientais. Os autores indicam quatro variáveis 

moderadoras: cultura organizacional, aspectos demográficos da indústria, demografia 

relacional e heterogeneidade e fatores relacionados ao mercado de trabalho. 

A importância do modelo está relacionada a uma visão intermediária entre autores 

favoráveis às iniciativas de diversidade e aqueles contrários e críticos. O entendimento é de 

que ações de diversidade podem ser benéficas dependendo da forma como a organização lida 

com as armadilhas em potencial associadas às iniciativas de diversidade. Dessa forma é 

apresentada uma visão que corrobora na continuidade das discussões entre ambos os grupos 

de pesquisadores, os favoráveis e os contrários.  

Outra autora que critica os modelos de gestão da diversidade, Kersten (2000) 

argumenta que, apesar das solicitações de diálogo e inclusão feitas pelo movimento de 

diversidade, o modelo e método servem muito mais para limitar e reprimir diálogos 

produtivos sobre raça do que para produzir efetivas mudanças organizacionais. Segundo a 

autora, “tal movimento (diversidade) representa uma importante estratégia ideológica que 

procura reafirmar a privacidade da esfera corporativa e de suas decisões de emprego fazendo 

da sua emergência um elemento significativo na tentativa geral sócio-política de controlar e 

conter o conflito racial e a contradição social” (KERSTEN, 2000, p. 235).  

De acordo com a autora, usando mandatos legais como ação afirmativa e igual 

oportunidade de emprego, organizações têm sido forçadas nos últimos 35 anos a tratar as 

“desigualdades raciais por meio de mudanças em suas práticas de emprego, fazendo da 

organização um dos locais de maior expressão do esforço político sobre raça e igualdade 

assim como das forças dialéticas constituintes deste esforço” (KERSTEN, 2000, p. 236).  
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 Segundo a autora, esses requerimentos legais têm sido normalmente vistos como 

pressões externas negativas contra a liberdade de tomar decisões corporativas e não 

surpreendentes, falhando na implementação das principais mudanças no padrão racial do 

emprego. 

De acordo com Kersten (2000), “a gestão da diversidade deve ser entendida como o 

resultado mediado entre tensões dialéticas que existem em volta das questões de raça, 

organização, igualdade e sociedade” (KERSTEN, 2000, p. 237). 

Quando o discurso dominante declara o problema racial como gerenciado ou 

resolvido, enquanto minorias continuam a vivenciar a dor da injustiça racial no dia a dia, há 

pouca concordância para se dialogar. Postula a autora que o diálogo entre diferentes públicos 

requer instrução multicultural, habilidade para ouvir e participar em discussões que podem ser 

radicalmente diferentes dos nossos próprios pontos de vista e que o importante é estar apto a 

examinar criticamente o ponto de vista do outro, mas também ser capaz e aberto a se 

transformar pela potencialmente radical diferença de visão de mundo do outro. “Passa por um 

processo de construção e compartilhamento de um novo conceito formulado pela interação 

entre diferentes” (KERSTEN, 2000, p. 241). 

Kersten (2000) diz que a gestão da diversidade difere dos modelos anteriores de ação 

afirmativa e igualdade de oportunidade de emprego em quatro situações:  

 

� o objetivo dos esforços de diversidade é uma mudança da cultura organizacional 

para se tornar um ambiente aberto, receptivo e apoiador a todas as pessoas; 

� é um esforço voluntário e não uma atitude baseada em regulação exterior; 

� tem no ganho econômico e na busca de competitividade sua maior motivação, 

mesmo que ainda não se tenha certeza na relação entre diversidade e 

competitividade;  

� usa a definição de inclusão considerando todas as diferenças como parte relevante 

na gestão da diversidade.  

 

Porém, Kersten (2000, p. 243) critica a gestão da diversidade pela busca de apelo à 

ampla audiência, pois com esta apelação vem o custo de evitar e de minimizar tópicos 

estruturais e institucionais da discriminação de raça, etnia e gênero. A autora indica haver um 

lado sombrio da gestão da diversidade, pois programas de diversidade não provaram 

efetivamente eliminar a discriminação, faltam estudos que comprovem o impacto da gestão da 

diversidade e autores ignoram a realidade da raiva branca em organizações. Pontua 
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adicionalmente que há falhas na literatura em tratar a questão da resistência institucional e do 

aumento da resistência ao processo de aculturamento e como a diversidade é tratada tal qual 

um produto.  

Segundo a autora, a linha central é que a gestão da diversidade é muito simplista. 

Excluindo os principais pontos relacionados às estruturas de igualdade e das 

responsabilidades, não considera a natureza profundamente enraizada dos problemas raciais e 

ignora a extensão de quanto os esforços são influenciados pelos contextos organizacionais 

(internos) e sociais (externos).  

De acordo com Kersten (2000, p. 243), “como resultado, apesar dos esforços na 

implementação da gestão da diversidade nas organizações, questões como exclusão, conflitos, 

assédios, marginalização e outras experiências dolorosas continuam existindo no dia a dia”. 

Outra crítica da autora é que a assimilação é a prática mais comum, forçando a adoção dos 

padrões definidos pelos homens brancos (ROSE, 1997 apud KERSTEN, 2000). A autora 

indica, como exemplo, que a adoção de práticas mais flexíveis para mulheres, para atender às 

necessidades de cuidados maternos, é mais uma forma potencial de segregação das minorias, 

caso não haja uma mudança na noção de carreira na organização historicamente determinada 

pelos homens. Segundo Kersten (2000, p. 245), “em vez de apresentar um novo movimento 

de diálogo envolvendo diferenças, a gestão da diversidade representa uma nova versão da 

mais velha ideologia racial que busca obscurecer as reais desigualdades em favor da 

igualdade retórica”. Segundo a autora, é importante entender e reconhecer que o amplo 

contexto para a organização nunca é um ambiente isolado de conflitos de raça ou classe; pelo 

contrário, tal ambiente é uma expressão dos conflitos existentes no nível social e político da 

sociedade.  

Comenta a autora que o movimento da gestão da diversidade pode ser, na melhor 

hipótese, entendido como o resultado das tensões dialéticas existentes na sociedade e menos 

como resolvendo estas tensões. A gestão da diversidade oferece uma nova resposta cultural 

ideológica e mediada para conter e obscurecer as desigualdades raciais fundamentais que são 

inerentes à nossa sociedade. Conforme menciona Kersten (2000, p. 245), “a gestão da 

diversidade apresenta uma estratégia diversificada que opera em múltiplas fronteiras para 

evitar muito mais que criar diálogo e mudanças organizacionais significativas”. A autora 

postula a necessidade de mudanças significativas nas organizações fundamentalmente 

alterando o foco da gestão da diversidade para desenvolver um formato crítico usando o 

modelo do discurso e do diálogo e levando em consideração a necessidade de: 
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� entender estrutura organizacional e cultura como uma construção racial; 

� tratar o tema raça e as diferenças; 

� desenvolver condições para um diálogo não distorcido.  

 

De acordo com Kersten (2000), um modelo crítico de diálogo de raça pode ser útil na 

luta para mostrar como mudanças significativas requerem comprometimentos de longo prazo 

em trabalhar as limitações ideologicamente interiorizadas e as diferenças de visões de mundo 

das pessoas da organização.  

Outras autoras, Risberg e Søderberg (2008), indicam que estudos feitos com a 

perspectiva crítica podem trazer visão negativa sobre iniciativas de diversidade e seus efeitos 

e, então, repulsar o conceito como sendo um modismo passageiro e negar os esforços feitos 

pelas organizações em busca de aumento de vantagem competitiva e ganho financeiro.  

Risberg e Søderberg (2008) postulam que a literatura da diversidade é caracterizada 

por um sentimento otimista que evita enxergar os conflitos desenfreados e as rupturas 

endêmicas entre um ambiente de trabalho diverso e as mudanças e que a diversidade é 

apresentada como alguma coisa fixa e bem delineada como se as pessoas não se movessem 

entre fronteiras e não tivessem identidades culturais. Segundo as autoras, a ênfase é que a 

gestão da diversidade não enfatiza questões de igualdade e antidiscriminação, pois trata 

primordialmente pessoas como recursos financeiros.   

 

De acordo com Lorbiecki e Jack (2000, p. 13):  

 

Gestão da diversidade pode ser vista para perpetuar ao invés de combater as 
desigualdades no ambiente de trabalho, para diminuir a legalidade da discriminação 
contra minorias historicamente reprimidas e continuar prescrevendo categorias 
essenciais de diferenças e apresentando dualidades para efetiva mudança 
organizacional.  

 

Risberg e Søderberg (2008) indicam a existência de um dilema moral, pois 

reconhecem que práticas de diversidade oferecem certas oportunidades para grupos 

minoritários e, ao mesmo tempo, podem continuar produzindo preconceitos e discriminação.  

 

Após as diferentes visões sobre a gestão da diversidade, dos defensores aos críticos, 

faz-se necessário destacar o que revelam os estudos científicos sobre diversidade, gestão da 

diversidade e suas possíveis vantagens.  
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2.6 Estudos sobre gestão da diversidade e potenciais vantagens 

 

Antes de indicar estudos científicos sobre a relação entre diversidade e benefícios para 

a organização serão apresentadas visões de alguns autores sobre quais seriam as possíveis 

vantagens que diferenciariam uma organização.  

De acordo com Teixeira e Zaccarelli (2007), a competitividade é reflexo da posição de 

uma organização frente a seus concorrentes e as empresas podem obter vantagem competitiva 

de diversas formas e por meio de uma ou um conjunto de iniciativas. 

Segundo citam as autoras, vários estudiosos têm procurado identificar os fatores que 

constroem uma posição competitiva. Dentre os pesquisadores, Porter (1980), por meio do 

modelo das cinco forças (poder dos clientes, poder dos fornecedores, novos entrantes, 

produtos substitutos e concorrentes), relaciona o campo competitivo com estratégias de 

sucesso. Segundo Porter (1980), empresas bem-sucedidas obedecem a padrões definidos de 

comportamento que podem ser resumidos em três estratégias: 

 

� liderança em custos comparativamente aos concorrentes; 

� diferenciação por meio da criação de produto ou serviço único aos olhos do 

mercado;  

� foco por meio da combinação das estratégias anteriores e priorizando um nicho 

de mercado.  

 

 Stalk (1988 apud Teixeira; Zaccarelli, 2007, p. 9) postula que:  

 
Hoje, o tempo é uma vantagem-chave. A forma como as empresas líderes de mercado 
gerenciam o tempo – na produção, no desenvolvimento e no lançamento de novos 
produtos, em vendas e em distribuição – representam as mais poderosas novas fontes 
de vantagem competitiva. 
 
 

 Por outro lado, Prahalad (2000) defende o conceito das competências essenciais da 

organização, competências estas que ajudariam a organização a produzir produtos 

diferenciados sem que seus concorrentes pudessem copiá-los no curto prazo.  

Prahalad (2000) indica que para aumentar as oportunidades de sucesso: 

 

� As organizações devem ser capazes de acumular um amplo conjunto de 

competências essenciais. 

� Desenvolver alianças estratégicas e diversificadas a fim de aproveitar habilidade 
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dos parceiros. 

� Valorizar as competências internas e a formação rápida de competências de baixo 

custo (parcerias). 

� Relacionar “carteira de competências” e “carteira de negócios”. 

� Ser competente em identificar novos mercados e criar produtos (ser drivers, não 

followers). 

� Competitividade a curto prazo recai sobre preço e desempenho, competitividade a 

longo prazo recai na gama de competências essenciais. 

� As reais fontes de vantagem competitiva: ampliar as competências para dentro da 

organização. 

 

Um modelo desenvolvido por Teixeira e Zaccarelli (2007) relaciona o capital humano, 

formado pelas competências dos indivíduos, o capital organizacional, que é determinado pela 

cultura e modus operandi da organização, e o capital social organizacional, composto das 

relações sociais na organização, conforme a Figura 7. 

As autoras indicam que o capital social organizacional pode ser considerado o ativo 

estratégico capaz de promover a vantagem competitiva sustentável juntamente aos capitais 

humano e organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Relação entre capital humano, o social organizacional e o organizacional  
Fonte: Teixeira e Zaccarelli (2007, p.12), adaptado pelo autor 

 

Segundo Thomas Jr. (1996, p. 10), “ambientes dinâmicos caracterizados por 

complexidades por todos os lados (...) em que é preciso encontrar novas fórmulas para 

vantagem competitiva, forçam gerentes a estender suas capacidades em lidar com 
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contradições”. 

Um estudo realizado por Cox (2001) indicou correlação entre clima para diversidade, 

medidas de produtividade e qualidade do trabalho. A relação positiva indica que organizações 

com cultura de diversidade atingem melhores performances. 

Segundo Cox e Blake (1991), há seis critérios para se avaliar o impacto da diversidade 

na performance organizacional: 

 

� redução de custos de turnover e absenteísmos; 

� aumento na atração de pessoas qualificadas; 

� melhoria no posicionamento dos produtos no mercado e aumento do market 

share; 

� aumento da criatividade; 

� melhoria na solução de problemas; 

� aumento da flexibilidade, adaptabilidade e resiliência organizacional.  

 

Em outro modelo, proposto por Kochan et al. (2003), há três razões que poderiam 

relacionar diversidade e desempenho nas empresas: 

 

� diversidade pode acarretar em melhor resultado em termos de produtividade; 

� uma força de trabalho mais diversa poderia melhor atender aos clientes; 

� restrições quanto à mão de obra qualificada e talentos levariam as empresas a 

buscar profissionais independente das suas características, consideradas como 

“diferentes ou diversas” quando comparadas ao “padrão”.  

 

Segundo Bateman e Snell (1998, p. 311), no início as organizações buscavam 

diversificar sua força de trabalho como “a coisa certa a fazer”, pensando em responsabilidade 

social e buscando atender a necessidades legais. No entanto, muitas organizações passaram a 

adotar a diversidade como estratégia de diferenciação da empresa. Os autores indicam 

algumas vantagens e potenciais conflitos no uso da diversidade, conforme demonstrados no 

Quadro 10. 
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Quadro 10: Vantagens e desafios no uso da diversidade 

cumpre uma responsabilidade social
ajuda a atrair, conservar e motivar os funcionários
maior conhecimento de um mercado de trabalho diversificado
promove a criatividade, a inovação e a resolução de problemas
aumenta a flexibilidade da organização
menor coesão
problemas de comunicação
desconfiança e tensão
criação de estereótipos

Vantagens

Desafios

 
Fonte: Bateman e Snell (1998, p. 312), adaptado pelo autor 

 

Segundo explicam os autores, os desafios mencionados no Quadro 10 são originários 

de grupos heterogêneos e diversos, mas podem ser revertidos em vantagens em caso de uma 

administração eficaz. A coesão está relacionada ao grau com que seus membros percebem, 

interpretam e agem no ambiente, de modo semelhante ou mutuamente acordado e está 

diretamente ligada a questões de comunicação, falta de entendimento e ineficiência deste 

processo, seja por razões de língua e ou diferenças de interpretações motivadas por seus 

diferentes interesses. A desconfiança e tensão são causadas porque pessoas preferem se 

relacionar com outras semelhantes a si mesmas, principalmente quando é necessário resolver 

problemas. Os estereótipos dos “diferentes” acontecem porque as pessoas usam de seus 

interesses, visões e criam filtros para interpretar o mundo a sua volta, em vez de perceber e 

avaliar as contribuições, capacidades, motivações das pessoas tidas como “diferentes”.  

Especialmente os últimos quatro itens da relação das vantagens indicam uma relação 

direta e positiva para processos adaptativos às mudanças do ambiente e podem ajudar a 

empresa na obtenção de uma posição favorável por meio da flexibilização organizacional, 

rompendo a inércia estrutural.  

Segundo Svyantek e Bott (2004), na literatura organizacional não científica há 

aceitação inquestionável de que a relação entre diversidade e desempenho é positiva. Esses 

autores procuraram investigar os artigos publicados relacionando fontes de diversidade e 

desempenho, seja este individual, de grupo ou mesmo organizacional. Buscaram comprovar 

se os estudos empíricos indicam a existência de relação positiva, negativa ou um misto, e 

como foram medidas tais relações que indicam de que maneira a diversidade impacta no 

alcance dos objetivos organizacionais. Para estruturar os estudos, Svyantek e Bott (2004), 

primeiramente, optaram por definir os tipos de diversidade para os quais iriam realizar seus 

levantamentos a partir de duas dimensões: 

 



80 
 
 

 

� relacionada à função desempenhada como educação, conhecimentos e 

habilidades e posição hierárquica; 

� relacionada aos aspectos demográficos, como sexo, gênero, raça, idade e 

nacionalidade.   

 

Esses autores utilizaram 34 estudos sobre diversidade e desempenho para a realização 

deste trabalho. Foram analisados doze (12) estudos enquadrados como diversidade funcional, 

dos quais dez (10) indicaram uma relação positiva entre diversidade e performance dos 

grupos. Um (1) estudo indicou efeitos divergentes, pois a experiência indicou relação negativa 

e a educação relação positiva com a performance da organização, e um (1) estudo indicou 

relação negativa entre diversidade funcional e performance gerencial. 

Quanto às dimensões demográficas, os estudos foram subdivididos em idade, gênero e 

raça. Dos quatro (4) estudos sobre diversidade de idade, dois (2) indicaram resultados 

favoráveis e dois (2) não indicaram relação. Dos nove (9) estudos sobre diversidade de 

gênero, três (3) indicaram relação positiva, quatro (4) não indicaram relação alguma e dois (2) 

indicaram uma relação negativa com a performance de grupo ou da organização. 

Na categoria raça, dos nove (9) estudos, cinco (5) não revelaram nenhuma relação e 

quatro (4) indicaram relações divergentes, seja em termos de representatividade (até 

determinada porcentagem há relação positiva, acima desta porcentagem a relação é negativa), 

seja em termos de previsão de vitórias de times de esportes (diversidade no beisebol indicam 

vitória, mas não no basquetebol), seja, em momentos de mensuração (times homogêneos 

obtiveram melhores performance nos anos 1 e 2 e times heterogêneos nos anos 3 e 4).  A 

Tabela 1 sumariza os resultados identificados por Svyantek e Bott (2004) entre dimensões de 

diversidade e desempenho.  

 

Tabela 1: Consolidação dos estudos entre diversidade e desempenho 

Fontes de diversidade Positiva Divergente Negativa Sem relação
Função 10 1 1 -
Idade 2 - 2
Gênero 3 - 2 4
Raça - 4 - 5

Relação Diversidade x Desempenho
Resultados dos estudos

 
Fonte: preparado pelo autor 
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Os estudos relacionavam diversidade com medidas de aumento de produtividade e 

ganhos financeiros, utilizando-se do 1º componente indicado por Kochan et al. (2003).  

A reflexão desses autores é de que, para a diversidade funcional, há uma aparente 

relação favorável entre diversidade e desempenho, mas que o mesmo não pode ser dito acerca 

da relação entre diversidade demográfica e desempenho.  

No entanto, Svyantek e Bott (2004) indicam que organizações possuem dois objetivos 

primordiais, quais sejam: competir e superar as outras organizações em seu ambiente e a 

manutenção e perpetuação de seus princípios e valores ao longo do tempo. Para atingir esses 

objetivos, os autores ponderam que o processo de inclusão das minorias – uso positivo da 

diversidade – passaria a ser uma questão de adaptabilidade.  

Por meio de práticas e critérios de mérito, organizações que praticarem a inclusão 

promoveriam e reteriam em sua força de trabalho profissionais competentes que fariam a 

diferença e aumentariam a flexibilidade e resiliência organizacional, conforme os critérios 

dois e três postulados por Kochan et al. (2003).  

Jehn, Northcraft e Neale (1999), em estudo realizado com 92 grupos de trabalho, 

indicaram que, com uma melhoria do desempenho, há um aumento do Moral e do 

comprometimento dos indivíduos e há uma propensão ao aumento do desempenho (círculo 

virtuoso). Outro fator apontado é a possibilidade de redução de custos pela diminuição do 

absenteísmo e aumento da retenção, o que também coopera na melhoria dos resultados da 

empresa.  

Um aspecto que deve ser considerado é a influência do ambiente e do contexto na 

relação entre diversidade e performance organizacional. Thomas Jr. (2000) sugere que, em 

ambientes de incertezas e mudanças, os líderes deverão observar e compreender as misturas 

de diversidade associadas à turbulência ambiental tanto quanto aquelas associadas à mudança 

e transformação organizacional. O desafio exigirá grande capacidade de avaliar, planejar, 

organizar, integrar e gerenciar as diversas dimensões e fontes do espectro da diversidade de 

forma a buscar fonte de vantagem competitiva para o negócio e que também agregue valor 

para os indivíduos.  

Uma pesquisa realizada por Hartenian e Gudmundson (2000) analisou 210 pequenas 

empresas na indústria de serviços correlacionando diversidade das equipes e performance 

econômica, a partir de três dimensões: faturamento, resultado e salário dos seus CEOs por três 

anos consecutivos. Após a análise dos dados, os autores concluíram não ser possível afirmar 

que há uma relação direta entre diversidade e desempenho da empresa. Mencionam que há 

indícios de correlação, mas que novas pesquisas deveriam ser providenciadas, principalmente 
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pelo efeito do contexto em que estas empresas estavam inseridas.  

Outra pesquisa dos autores Korn, Milliken e Lant (1992) analisou duas indústrias e as 

formas de adaptação em seus ambientes, sendo uma indústria de móveis em um ambiente 

relativamente estável e outra de software imersa em uma ambiente de total competição. Os 

autores indicam que ambientes turbulentos forçam as empresas a praticarem diferentes 

repertórios de estratégias e que organizações com maior heterogeneidade e diversidade em 

suas linhas de comando tendem a produzir situações de maior empreendedorismo. Porém, 

também sugerem continuidade nos estudos, considerando maior espectro de organizações, 

complexidade dos ambientes, isomorfismo entre organizações e situação de competição nos 

processos adaptativos das empresas. 

Segundo Cox e Blake (1991), um estudo realizado em populações de várias nações 

(idioma único x fluência em dois idiomas) demonstrou que as populações com dois idiomas 

possuem pensamentos mais amplos e maior flexibilidade cognitiva. Em grupos de minorias, 

por exemplo, imigrantes de outros países, além do idioma pátrio eles tendem a desenvolver 

novo idioma, e a pesquisa suporta a ideia de que há um aumento da flexibilidade cognitiva do 

grupo quando estas minorias são incluídas. Os autores indicam que com o uso de uma 

diversidade cultural as organizações flexibilizam regras e procedimentos (menos 

padronizados) e favorecem sua fluidez e sua adaptabilidade. A tolerância por diferentes 

pontos de vista (das pessoas diferentes) gera um ambiente interno mais aberto e acolhedor de 

ideias inovadoras.  

Apesar de não serem totalmente conclusivos, os estudos acima indicam uma 

favorabilidade entre gestão da diversidade e performance, trazendo vantagens para a 

organização. Não obstante, a maioria dos autores sugere a continuidade das pesquisas e 

incentivam pesquisadores a outros estudos. 

De acordo com Hanashiro e Godoy (2004), tratar a diversidade no Brasil baseando-se 

nos estudos americanos seria um viés teórico perigoso, levando a compreensões inadequadas 

sobre diversidade e práticas organizacionais.  

Um estudo sobre diversidade em empresas brasileiras foi organizado pelo instituto 

ETHOS em 2000. Foi realizada uma pesquisa com as quinhentas maiores empresas sediadas 

no Brasil, a partir da qual foi possível elaborar o Quadro 11, que indica as potenciais 

vantagens no uso da diversidade, conforme a perspectiva dos entrevistados.  
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Quadro 11: Vantagens no uso da diversidade  

Vantagens do uso da diversidade Descrição

Fator crítico de sucesso
Incrementar a competitividade, ao possibilitar que as empresas usufruam do 
potencial de diferenças positivas dos empregados

Adaptação ao perfil dos clientes
Ter melhores condições de colocar os produtos e serviços no mercado, atendendo 
a consumidores cada vez mais diferenciados e exigentes

Desempenho financeiro fortalecido
Influenciar positivamente o bom desempenho financeiro das empresas, fator 
diferencial para muitas empresas na atração de novos investimentos

Rotatividade reduzida Reduzir a troca de mão-de-obra

Produtividade melhorada
Obter um clima positivo que, pelo combate à intolerância, estimula a cooperação e 
a sinergia entre os profissionais da organização em torno de seus objetivos comuns

Aumento da satisfação no trabalho Ter empregados mais satisfeitos e leais com suas atividades profissionais
Imagem da corporação valorizada Agregar qualidades positivas à imagem da corporação no mercado

Maior flexibilidade
Favorece a adaptação às tendências crescentes de aquisições, fusões e 
terceirização de operações

Reconhecimento adequado
Torna a empresa mais capacitada para avaliar e promover os empregados tendo 
como base sua efetiva competência  

Fonte: Hanashiro (2008), adaptado pelo autor 

 

De acordo com Hanashiro e Carvalho (2005), “O interesse pelo tema diversidade 

cultural não se deve a uma questão ideológica e igualitária, mas a uma vantagem estratégica 

para as organizações.” As autoras, no entanto, indicam a carência de pesquisas empíricas que 

comprovem e sustentem esta relação.  

Na análise da literatura sobre diversidade não foram encontrados estudos que tenham 

utilizado a teoria neoinstitucional e seus conceitos para a compreensão das forças que 

influenciam organizações na adoção de iniciativas de diversidade como estratégia de 

diferenciação sendo, portanto uma lacuna de conhecimento que esse estudo buscará 

preencher.  

A pesquisa nacional, além da necessidade de desenvolvimento, precisa endereçar 

aspectos específicos do Brasil, principalmente considerando a pluralidade das diferenças 

encontradas em nosso país, diversidade cultural e também as alterações sociais vivenciadas 

nos últimos anos. Para essa análise foram utilizados dados dos estudos conduzidos pelo 

Instituto IBGE (www.ibge.com.br).   
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2.7 Dados estatísticos e demográficos 

 

Alguns dados brasileiros relacionados à fonte de diversidade de gênero indicam uma 

diminuição do número médio de filhos, um aumento da participação da mulher no mercado de 

trabalho e uma melhor formação educacional dessas mulheres (Fonte Instituto IBGE censo 

2006). 

� O Brasil possui 18,5 milhões de mulheres na chefia das famílias. 

� A escolaridade das mulheres continua maior que a dos homens. Nas áreas 

urbanas, a escolaridade média das mulheres é de 7,4 anos para a população 

total e de 8,9 anos para as ocupadas (Gráfico 1). 

� Em 1996, entre as pessoas que frequentavam estabelecimentos de ensino 

superior, 55,3% eram mulheres, passando para 57,5%, em 2006. Nota-se que 

os homens estão perdendo espaço no processo de escolarização, pelo menos no 

que tange a taxa de escolarização superior.  

� Mulheres continuam tendo cada vez menos filhos. Em 2006, das 32,7 milhões 

de mulheres com filhos, 30,9% tinham um filho; 33,3%, dois filhos; e 35,8%, 

três filhos ou mais. Em 1996, no entanto, esses percentuais eram de 25,0%, 

30,1% e 44,9%, respectivamente.  

� Também na fase adulta (entre 25 a 49 anos de idade) a proporção de mulheres 

com filhos reduziu-se, principalmente no Sul e Sudeste (2,9 e 2,8 pontos 

percentuais, respectivamente). Além disso, chama atenção a redução da 

proporção de mulheres com três filhos ou mais em 14,6 pontos percentuais, 

passando de 63,2% para 48,6%.  

� Para as mulheres, a saída para o mercado de trabalho não implica deixar os 

afazeres domésticos. Pelo contrário, a participação das mulheres ocupadas 

nesses afazeres é ainda maior (92%).  

� A taxa de fecundidade total passou de 2,7, em 1996, para 2 filhos por mulher 

em 2006, igualando ao chamado nível de reposição natural da população (2 

filhos). 

� A longevidade média aumentou (72,3 para 75,8 anos, no caso das mulheres, e 

65,1 para 68,7 anos, para os homens). 
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Gráfico 1: tempo médio de estudo 
Fonte: IBGE censo 2006 

 

Uma análise comparativa entre os dados demográficos das regiões brasileiras em 1940 

e no ano de 2000 indica um aumento significativo da população em todas as regiões, mas 

principalmente nas capitais dos estados. No caso do estado do Paraná, o crescimento 

populacional entre 1940 e 2000 foi da ordem de 7 vezes, enquanto a capital Curitiba teve um 

crescimento de 11 vezes no mesmo período (dados apresentados na Tabela 2). 

 

Tabela 2: Crescimento demográfico 1940-2000  

 
Fonte IBGE – adaptado pelo autor 

 

Os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios 2006 divulgados pelo IBGE 

foram analisados para identificar as características demográficas da região metropolitana de 

Curitiba, onde fica sediada a empresa que será utilizada nesse estudo. 
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A população total é constituída de 52% de mulheres e 48% de homens e a distribuição 

por faixa etária indica 29% com idade até dezessete anos, 57% entre dezoito e cinquenta e 

quatro anos, 9% entre cinquenta e cinco e sessenta e nove anos e 4% com idade superior a 

setenta anos. Os homens são maioria em idade até dezessete anos e para as demais idades há 

predominância de mulheres, conforme dados da Tabela 3. 

 

Tabela 3: Distribuição de grupos de idade 

Total                                                                           Homens                                                                          Mulheres                                                                        
Total   3 230   1 550   1 680
0 a 17 anos    952    482    470
18 a 54 anos   1 850    882    969
55 a 69 anos    297    134    163
70 anos ou mais    130    52    79

Grupos de idade
População residente região metropolitana de Curitiba (1000 pessoas)                                                             

 
Fonte IBGE – adaptado pelo autor 

 

Quanto à distribuição de raças e cor da pele, a população da região metropolitana de 

Curitiba é predominantemente branca, com 77%, 18% parda, 3% negra, 1% amarela e 1% 

indígena. Das mulheres, 79% são brancas e, dos homens, 20% são pardos e ambos os gêneros 

possuem 3% de representatividade da raça negra, conforme os dados da Tabela 4. 

 

Tabela 4: Distribuição de gênero e raça 

Branca                                                                          Preta                                                                           Parda                                                                           Amarela                                                                         Indigena                                                                        
Total   2 501    93    589    30    17
Homens   1 171    46    308    14    10
Mulheres   1 330    48    280    16    6

Gênero e raça
População residente região metropolitana de Curitiba (1000 pessoas)                                                        

 
Fonte IBGE – adaptado pelo autor 

 

Analisando a diversidade de naturalidade, observa-se nos dados da Tabela 5 que, 

independente do gênero, a grande maioria da população da região metropolitana de Curitiba é 

formada por pessoas nascidas no estado do Paraná (83%) , 7% naturais dos demais estados do 

Sul, 7% da região Sudeste e apenas 3% oriundos das demais regiões ou de outro país.  
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Tabela 5: Distribuição por naturalidade 

Total Homens Mulheres
Sul   2 903   1 393   1 510
Sudeste    222    106    116
Centro-oeste    22    10    12
Norte    9    4    5
Nordeste    56    28    28
Estrangeiro    18    8    9

% Nascidos no Paraná 83% 83% 82%

Naturalidade
População residente região metropolitana de 

 

Fonte IBGE – adaptado pelo autor 

 

A Tabela 6 apresenta dados da distribuição de gênero e rendimento mensal, 

considerando a condição de atividade economicamente ativa ou não. Observa-se que a 

remuneração média das mulheres é inferior à remuneração recebida pelos homens. Da 

população identificada como não economicamente ativa, o percentual de mulheres é de 65% 

e, destas, apenas 32% possuem algum rendimento; desta forma, aproximadamente 420 mil 

mulheres com idade superior a 10 anos não possuem nenhuma fonte de renda, o que 

representa 25% da população feminina da região metropolitana de Curitiba.  

 

Tabela 6: Distribuição de gênero e situação econômica 

Total                                                                           Com rendimento                                                          Total                                                                           Com rendimento                                                                  
Total 2717 1894          782,00                    1.117,00 
Economicamente ativas 1762 1583       1.018,00                    1.126,00 
Não economicamente ativas 955 311          348,00                    1.070,00 
Homens 1286 984       1.008,00                    1.310,00 
Economicamente ativas 949 869       1.209,00                    1.311,00 
Não economicamente ativas 337 115          444,00                    1.301,00 
Mulheres 1431 910          579,00                      908,00 
Economicamente ativas 813 714          795,00                      900,00 
Não economicamente ativas 618 196          296,00                      934,00 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade 
(1000 pessoas)                                            

Valor do rendimento médio mensal 
(R$)                                                                    

Gênero e condição de atividade na semana 
de referência

 

Fonte IBGE – adaptado pelo autor 

 

 Da população economicamente ativa, as mulheres são maioria, representando 53% da 

população total, porém, a partir de um rendimento de 1 a 2 salários, a quantidade de homens é 

superior ao número de mulheres, o que pode ser observado na Tabela 7. A riqueza gerada por 

homens e mulheres, obtida multiplicando a quantidade de pessoas pelo rendimento médio, 

indica uma expressiva diferença para o gênero feminino, que mesmo tendo um maior número 

de trabalhadoras produz apenas 39% de toda a riqueza da população economicamente ativa, 

demonstrando a menor média de remuneração comparada ao gênero masculino.  
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Tabela 7 : Distribuição de gênero e rendimento mensal  

Total                                                                           Homens                                                                          % Mulheres                                                                        % Média Homens                                                                          Mulheres                                                                        Total Homens                                                                          Mulheres                                                                        
Total 2717 1286  1431          782,00      1.008,00         579,00    2.124.970,05    1.296.501,70       828.630,64 
Até 1/2 salário 89 22 2% 67 5%           90,00           89,00           90,00           8.050,14           1.990,31           6.037,47 
 1/2 a 1 salário 313 118 9% 195 14%         317,00         320,00         314,00         99.119,56         37.696,64         61.191,69 
 1 a 2 salários 673 337 26% 337 24%         535,00         548,00         521,00       360.185,01       184.468,86       175.379,54 
 2 a 3 salários 306 186 14% 120 8%         890,00         884,00         898,00       272.217,18       164.144,66       107.919,84 
 3 a 5 salários 228 140 11% 88 6%      1.358,00      1.358,00      1.357,00       309.118,82       189.806,30       119.224,66 
 5 a 10 salários 194 118 9% 76 5%      2.419,00      2.430,00      2.401,00       468.417,58       286.207,83       182.139,86 
 10 a 20 salários 68 46 4% 22 2%      4.951,00      5.050,00      4.742,00       338.069,13       233.931,15       104.134,32 
Mais de 20 salários 23 18 1% 6 0%    11.222,00    10.827,00    12.462,00       259.912,74       190.230,39         69.675,04 
Sem rendimento 812 295 23% 517 36%

Valor do rendimento médio mensal 
(R$)                                                             

Pessoas com mais de 10 anos de idade 
(1000 pessoas)                                             

Rendimento mensal
(salários mínimos)

Riqueza gerada (1.000 Reais)                                   

 

Fonte IBGE – adaptado pelo autor 

 

 

2.8 Diversidade nas empresas brasileiras 

 

Em um estudo realizado pelo Instituto Ethos (www.ethos.com.br) foram levantados 

dados sobre o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil tendo sido 

analisados os dados de 132 empresas (26,4% do universo pesquisado) representando um total 

de mais de 700 mil pessoas atuando nos quatro níveis hierárquicos analisados. Os resultados 

da pesquisa indicam que, apesar de alguns avanços entre dados de 2005 e 2007, há ainda uma 

situação de grande desigualdade nas empresas.  

Na composição por sexo, comparando-se os dados de 2007 com os de 2005, a 

participação da mulher cresceu em três dos quatro níveis hierárquicos (quadro funcional de 

32,6% para 35%, supervisão de 27% para 37% e no quadro executivo de 10,6% para 11,5%) e 

apresentou uma redução em posições gerenciais passando de 31% para 24,6%.  

Na composição por cor ou raça, a participação de negros (pretos e pardos) é 

extremamente baixa, mesmo representando 49,5% da população brasileira. No comparativo 

dos dados entre 2007 e 2005, os negros ocupam 25,1% do quadro funcional (redução de 

1,3%), 17,4% dos cargos de supervisão (aumento de 3,9%), 17% de cargos gerenciais 

(aumento de 8%) e 3,5% do quadro executivo (aumento de 0,1%).  

A situação é ainda pior para a mulher negra, que tem presença de 7,4% no quadro 

funcional, 5,7% no quadro de supervisão, 3,9% na gerência e 0,26% no quadro executivo. 

Cita o estudo que em valores absolutos, em 2007, havia quatro mulheres negras (3 da cor 

parda e 1 da cor preta) num total de 1.518 diretores participantes da pesquisa.  

A revista Exame em parceria com a FIA (Fundação Instituto de Administração) 

publicou a 11ª edição da pesquisa “Melhores empresas para você trabalhar”. Segundo a 

pesquisa, as 150 empresas selecionadas pelo guia 2007 são fontes de aprendizado acerca de 
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gestão de pessoas. Os números chamam atenção; no total, estas empresas empregam 451.000 

funcionários, faturam 397 bilhões de reais e possuem rentabilidade média sobre patrimônio 

líquido de 18 reais para cada 100 reais (5 a mais que o retorno das 500 melhores e maiores 

empresas do anuário de Exame 2007). Menciona a revista que este nível de desempenho 

advém do ambiente de trabalho, do papel atuante de seus gestores em “escutar o que seu 

pessoal tem a dizer (e refletir sobre as valiosas dicas que vêm desse tipo de interação)”.  

A metodologia utilizada pela FIA inclui pesquisa com funcionários de todos os níveis 

das organizações e avaliação das políticas das empresas utilizando critérios de coerência, 

consistência, abrangência e sustentabilidade nas políticas e práticas de RH. Além da pesquisa 

geral classificando as 150 melhores, há também categorias especiais, como estratégia e 

gestão, cidadania empresarial e diversidade.  

 A tabela 8 indica as 10 melhores no geral e as 10 melhores na categoria diversidade, 

referenciando a categoria mulheres.  

 

Tabela 8: Pesquisa 150 melhores empresas para trabalhar 

10 campeãs Melhores para mulheres Total de empregados Na empresa Cargos liderança %

1ª Masa 1ª Serasa 2371 1217 157 13%

2ª Albras 2ª Landis+Gyr 336 109 5 5%

3ª Serasa 3ª ChemTech 323 99 15 15%

4ª Landis+Gyr 4ª Accor 7785 3991 623 16%

5ª Volvo 5ª Todeschini 476 155 4 3%

6ª Arvnmeritor 6ª Unimed VTRP 251 167 11 7%

7ª Promon 7ª Laborat´rio Sabin 476 350 49 14%

8ª ChemTech 8ª Unimed Missões 105 66 4 6%

9ª Caterpillar 9ª Aspen 526 284 35 12%

10ª Hoken 10ª São Bernardo Saúde 207 146 17 12%

Distribuição de mulheresComparativo melhores empresas para trabalhar e melhor para mulheres

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O cruzamento dos dados da tabela 8 possibilitou a identificação de algumas empresas 

constantes em ambas classificações, indicando um campo interessante de análise, ao 

relacionar os dados desta pesquisa com os resultados financeiros obtidos por essas empresas 

nos últimos anos. 

 

SRS: Maior empresa da América Latina em pesquisas, informações e análises econômico-

financeiras para apoiar decisões de crédito e negócios.  

Classificação no ranking: 3º lugar geral, melhor empresa em liderança, melhor empresa para 

executivos e melhor empresa para mulheres (no ranking das 150 melhores desde 1999). 

· Crescimento médio em vendas de 20% entre 2005 e 2007.  
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· Programa de liderança adaptativa, focada em adaptabilidade, inovação e 

capacidade coletiva de lidar com os desafios do ambiente.  

· Programa de coaching e desenvolvimento dos funcionários, com investimentos 

em cursos de línguas, graduação e pós-graduação. 

· Oportunidade de carreira para mulheres que hoje ocupam quase metade dos 

cargos de liderança. 

 

L&G: Empresa de origem suíça com sede em Curitiba, fabricante de equipamentos de 

medição de energia. 

Classificação no ranking: 4ª lugar geral e segunda melhor para as mulheres (no ranking das 

150 melhores desde 2001) 

· 336 funcionários, dos quais 44% com tempo médio de casa de mais de 10 

anos. 

· Faturamento anual multiplicou-se por 3 entre 2003 e 2007. 

· Programa de bolsa de estudos para funcionários e filhos, creche subsidiada, 

plano de previdência privada com mais de 90% de adesão. 

· Comunicação efetiva entre áreas, entre a diretoria e o chão de fábrica e 

estabelecimento de bom clima organizacional contribuindo para a baixa 

rotatividade de pessoal. 

 

CTH: Empresa de engenharia controlada pelo grupo Alemão Siemens, tem como prática 

gerencial a valorização dos funcionários nos processos sucessórios (não são contratados 

líderes no mercado). 

Classificação no ranking: 8º lugar geral e 3ª melhor para as mulheres (no ranking das 150 

melhores desde 2004). 

· Os mais de 300 funcionários participam de 2 encontros anuais com membros 

da diretoria e presidência podendo se envolver ao máximo com os negócios da 

empresa. 

· Desenvolvimento de carreira em “Y” (gerencial e técnica) com faixas salariais 

variando entre 80% e 120% dos valores praticados no mercado. 

· Pagamento de bônus por mérito em vez de participação nos resultados. 

· Programa de mentores, universidade corporativa e bolsas de estudos para pós-

graduação, mestrado e doutorado.  

· Flexibilidade com horários e home office como forma de valorizar os talentos. 
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A pesquisa também destaca que as mulheres querem alcançar seu espaço nas 

organizações e ter oportunidades de crescimento baseadas em desempenho e não por 

privilégios, políticas protecionistas ou ações afirmativas. Dos 123.000 respondentes, cerca de 

40.000 eram mulheres e, do total dos líderes das empresas, 15% (ou 18.465 de 123.445) de 

mulheres ocupavam algum cargo de liderança. A comparação desses números revela que 

ainda há dominação masculina em cargos de liderança. 

O estudo constatou que a formação educacional feminina é melhor do que a dos 

homens e, das mulheres respondentes da pesquisa, 20% têm pós-graduação contra 15,9% dos 

homens, mas quando o assunto é salário, 5,1% das mulheres recebem acima de R$ 6.000 e 

9,7% dos homens ocupam esta faixa. 

A pesquisa indica que a maioria das empresas reconhece a necessidade de práticas de 

igualdade com flexibilidade entre homens e mulheres e que estas práticas podem trazer 

ganhos para funcionários e potencializar ganhos para as organizações.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Método de pesquisa: Qualitativo 

 
 

Os pressupostos ontológicos, epistemológicos e teóricos do pesquisador determinam a 
coerência entre a noção de sujeito e as relações de objeto, e acabam por definir a 
‘escolha’ metodológica da investigação (GODOI; BALSINI, 2006, p. 90).  
 

 

No campo das ciências sociais em todo o mundo, há historicamente embates entre 

pesquisadores quanto às vantagens e desvantagens das abordagens metodológicas 

quantitativas e qualitativas.  

Contudo, de acordo com Flick (2004, p. 18), “a mudança social acelerada e a 

consequente diversificação de esferas de vida fazem com que os pesquisadores sociais 

defrontem-se, cada vez mais, com novos contextos e perspectivas sociais”. Desta forma, 

questões e hipóteses de pesquisas oriundas de modelos teóricos tendem a fracassar diante da 

multiplicidade de variáveis, obrigando pesquisadores a seguir estratégias indutivas. 

Flick (2004) indica que as ideias centrais da pesquisa qualitativa diferem daquelas 

empregadas no método quantitativo essencialmente pela escolha correta de métodos e teorias, 

no reconhecimento e na análise de diferentes visões, nas reflexões dos pesquisadores como 

participante do processo de produção de conhecimento e na variedade das abordagens e 

métodos.  

Segundo Godoi e Balsini (2006), do ponto de vista ontológico, há múltiplas realidades 

ou múltiplas verdades baseadas na construção dessa realidade e na sua transformação. No 

nível epistemológico, não há acesso à realidade independente da mente humana.  

Dados qualitativos são representações dos atos e das expressões humanas e os 

métodos qualitativos são estratégias de pesquisa indutiva com aproximação do ambiente e 

agente sem hipóteses pré-concebidas e cujos resultados serão produzidos por meio dos dados. 

“A Flexibilidade do ‘design’ é coerente com a postura construtiva da visão qualitativa, no 

entanto, alicerçada por sólidos pilares metodológicos-epistêmicos” (GODOI; BALSINI, 2006, 

p. 108). 

Flick (2004) indica que a pesquisa qualitativa é orientada para a análise de casos 

concretos em sua particularidade temporal e local, a partir das expressões e atividades das 

pessoas em seus contextos. 

Dada à característica do presente estudo, a opção por uma abordagem qualitativa foi 
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escolhida tendo como interesse a compreensão dos significados que as pessoas constroem a 

partir de suas experiências e percepções acerca do fenômeno diversidade.  

 

3.2 Estratégia metodológica: Estudo de caso 

 

Estudo de caso é conceituado por Yin (1981, p. 2) como uma pesquisa empírica que 

“investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto de vida real especialmente 

quando as fronteiras entre fenômeno e contexto não são claramente evidenciadas” e, por isso, 

deve fazer uso de múltiplas fontes de evidências e não dissociar fenômeno e contexto. 

Em uma pesquisa realizada por Godoi e Balsini (2006), entre 1997 e 2004, dos 169 

artigos publicados nos periódicos RAP, RAUSP, RAE e RAC e que utilizaram pesquisa 

qualitativa, 44% fizeram uso da estratégia de pesquisa estudo de casos e 26,6% estudo de 

multicasos, constituindo 60,6% do total. 

Godoy (2006) indica que embora seja comum referir-se ao estudo de caso como uma 

metodologia que permite certa flexibilidade, há princípios epistemológicos e procedimentos 

metodológicos a serem seguidos e respeitados para a elaboração de um trabalho de qualidade. 

Todavia, é comum pesquisadores indicarem o uso de estudo de caso quando utilizam apenas 

algumas das características metodológicas qualitativas sem considerar os requisitos de um 

estudo intensivo e profundo da unidade de análise, devendo ser caracterizado como um estudo 

qualitativo básico ou genérico (MERRIAN, 1998). De acordo com Godoy (2006), o estudo de 

caso tem como característica fundamental a busca por significados atribuídos pelos sujeitos às 

suas vivências e experiências pessoais. O estudo de caso no método qualitativo é uma forma 

de enxergar a realidade social da unidade de interesse por meio de um conjunto de técnicas de 

pesquisa, tais como entrevistas, observação participante ou não participante, análise de 

documentos, coleta de histórias de vida. 

Stake (1988 apud Godoy, 2006, p. 119) identifica a principal diferença entre o estudo 

de caso e outras estratégias de pesquisa como sendo o foco de atenção do pesquisador, que 

busca “a compreensão de um particular caso, em sua idiossincrasia, em sua complexidade”.  

Quando do uso de estudo de caso, há uma escolha do objeto a ser estudado, pessoa, grupo, 

organização que compartilha o mesmo ambiente e a mesma experiência (GODOY, 2006). 

Merrian (1998 apud Godoy, 2006) indica que o uso de estudo de caso denota que o 

interesse do pesquisador está mais voltado à compreensão dos processos sociais que ocorrem 

em determinado contexto do que às relações estabelecidas entre variáveis.  
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Pesquisadores adotam o estudo de caso quando desejam compreender uma situação 

em profundidade, enfatizando seu significado para os vários envolvidos e estão mais 

interessados nos “insights”, na descoberta, na interpretação e menos na verificação de 

hipóteses. Godoy (2006, p. 121) indica que na realização de um estudo de caso o fenômeno a 

ser estudado não deve ser isolado de seu contexto e esta abordagem de pesquisa busca 

“descobrir e revelar a interação entre os fatores internos e externos que são características do 

mesmo evento”.  

Hartley (1995) destaca ser o estudo de caso de grande aplicação em áreas de 

comportamento organizacional especialmente quando se busca compreender processos de 

inovação e mudança organizacional a partir da complexa interação entre as forças internas e o 

ambiente externo. Com o estudo de caso, é possível identificar e analisar as forças históricas, 

pressões contextuais e a dinâmica dos vários grupos de stakeholders na aceitação ou oposição 

a tais processos, em uma ou mais organizações, ou em grupos específicos no seu interior. 

Segundo o autor, estudos de casos constituem-se uma modalidade de pesquisa, especialmente 

indicada quando se deseja capturar e entender a dinâmica da vida organizacional, tanto no que 

diz respeito às atividades e ações formalmente estabelecidas quanto àquelas que são 

informais, não reveladas, ou mesmo ilícitas. 

 

Estudos de caso podem ser classificados em três tipos (GODOY, 2006):  

 

� descritivo, que é um relato detalhado de um fenômeno, ilustrando a complexidade 

da situação e os aspectos nela envolvidos. São considerados importantes por 

apresentarem informações sobre fenômenos pouco estudados, servindo de base 

para estudos futuros; 

� interpretativo, que além de conter vasta descrição do fenômeno estudado, busca 

encontrar padrões nos dados e desenvolver categorias conceituais que possibilitem 

ilustrar, confirmar ou opor-se a suposições teóricas; 

� avaliativo, que ocorre quando a preocupação é gerar dados e informações obtidas 

de forma cuidadosa, empírica e sistemática, com o objetivo de apreciar o mérito e 

julgar os resultados e a efetividade de um programa.  

 

A pesquisadora indica que problemas de pesquisa que geram estudos de casos podem 

surgir do desejo do pesquisador de explicar alguma situação a partir da prática ou motivado 

por questões de natureza conceitual, baseado em teorias já estabelecidas ou ainda na tentativa 
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de instituir uma nova teoria.  

Postula Godoy (2006) que, a partir do seu interesse por um fenômeno em particular e 

de algumas ideias acerca do que poderá encontrar (referencial teórico), o pesquisador deve 

imergir no caso, coletar cuidadosamente os dados e buscar compreender os significados dos 

mesmos. Desde a formulação inicial de um problema de pesquisa até a interpretação dos 

resultados, existe uma permanente e flexível interação entre os dados e a teoria.  

Estudos de casos adotam um enfoque indutivo no processo de coleta e análise dos 

dados. Os pesquisadores tentam obter suas “informações a partir da percepção dos atores 

locais, colocando ‘em suspenso’ suas pré-concepções sobre o tema que está sendo estudado” 

(GODOY, 2006, p. 122). Complementa a autora que o processo de análise dos dados é 

criativo e intuitivo, sendo imprescindível que o pesquisador identifique o aparecimento de 

pressupostos não estabelecidos e significados ainda não articulados. Para Hartley (1995), a 

identificação inicial da questão de pesquisa e de uma estrutura teórica de apoio sempre deve 

ser considerada como tentativa, reconhecendo-se que tais questões e teorias podem ser 

modificadas à medida que são examinadas em confronto com os dados sistematicamente 

coletados em campo.  

De acordo com Yin (2005), estudo de caso representa um modo de investigar um 

problema empírico considerando um conjunto de procedimentos pré-estabelecidos. Nessa 

investigação, tem-se um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, cujos 

limites entre fenômeno e contexto não são claramente definidos. Adicionalmente, enfrenta-se 

uma situação em que o número de variáveis de interesse é maior do que a quantidade de 

dados e, como consequência, o estudo se utiliza de diversas fontes de evidências e por meio 

da triangulação busca a convergência entre os dados.  

Flick (2004) indica que a triangulação refere-se à combinação de distintos métodos, 

grupos de estudos, ambientes locais e temporais, bem como distintas teorias utilizadas no 

tratamento de um fenômeno.  

Neste trabalho, foram utilizadas a triangulação de dados oriundos de diferentes fontes 

(entrevistas, observação não participante, documentos) e a triangulação de perspectivas entre 

os diferentes entrevistados de dentro e de fora da organização.  

Yin (2005) indica a necessidade de se garantir a qualidade durante toda a pesquisa e 

cita quatro testes que devem ser utilizados para determinar a qualidade em qualquer pesquisa 

empírica: 

Validade de constructo – partindo do estabelecimento de medidas operacionais 

adequadas aos conceitos objetos do estudo; 
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Validade interna – busca estabelecer uma relação causal por meio da qual são 

evidências determinadas condições que levam a outras; 

Validade externa – procura estabelecer uma estrutura sob a qual as descobertas de um 

estudo podem ser generalizadas; 

Confiabilidade – busca demonstrar que as operações de um estudo quando repetidas 

tendem a apresentar os mesmos resultados.  

O Quadro 12 apresenta os testes indicados por Yin (2005) a associação entre táticas do 

estudo e o momento de se aplicar cada um dessas táticas a fim de garantir a qualidade da 

pesquisa.  

 

Quadro 12: Testes para a qualidade da pesquisa  

 
Fonte: YIN (2005, p. 55), adaptado pelo autor 

 

Para aumentar a validade de constructo, deve-se fazer uso de várias fontes de 

evidências a fim de buscar uma convergência na investigação, estabelecer um encadeamento 

dessas evidências durante a coleta de dados e discutir e revisar as descobertas da pesquisa 

com informantes-chave no processo.  

A validade interna pode ser trabalhada fazendo uso de duas metodologias, a primeira 

denominada “peer debriefing” e a segunda “member checks”. O uso do “peer debriefing” 

explora a atuação de especialistas no tema de interesse por meio de análises críticas, reflexões 

e questionamentos que corroboram na construção e modelagem da pesquisa e na análise e 

interpretação dos dados. A prática do “member checks” utiliza-se do envolvimento dos 

membros participantes da pesquisa em um processo revisional, verificando o entendimento, 

formulando perguntas complementares e cruzando as respostas. Para Godoy (2006), a 

validade interna é julgada, considerando-se até que ponto a descrição oferecida pelo 

pesquisador representa os dados coletados. Nesse estudo o uso do “peer debriefing” foi 

utilizado durante as reuniões de orientação entre pesquisador e orientador nas várias etapas da 
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pesquisa. A prática do “member checks” foi realizada durante as revisões e discussões com o 

orientador, principalmente, nos estágios de coletas e tratamento dos dados e nas análises e 

interpretações dos dados.  

A validade externa busca a constituição de uma estrutura para replicação do estudo em 

outras situações e, por isso, é fundamental que o pesquisador detalhe todo o processo durante 

o projeto de pesquisa. Segundo Godoy (2006), a possibilidade de generalização (validação 

externa) tem sido a regra orientadora das pesquisas desenvolvidas nas tradições do método 

quantitativo. De acordo com Stake (1988 apud GODOY, 2006, p. 139), “os estudos de casos 

podem prover experiência viçaria aos leitores, constituindo-se uma fonte de generalização 

denominada naturalista”. Sugere o autor que “(...) a generalização naturalista se dá no âmbito 

do leitor que, a partir da sua leitura do caso e com base em sua própria experiência, fará 

associações e relações com outros casos, transferindo os achados da investigação para outros 

cenários” (STAKE, 1988 apud GODOY, 2006, p. 139).  

Quanto aos critérios de confiabilidade, indica Flick (2007, p. 343): “a qualidade do 

registro e da documentação dos dados passa a ser uma base central para a avaliação da 

confiabilidade destes e das interpretações subsequentes”. O autor comenta a necessidade de se 

estabelecer critérios e convenções para redigir as notas de campo e as transcrições das 

entrevistas, assim como treinar os diferentes pesquisadores para o processo de observação e 

interpretação dos dados. Resume Flick (2007) que o critério da confiabilidade se apoia na 

necessidade da explicação da gênese dos dados e nos procedimentos de análise e interpretação 

e que a confiabilidade de todo o processo será maior na medida do detalhamento da 

documentação do processo de pesquisa como um todo. Silverman (1971 apud GODOY, 2006, 

p. 140) acredita que “a confiabilidade está associada ao grau de consistência com que os 

códigos e categorias são atribuídos às informações coletadas”. Pode ser obtido por meio de 

checagem por diferentes pesquisadores ou pelo mesmo pesquisador em diferentes ocasiões.  

Alves Mazzotti (2002) corrobora indicando que os procedimentos a serem adotados na 

coleta dos dados devem ser precisamente documentados e seguidos; desta forma, maximiza-se 

a confiabilidade, a consistência e a capacidade de transferência e confirmação dos dados.  

O processo realizado nessa pesquisa desde a coleta, o tratamento, a análise e a 

interpretação dos dados está todo delineado nesse estudo de forma a propiciar uma futura 

replicação.  
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3.3 A estratégia de amostragem 

 

 O fator determinante na seleção dos objetos de estudo é a sua relevância ao tema da pesquisa; 
eles não são selecionados por constituírem uma amostra estatisticamente representativa da 
população geral (FLICK, 2007, p. 96). 
 

 

Segundo sugere Godoi e Mattos (2006, p. 309), “o processo de amostra teórica 

consiste em uma etapa da investigação que marca o constante movimento de aproximação e 

retorno entre a teoria e o campo realizado pelo pesquisador em direção a construção do 

objeto”. A amostragem teórica só é exequível enquanto estratégia mediante a avaliação da 

consequência de que nem todas as entrevistas sejam concluídas no primeiro estágio, e de que 

a interpretação dos dados se inicie apenas após a conclusão das entrevistas. A interpretação 

imediata dos dados coletados torna-se a base para as decisões relativas à amostragem e 

possibilitam a definição sobre que tipo de dados e de que fontes deverão ser integrados para 

corroborar no desenvolvimento da pesquisa. A cada coleta de dados seguida de uma 

interpretação, o pesquisador deve refletir sobre o processo de pesquisa e sobre as etapas, 

tendo em vista o seu projeto de pesquisa e os objetivos propostos pelo estudo.   

Flick (2004, p. 131) indica que “o vínculo estreito entre a coleta e a interpretação de 

dados sugere um conceito circular do processo de pesquisa”. A interpretação imediata dos 

dados coletados constitui a base para as decisões relativas à amostragem, assim como à 

adequação do instrumento de coleta de dados. A circularidade tem como um dos pontos mais 

relevantes fazer com que o pesquisador reflita permanentemente sobre todo o processo de 

pesquisa e em cada etapa, seja na coleta, na interpretação dos dados ou na seleção de material 

empírico, de forma diferenciada quando comparada ao processo linear tradicional. Conforme 

menciona Flick (2007, p. 98), “Essa compreensão orientada ao processo permite que se 

perceba o princípio epistemológico do ‘verstehen’ com um maior grau de sensibilidade do 

que nos planos lineares”.  A busca desse ‘entendimento’ por meio de idas e voltas entre a 

coleta de dados, a interpretação, a teoria e a prática confere ao processo uma característica 

artesanal, aumentando a dificuldade até se alcançar as análises finais e conferindo ao 

pesquisador a característica da busca do conhecimento por meio criativo e inovador. 

Neste estudo, o processo de circularidade foi utilizado na condução das entrevistas e 

no levantamento de material documental, conforme indicado na Figura 8.  
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                     Figura 8: Modelo de Circularidade 

                     Fonte: Flick (2004, p. 61), adaptado pelo autor.  

 

Na pesquisa qualitativa, o investigador não detém, a priori, a quantidade de entrevistas 

necessárias para seu estudo. A estratégia habitual para a definição do número de entrevistados 

segue o princípio da saturação, ou seja, a partir do momento em que não haja novas 

informações ou haja uma constante repetição das informações já levantadas e, com isso, o 

pesquisador adquire confiança empírica para encerrar o processo de entrevistas.  

 

3.4 O papel do pesquisador 

 

Flick (2007) indica que na pesquisa qualitativa o pesquisador e seu entrevistado têm 

uma importância peculiar e as competências comunicativas entre a díade pesquisador-

entrevistado constitui o principal instrumento de coleta e produção de dados. “As informações 

a que o pesquisador terá acesso e das quais permanecerá excluído dependem essencialmente 

da adoção bem-sucedida de um papel ou postura apropriada” (FLICK, 2007, p. 110). 

Segundo o autor, as teorias não devem ser aplicadas ao sujeito que está sendo 

estudado, mas sim 'descobertas' e formuladas no trabalho com o campo e com os dados 

empíricos ali encontrados. Desta forma, a estruturação teórica do tema em estudo deve ser 

adiada até que esse tema tenha ‘surgido’ estruturado pelas descobertas do estudo, ou seja, o 

pesquisador deve ao menos deixar em suspenso o conhecimento teórico a priori que traz ao 

campo. O entendimento da pesquisa qualitativa sugere que o pesquisador deva adotar uma 

atitude de “atenção uniformemente suspensa”, evitando situações seletivas sobre uma ou outra 

determinada descoberta, baseada em suas próprias expectativas.  
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Flick (2007) indica que os pesquisadores motivados por suas próprias suposições e 

estruturas teóricas que orientam sua atenção para aspectos concretos e também por seus 

próprios temores poderiam permanecer cegos às ocorrências do campo. Segundo o autor, 

“Isso faz com que pesquisadores e suas pesquisas percam a descoberta do verdadeiro ‘novo’" 

(FLICK, 2007, p. 97). 

 Neste trabalho, o foco foi a coleta das percepções dos diferentes stakeholders sobre os 

aspectos relacionados à diversidade, não tendo sido usada nenhuma categorização prévia, 

sendo as categorias emersas durante as análises e depois trabalhadas em relação ao referencial 

teórico. A postura do pesquisador foi de permanecer isento durante a coleta de dados, flexível 

em termos de ajustar-se aos entrevistados, possibilitando uma maior contribuição dos mesmos 

durante as entrevistas, porém crítico no levantamento de novos dados que confirmassem ou 

não as hipóteses levantadas e nas análises finais de todos os dados produzidos durante a 

pesquisa. 

 

3.5 Técnicas de coletas de dados 

 

Segundo Silva et al. (2006), a definição dos procedimentos metodológicos é iniciada 

no planejamento do estudo e permeia toda a execução da pesquisa, mas sempre respeitando o 

quadro teórico, a base epistemológica e, principalmente, o problema de pesquisa.  

 
 
Entre concepção e a prática, a arte da entrevista deve avançar de forma sempre aberta 
e imponderável, nisso, aliás, consiste o saber da ciência (GODOI; MATTOS, 2006, p. 
303).  

  

 

O estudo de caso qualitativo, conforme indica Godoy (2006), pode utilizar de diversas 

fontes para coleta de dados, sendo as principais a entrevista, a observação participante ou não, 

e análise de documentos. 

A entrevista objetiva compreender os significados que os entrevistados atribuem às 

questões e situações relativas ao tema de interesse. No caso de entrevistas, o pesquisador deve 

ser flexível, permitindo que o entrevistado se expresse em termos pessoais, seguindo uma 

lógica diferente daquela do pesquisador.  

Na observação, procura-se compreender aparências, eventos e comportamentos. Pode 

ser de caráter participante ou não participante, em que o pesquisador busca registrar o 

máximo de ocorrências que interessam ao seu trabalho.  
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Análise de documentos é a prática de coleta de informações de todo e qualquer 

conteúdo escrito ou em mídia, como estatísticas, banco de dados, fotografias, imagens e 

vídeos. 

Nesta pesquisa, foram utilizadas as três técnicas, entrevistas, observação não 

participante e análise documental.  

 

Entrevistas semiestruturadas  

 

A entrevista é um dos métodos mais utilizados em pesquisas organizacionais (NIGEL, 

1999), pela flexibilidade em sua realização, quase em qualquer lugar e a qualquer hora, pela 

facilidade de entendimento tanto do pesquisador e entrevistador quanto dos entrevistados 

sobre o processo e também pela maioria dos entrevistados se sentir confortável com o convite, 

pois tem certa ideia do que se espera dele, “gostaria de lhe entrevistar sobre determinado 

assunto”. Adicionalmente, as entrevistas são fontes ricas de dados e informações tanto verbais 

quanto não verbais e trazem ao pesquisador oportunidades de um diálogo participativo e 

presencial, diferentemente de um questionário enviado por correio ou internet. Não obstante, 

há riscos deste processo se tornar vazio e limitado, por isso Nigel (1999) recomenda uma 

metodologia estruturada desde a fase de concepção do estudo até sua avaliação final. O 

objetivo principal de uma entrevista qualitativa é “enxergar” certo tópico do ponto de vista do 

entrevistado e entender como e porque possui tais perspectivas; para tornar este processo mais 

simples ao entrevistador, recomenda-se o uso de perguntas abertas e situacionais, vivenciais e 

específicas, em vez de abstrações e opiniões gerais.  

 

Nigel (1999) cita quatro etapas da pesquisa qualitativa que se utiliza de entrevistas:  

 

� a preparação: definição do método, seleção dos entrevistados e elaboração do guia 

de entrevista (quando aplicável); 

� a entrevista em si; 

� o processo de transcrições das entrevistas; 

� a validação das transcrições com os entrevistados, quando aplicável. 

 

Segundo Godoi e Mattos (2006), os aspectos-chaves na preparação das entrevistas são:  

· Quantas pessoas e quem entrevistar, em que tão importante quanto buscar um 

número representativo de entrevistados é selecionar as pessoas “certas”. Na pesquisa 
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qualitativa, não há fórmulas matemáticas que definam o número ideal de participantes, 

pelo contrário, o pesquisador deverá adotar uma postura crítica identificando a 

quantidade de pessoas que melhor representariam a diversidade de perspectivas e 

opiniões sobre o tema objeto de estudo.  

· Relacionamento entrevistador-entrevistado: deve-se buscar a eliminação de 

todas as barreiras inibidoras que restringiriam o entrevistado de responder 

coerentemente as questões com o máximo de transparência e veracidade.  

· Acordos iniciais e aspectos da rotina da pesquisa: o pesquisador deve definir 

inicialmente com seus entrevistados quais as “regras do jogo”, tais quais os motivos da 

pesquisa, a confidencialidade dos dados, a gravação da entrevista, a logística e 

devolução da informação.  

 
 
Qualquer pessoa que faça entrevistas conhece a riqueza desta fala, a sua singularidade 
individual, mas também a aparência por vezes tortuosas, contraditórias, com buracos’, com 
digressões incompreensíveis, negações incômodas, recuos, atalhos, saídas fugazes ou clarezas 
enganadoras” (BARDIN, 2002, p. 89). 

 

 

 De acordo com Silva et al. (2006), são três tipos de entrevistas: conversacional livre, 

em que não há roteiro de perguntas e entrevistado e entrevistador participam de um diálogo 

sobre um determinado tema; entrevista baseada em roteiro, em que há uma preparação prévia 

de um roteiro de perguntas com a possibilidade de flexibilização durante a entrevista; e a 

entrevista padronizada aberta, em que as perguntas são ordenadas e redigidas por igual para 

todos os entrevistados, mas com possibilidade de respostas abertas e individuais. 

Em entrevistas baseada em roteiro, o guia de entrevista é um instrumento muito útil 

quando se utiliza modelos de entrevistas semiestruturadas ou estruturadas e sua concepção é 

baseada em leituras críticas da literatura, observações preliminares ou reconhecimento de 

campo, discussões com outros pesquisadores, entrevistas piloto e alguma criatividade. Um 

ponto importante dentro da pesquisa qualitativa é a possibilidade de se adaptar os conteúdos 

durante o processo, ou seja, o pesquisador deve avaliar a necessidade de adaptar seu roteiro de 

entrevista diante de novos fatos e para auxiliar os respondentes no entendimento das questões 

de pesquisa. Os autores destacam ainda que o fundamental em uma entrevista é o entrevistado 

expressar-se a seu modo ante o estímulo do entrevistador, sem que a fragmentação ou ordem 

das perguntas prejudiquem essa expressão; e que seja possível o entrevistador inserir outras 

perguntas ou participações no diálogo sempre que for oportuno, tendo em vista o objetivo 
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geral da pesquisa.  

Nigel (1999) explora o tema da flexibilidade em entrevistas semiestruturadas 

ressaltando que o mais importante é obter respostas em sua totalidade e com o máximo de 

riqueza e detalhamento. O pesquisador deverá ser sensível e flexível para alterar a ordem das 

questões, incluindo subquestões ou dicas para auxiliar o entrevistado a responder 

coerentemente o que lhe for perguntado. Sugere ainda o uso de perguntas mais “fáceis” e 

pouco estressantes no início do processo para deixar entrevistado e entrevistador mais 

relaxados. O encerramento da entrevista deve ser também com uma questão mais amena.  

Neste trabalho, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, baseadas em roteiro que 

foi sendo adaptado no decorrer das entrevistas, tanto na ordem das perguntas quanto no 

próprio formato das questões, para um melhor entendimento dos entrevistados e para captar a 

maior riqueza de detalhes nas falas. No total, foram três alterações no roteiro inicial, 

conforme apresentado na Figura 9. Os roteiros finais estão indicados nos Apêndices A, B e C.  

As entrevistas tiveram duração entre 40 e 80 minutos, foram gravadas com a 

autorização dos entrevistados e transcritas literalmente resultando em 186 páginas. Tendo em 

vista a transcrição literal das falas não houve necessidade de validação por parte dos 

respondentes (definidos nos acordos iniciais). 

 

Observação não participante 

 

A importância das observações reside no fato de que as práticas somente podem ser 

comprovadas por meio da observação, uma vez que entrevistas e narrativas somente tornam 

acessíveis os relatos das práticas e não as próprias práticas. A observação propicia ao 

pesquisador descobrir como algo efetivamente ocorre, o que pode resultar tanto na 

confirmação dos relatos dos entrevistados como na descoberta de desvios, ambiguidades ou 

conflitos.  

Para atuar como observador não participante, além das competências comunicativas, o 

pesquisador deve estar preparado para utilizar todos os sentidos, visão, audição, percepção e 

olfato. No método da observação não participante, o pesquisador abstém-se de qualquer 

intervenção e sua presença deve ser a mais neutra possível, como se o pesquisador não 

estivesse presente no campo. A observação não participante é utilizada com frequência como 

uma forma de triangulação das observações com outras fontes de dados, tais como entrevistas 

e documentos, ou até mesmo com notas de campos de diferentes observadores, o que 

promove uma maior expressividade dos dados, contribuindo no aumento da qualidade das 
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informações. 

Para este estudo, foi realizada observação não participante em um encontro da rede de 

valor dos fornecedores com a participação de aproximadamente quinze representantes de  

empresas fornecedoras. As notas de campo da observação foram incluídas no corpus  

documental da pesquisa. 

 

3.6 O processo de análise dos dados 

 

Segundo indica Flick (2007, p. 14), “o processo de pesquisa qualitativa pode ser 

representado como sendo um caminho da teoria ao texto e outro do texto de volta à teoria”. O 

cruzamento desses caminhos acontece na coleta de dados e na interpretação dos significados 

dentro de um projeto de pesquisa. Entre a coleta e a interpretação, a análise dos dados se torna 

chave para o sucesso de todo estudo científico. Em ciências sociais, o uso do método 

qualitativo e a aplicação da análise de conteúdo têm sido frequentes, principalmente pela 

característica de aplicabilidade e recurso em todas as formas de comunicação, seja a falada 

em entrevistas, depoimentos, a escrita em jornais, livros, como também em imagens de 

filmes, televisão, assim como a comunicação não verbal, por meio de gestos ou 

comportamentos dos indivíduos.  

Para melhor apresentar os procedimentos metodológicos realizados durante a análise 

dos dados, foram explicitadas as principais etapas cumpridas neste trabalho, além das 

exigências da análise de conteúdo, segundo Bardin (2002). 

 

A análise de conteúdo 

 

Conforme Bardin (2002), a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos 

metodológicos, cada vez mais sutis e em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

discursos extremamente diversificados. O fator comum destas técnicas múltiplas é uma 

hermenêutica controlada, baseada na dedução e na inferência. Durante todo o processo de 

interpretação, a análise de conteúdo oscila entre o rigor da objetividade e a fecundidade da 

subjetividade, forçando o pesquisador a atuar como um verdadeiro investigador, atraído pelo 

latente, o não visível, o não dito implícito em cada mensagem.  

A autora indica que a difícil e paciente tarefa de análise corresponde a uma atitude de 

voyeur, a qual o analista não ousa confessar e justifica a sua preocupação, honesta e genuína, 

de garantir o rigor científico. Analisar mensagens por esta dupla leitura, em que uma segunda 
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leitura se substitui à leitura normal do leigo, é ser agente duplo, detetive, espião. O maior 

interesse da análise de conteúdo está na contraposição entre as intuições ou hipóteses iniciais 

e as interpretações definitivas. O papel crítico do pesquisador ao longo das etapas e processos 

da análise de conteúdo o obriga à observação de um intervalo de tempo entre o estímulo-

mensagem e a reação interpretativa e disso resulta em uma visão mais rica e fértil quando 

comparada à leitura convencional, fruto do senso comum. 

Na análise de conteúdo, constitui-se como ciência uma prática que se pretende neutra 

no plano do significado do texto, na tentativa de alcançar diretamente o que haveria por traz 

do que se diz. A relação entre o pesquisador e seu objeto de análise é de distanciamento, 

mediada por uma abordagem metodológica que garantiria a desejada neutralidade. Além 

disso, a metodologia assume lugar de destaque, uma vez que as técnicas de validação dos 

resultados obtidos estão centradas, sobretudo, na garantia de neutralidade conferida pelo 

método. Isso se dá pelo “distanciamento” das implicações do pesquisador de análise de 

conteúdo em suas investigações.  

A análise de conteúdo é usada quando se quer ir além dos significados da leitura 

simples do real. Aplica-se a tudo que é dito em entrevistas ou depoimentos ou escrito em 

periódicos, livros, textos ou informativos, como também a imagens de filmes, desenhos, 

pinturas, cartazes, fotografias, televisão e toda a comunicação não verbal, sejam gestos, 

posturas, comportamentos e outras expressões culturais. Em resumo, tudo o que é dito, visto 

ou escrito pode ser submetido à análise de conteúdo. Segundo Bardin (2002), a análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, não se tem um modelo 

pronto, não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos marcado por grande 

disparidade de formas e que deve ser reinventada a cada momento para dar conta e se adaptar 

a um campo de aplicação tão vasto.  

A análise de conteúdo, segundo as proposições de Bardin (2002), trata do 

desvendamento de significações de diferentes tipos de discursos, baseando-se na inferência ou 

dedução, mas que, simultaneamente, respeita critérios específicos propiciadores de dados em 

frequência, em estruturas temáticas, dentre outros.  

 

Etapas da análise de conteúdo 

A análise de conteúdo é desenvolvida em três principais etapas: (1) a pré-análise, (2) a 

exploração do material e (3) o tratamento dos resultados. Na pré-análise, o material é 

organizado constituindo o corpus da pesquisa. Na exploração do material, há três etapas: a) a 
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escolha das unidades de registro, b) a seleção das regras de contagem e c) a escolha de 

categorias. O tratamento dos resultados compreende a inferência e a interpretação. 

 

Pré-análise 

 

 

 

É a etapa de organizar o material, de escolher os documentos a serem analisados, 

formular hipóteses ou questões norteadoras ou intrigantes ao pesquisador, elaborar 

indicadores que fundamentem a interpretação final. Inicia-se o trabalho escolhendo os 

documentos a serem analisados. A preparação do material se faz pela edição das entrevistas 

transcritas, dos documentos e das notas de campo. A organização do material se realiza em 

colunas, com vazios à esquerda e à direita, para anotar e marcar semelhanças e contrastes. 

 

Construção de um corpus 

 

 

 

 

Foram realizadas oito entrevistas com colaboradores da organização pesquisada, três 

entrevistas com os responsáveis pela área de RH de empresas fornecedoras da organização 

pesquisada e uma entrevista com membro de RH de uma empresa cliente da organização 

pesquisada. Todas as entrevistas foram gravadas pelo pesquisador perante autorização da 

empresa e transcritas literalmente por uma empresa especializada e validadas pelo 

pesquisador quanto à qualidade das transcrições. Durante a fase das entrevistas, foram 

identificados documentos de interesse para a pesquisa, cujas fontes foram a pesquisa 

Melhores Empresas Para Se Trabalhar 2008, código de ética, documentos de reuniões da rede 

de valor dos fornecedores da organização pesquisada. Todos estes documentos foram 

compartilhados e puderam ser incluídos na pesquisa e a análise documental fez-se presente, 

de forma que facilitasse o manuseio das informações, tendo em vista a indicação de Bardin 

(2002) de que se constitui uma técnica que visa representar o conteúdo de um documento 

diferente de seu formato original e agilizar futuras consultas.  
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Figura 9: Constituição de um corpus 
Fonte: desenvolvido pelo autor.  

 

A consolidação de todas as transcrições, os documentos disponibilizados pela 

organização, dados obtidos na internet e as anotações de campo constituíram o corpus 

documental da pesquisa que está representado na figura 9. 

 

Leitura flutuante  

 

 

 

 

O primeiro contato com os documentos constitui o que Bardin (2002) chama de leitura 

flutuante. Por meio da leitura flutuante, surgem as primeiras hipóteses relacionadas ao 

problema de pesquisa e aos objetivos do trabalho e são levantadas questões intrigantes à luz 

do questionamento científico do pesquisador. Hipótese é uma explicação antecipada do 

fenômeno observado, uma afirmação provisória, que será verificada ou não no decorrer da 

análise. Nem sempre as hipóteses são estabelecidas na pré-análise, conforme afirma Bardin 

(2002), elas podem surgir no decorrer da pesquisa. Após a leitura flutuante, deve-se escolher 
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índices, que surgirão das questões intrigantes ou das hipóteses, e organizá-los em indicadores. 

Os temas que se repetem com muita frequência podem ser índices – e se recortam do texto em 

unidades comparáveis de categorização para análise temática e de modalidades de codificação 

para o registro dos dados. As páginas transcritas foram formatadas de maneira que 

possibilitasse, durante a leitura flutuante, a adição de hipóteses à esquerda e a tentativa de 

unidades de análise e categorias à direita. Das hipóteses formuladas, é possível extrair 

critérios de classificação dos resultados obtidos em categorias de significação. Deve-se atentar 

para o fato de que o rigor metodológico em análise de conteúdo e as estratégias de 

“distanciamento” das implicações do pesquisador na construção de suas análises são 

acompanhados de uma não explicitação da trajetória teórica escolhida para a abordagem de 

conceitos que sustentam o trabalho de análise realizado, ou mesmo de um “distanciamento” 

dos conceitos que emergem do referido trabalho.  

Bardin (2002) indica a necessidade de se obedecer algumas regras: 

� exaustividade – deve-se esgotar a totalidade da comunicação, não omitir nada;  

� representatividade – a amostra deve representar o universo;  

� homogeneidade – os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem obtidos por 

técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes; 

� pertinência – os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo da 

pesquisa;  

� exclusividade – um elemento não deve ser classificado em mais de uma categoria.  

     

A exploração do material 

Esta é a etapa mais longa e de grande esforço por parte do pesquisador. É neste 

momento que se põem em prática as decisões tomadas na pré-análise. Inicia-se pela 

identificação de unidades de contagem, definição das regras de contagem até a identificação 

das categorias. É o momento de organizar o material em códigos (codificação), em que os 

dados brutos são transformados de forma organizada e separados em unidades de análise, as 

quais permitem uma descrição das características pertinentes do conteúdo como um todo.  

O processo de codificação compreende as fases de escolha de unidades de registro 

(recorte), a seleção de regras de contagem (enumeração) e a escolha de categorias 

(classificação e agregação). 
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Identificação das unidades de registro 

 

 

 

De acordo com Bardin (2002), unidade de registro, apesar de dimensão variável, é o 

menor recorte de ordem semântica que se liberta do texto, podendo ser uma palavra-chave, 

um tema, objetos, personagens, porém que faça sentido para os objetivos do estudo. Neste 

trabalho, foram usados temas como unidade de registro. 

 

Definição das regras de contagem (codificação) 

 

 

 

A seleção das regras de contagem deve obedecer algumas regras, tais quais: 

� a presença de elementos pode ser significativa; 

� a ausência pode significar bloqueios ou traduzir vontade escondida, como 

acontece, frequentemente, nos discursos dos políticos; 

� a frequência com que aparece uma unidade de registro denota-lhe importância. Se 

forem considerados todos os itens de mesmo valor, a regularidade com que 

aparece será o que se considera mais significativo; 

� a intensidade será medida através dos tempos do verbo (condicional, futuro, 

imperativo), dos advérbios de modo, adjetivos e atributos qualificativos; 

� a direção será favorável, desfavorável ou neutra. Os pólos direcionais podem ser: 

positivo ou negativo, bonito ou feio (critério estético), pequeno ou grande (critério 

de tamanho); 

� a ordem de aparição das unidades de registro é possível ser decisiva. Por exemplo, 

se o sujeito A está em primeiro lugar e o sujeito D em último, pode ter significado 

importante; 

� a co-ocorrência é a presença simultânea de duas ou mais unidades de registro. Este 

fato nos mostra a distribuição dos elementos e sua associação.  
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 É preciso notar, porém, que toda a escolha de regra de enumeração se baseia nas 

hipóteses ou questões de interesse do pesquisador, devendo evidenciar a realidade estudada. 

 

Categorização 

  

 

 

A maioria dos procedimentos de análise qualitativa organiza-se em torno de 

categorias. A etapa da codificação, na qual são feitos recortes em unidades de contexto e de 

registro; e a fase da categorização, em que devem ser respeitados os requisitos para uma boa 

categoria, tais quais, a exclusão mútua, a homogeneidade, a pertinência, a objetividade e a 

fidelidade e produtividade. 

A categoria é uma forma geral de conceito, uma forma de pensamento. As categorias 

são reflexo da realidade, sendo sínteses, em determinado momento, do saber. Por isso, 

modificam-se constantemente, assim como a própria realidade. Na análise de conteúdo, as 

categorias são rubricas ou classes que reúnem um grupo de elementos (constituídos de 

unidades de registro) em razão de características identificadas como comuns. 

A identificação das categorias passa por um processo de indução, aliando os objetivos 

da pesquisa com as informações obtidas em todas as coletas de dados, porém seguem alguns 

critérios, tais quais:  

� Semântico – identificado por temáticas. Por exemplo, todos os temas que 

significam características positivas, em uma análise da personalidade, serão 

agrupados como “favoráveis” e os demais como “desfavoráveis”.  

� Sintático – uso de verbos, adjetivos, substantivos, etc.  

� Léxico – agrupamento pelo sentido de cada uma das palavras, exemplo: agrupar os 

sinônimos, os antônimos, etc.  

� Expressivo – caracterizando a expressividade do entrevistado, por exemplo, 

agrupar as perturbações da linguagem, da escrita, etc.  

A categorização permite reunir maior número de informações por meio de uma  

esquematização e assim associar ou relacionar classes de acontecimentos para ordená-los. 

Enfim, a categorização nos dá acesso a um mundo mais simples, mais previsível e possível de 
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ser explicado. O objetivo final é prover por agrupamento e simplificação uma representação 

significativa dos dados brutos, facilitando a análise e interpretação por parte do pesquisador e 

garantindo critérios de objetividade fundamentais em um trabalho científico.  

Para definir as categorias, podem ser utilizados dois processos distintos:  

� Definição a priori de um sistema de categorias baseado em hipóteses teóricas  

para, a partir dele, repartir os elementos encontrados na análise (caixas); 

� A partir da análise são identificadas as categorias a posteriori, relacionadas aos 

objetivos do estudo (milhas). 

Para serem consideradas boas categorias, estas devem possuir certas qualidades: 

� exclusão mútua – cada elemento só pode existir em uma categoria;  

� homogeneidade – para definir uma categoria, é preciso haver só uma dimensão na 

análise. Se existem diferentes níveis de análise, eles devem ser separados em 

diferentes categorias;  

� pertinência – as categorias devem dizer respeito às intenções do investigador, aos 

objetivos da pesquisa às questões norteadoras, às características da mensagem, 

etc.;  

� objetividade e fidelidade – se as categorias forem bem definidas, se os índices e 

indicadores que determinam a entrada de um elemento numa categoria forem bem 

claros, não haverá distorções devido à subjetividade dos analistas. Desta maneira, 

mesmo com diferentes pesquisadores, o resultado da categorização será o mesmo;  

� produtividade – as categorias serão produtivas se os resultados forem férteis em 

inferências, em hipóteses novas, em dados exatos.  

 

Neste trabalho, foi utilizado o critério semântico, por meio de análise temática que 

representasse as percepções dos diferentes stakeholders sobre assuntos relacionados à 

diversidade. Complementarmente foram utilizadas as notas de campo e a análise de 

documentos, de forma a consolidar um grupo de categorias que representassem os dados 

levantados e atendessem os critérios de qualidade. Na análise das entrevistas, foi utilizada a 

decifração estrutural indicada por Bardin (2002), em que cada uma das entrevistas foi 

analisada individualmente, codificada e categorizada. Depois que todas as entrevistas 

passaram por esse processo, foi iniciada a transversalidade temática, que permite o 
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relacionamento de um mesmo “tema” espalhado entre uma ou mais entrevistas.  

Uma vez estabelecidas as categorias, passa-se para a etapa de tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. 

 

3.7 O processo de tratamento dos resultados 

 

Essa última fase, do tratamento e inferência à interpretação, permite que os conteúdos 

recolhidos se constituam em dados para análises reflexivas.  

Para o tratamento dos dados, a técnica da análise temática ou categorial foi utilizada e, 

de acordo com Bardin (2002), baseia-se em operações de desmembramento do texto em 

unidades, ou seja, descobrir os diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação e, 

posteriormente, realizar o seu reagrupamento em classes ou categorias.  

Quando se faz análise de entrevistas, raramente é possível estabelecer uma grelha categorial 
única e homogênea, devido à complexidade e à multidimensionalidade do material verbal. É 
preferível atacar em vários flancos (BARDIN, 2002, p. 116). 
 

 

A inferência 

 

 

 

 

Independentemente da escolha das estratégias e técnicas, um desafio persistente é produzir 
análises de alta qualidade, que exigem pesquisadores que consideram todas as evidências, 
exibam e apresentem as evidências separadas de qualquer interpretação e demonstrem um 
interesse adequado para explorar interpretações alternativas (YIN, 2005, p. 137) 

 

Segundo Bardin (2002, p. 40-41), “A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos (...) o analista tira partido do tratamento das mensagens que manipula para 

inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o 

seu meio (...)”. Segundo a autora, a primeira fase é o processo descritivo do que foi observado 

e a última fase é a interpretação e significação das características observadas, sendo a 

inferência a fase intermediária que permite a passagem explícita e controlada de uma fase à 

outra. A inferência é uma operação lógica, pela qual se admite uma proposição em virtude da 
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sua ligação com outras proposições já aceitas como verdadeiras. 

 

A mensagem é o ponto de partida de qualquer análise. Na análise da mensagem, é possível 
estudar o continente ou o conteúdo, ou os significantes ou significados, ou ainda o código e a 
significação...com uma possível passagem de informações entre os dois planos (...) (BARDIN, 
2002, p. 164) 

 

Em síntese, segundo Bardin (2002, p. 177), “(...) a análise de conteúdo é um bom 

instrumento de indução para se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos 

(variáveis de inferência...), embora o inverso, predizer os efeitos a partir de factores 

conhecidos, ainda não estejam ao alcance das nossas capacidades”.  

 

A interpretação 

 

 

 

 

Ao se descobrir um tema nos dados, é preciso comparar enunciados e ações entre si, 

para ver se existe um conceito que os unifique. Quando se encontram temas diferentes, é 

necessário achar semelhanças que possa haver entre eles. A proposição é um enunciado geral 

baseado nos dados, enquanto os conceitos podem ou não se ajustar, as proposições são 

verdadeiras ou erradas, mesmo que o pesquisador possa ou não ter condições de demonstrá-

las. O certo é que as proposições derivam do estudo cuidadoso dos dados. 

No processo de interpretação dos dados, é fundamental recorrer ao referencial teórico 

relacionado à investigação, pois dele resulta o embasamento e as significações para o estudo 

científico. A relação entre os dados levantados e o constructo teórico é que proverá sentido à 

interpretação. As interpretações a que levam as inferências serão sempre no sentido de buscar 

o que se esconde sob a aparente realidade, o que significa verdadeiramente o discurso 

enunciado, o que querem dizer, em profundidade, certas afirmações, aparentemente 

superficiais. 
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A organização da análise 

 

 Os temas gestão de diversidade e potenciais vantagem para organização têm sido 

discutidos de uma maneira mais efetiva em países como USA, Canadá, Austrália e membros 

da comunidade europeia, mas nos últimos anos têm tomado relativa importância também aqui 

no Brasil, mesmo que ainda carente de estudos científicos que comprovem se existe alguma 

relação entre a gestão da diversidade e benefícios para as organizações. O intuito de estudar 

essa relação fez com que fosse declarado o problema de pesquisa deste estudo e a 

identificação dos objetivos de interesse do pesquisador. 

A escolha do método de pesquisa, como o caminho a ser percorrido a fim de atingir os 

objetivos propostos, determinou os procedimentos sistematizados para pesquisar, explorar, 

descrever os fenômenos observados pelo pesquisador no campo e procurar depreender a 

relação entre as variáveis de interesse. 

A organização da análise contou com a formação de um corpus do material a ser 

tratado, fruto da coleta de dados por meio das entrevistas realizadas tanto com colaboradores 

quanto membros de empresas fornecedores e um cliente da organização, notas de campo 

produzidas durante a observação não participante, documentos disponibilizados, pesquisas na 

internet e publicações em revistas. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um roteiro de perguntas 

semiestruturado, elaborado a partir da literatura revisada e dos objetivos da pesquisa. Antes de 

aplicá-lo nas entrevistas e para testar a qualidade do roteiro, foi realizado um teste piloto com 

respondentes, membros do departamento de RH da empresa onde trabalha o pesquisador. 

Após um refinamento das perguntas, o roteiro passou por uma análise crítica da orientadora 

do pesquisador, que sugeriu a redução do número de perguntas e a adequação de alguns 

termos acadêmicos para palavras mais usuais. Esse processo revisional resultou em um roteiro 

com oito perguntas que foi inicialmente usado na pesquisa. No decorrer das entrevistas, o 

roteiro sofreu outras três adequações em função principalmente do resultado do entendimento 

das perguntas por parte de cada entrevistado e do discurso livre incentivado pelo próprio 

pesquisador. Ao término de cada entrevista, o material gravado foi transcrito por uma 

empresa especializada e avaliado pelo pesquisador de forma a garantir a literalidade das falas 

em cada uma das transcrições.  

Todas as transcrições foram utilizadas, individualmente, no processo de tratamento 

dos dados, desde a leitura flutuante até a identificação das categorias iniciais. Depois de 

identificar as categorias de cada entrevista (decifração estrutural), passou-se para a fase 
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seguinte, de identificação das macrocategorias, considerando todas as entrevistas 

simultaneamente (transversalidade temática).  

Os documentos providos pela organização pesquisada foram utilizados na triangulação 

dos dados de maneira que corroborasse no aumento da consistência e qualidade da 

informação. 

A observação não participante ocorreu em uma reunião de grupo do programa rede de 

valor dos fornecedores com a participação de aproximadamente 15 empresas. O interesse 

principal era observar as relações entre a organização pesquisada e as empresas fornecedoras, 

o comportamento dos participantes, o tom das discussões, o uso do fator poder, a 

comunicação verbal e não verbal, e como as empresas praticam as trocas de ideias, práticas e 

compartilhamento de experiências. Todas as notas de campo foram consolidadas e revisitadas 

várias vezes durante o processo de análise. 

 Com a organização dos dados concluída, o próximo passo foi a análise propriamente 

dita, sendo que o método de análise de conteúdo, incluindo o processo de codificação e 

categorização, será discutido nos capítulos relativos a cada assunto. 

 

A codificação 

 

Pesquisas qualitativas tipicamente geram um enorme volume de dados que precisam 

ser organizados e compreendidos. Isto se faz através de um processo continuado e circular, 

em que se procura identificar dimensões, categorias, tendências, padrões, relações, 

desvendando-lhes o significado (ALVES-MAZZOTTI;  GEWANDSZNAJDER, 2002).  

Conforme indicam Alves-Mazzotti e Gewandszajder (2002), à medida que os dados 

vão sendo coletados, o pesquisador vai procurando tentativamente identificar temas e 

relações, construindo interpretações e gerando novas questões e ou aperfeiçoando as 

anteriores, o que, por sua vez, o leva a buscar novos dados, complementares ou mais 

específicos, que testem suas interpretações, num processo de ajuste fino que vai até a análise 

final. Neste sentido, o processo de interpretação dos dados é desenvolvido durante toda a 

investigação, por meio de teorizações progressivas em um processo interativo com a coleta 

dos dados.   
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A categorização 

 

O processo de codificação começa com a identificação da unidade de registro que no 

caso deste trabalho foi o tema significativo. O pesquisador adotou um procedimento de leitura 

e estruturação individual de cada entrevista transcrita, excluindo-se as perguntas, ou seja, 

foram analisadas as respostas dos entrevistados de maneira abrangente. É importante 

mencionar que não houve a definição a priori de temas partindo das respostas para identificar 

temas de interesse e relevância ao trabalho. Depois de ler e reler – individualmente – cada 

entrevista, foram identificados os temas principais sem o compromisso de qualquer 

agrupamento nesse momento. Após a reedição desse procedimento em todas as entrevistas, 

cada entrevista foi codificada com temas principais, sem nenhuma influência entre as 

mesmas.  

A fase seguinte procurou identificar as categorias de análise considerando o corpus 

total constituído das entrevistas e os temas individualizados ora identificados. O trabalho 

adotou o critério semântico utilizando-se do processo de milhagem (categorização a 

posteriori) e considerando as regras de qualidade de uma categorização: exclusão mútua, 

homogeneidade, objetividade e fidelidade e produtividade, conforme exposto na Figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Construção das categorias de análise 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O processo contou com três revisões (re-categorizações) até serem obtidas as 

categorias finais de análise, conforme identificado na Figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: o processo de categorização 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

3.8 Identificação da organização pesquisada  

 

Sugere Godoy (2006) que antes de iniciar o trabalho de coleta de dados o pesquisador 

deve conhecer um pouco a história, a estrutura e o funcionamento da organização, como o 

trabalho está organizado, como as pessoas se comportam, e identificar possíveis contribuintes 

para a pesquisa. Depois do mapeamento inicial, deve-se organizar o plano de atuação, 

incluindo todos os passos na coleta e registro dos dados e o tempo necessário para sua 

realização. A autora pondera que o estudo de caso, ao centrar atenção em um elemento de 

análise em particular, mas estendendo o olhar para múltiplas dimensões ali envolvidas, pode 

contribuir como rica fonte de informações para medidas de natureza prática e decisões 

políticas, trazendo contribuições tanto para a pesquisa acadêmica quanto para a vida 

organizacional. 
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3.8.1 A unidade de análise 

 

 Por meio da avaliação dos resultados do estudo realizado pela revista Exame em 

parceria com a FIA (Fundação Instituto de Administração), publicada na 11º edição das 

“Melhores empresas para trabalhar”, três organizações chamaram a atenção por estarem 

classificadas entre as dez melhores entre 2004 e 2007, por indicarem crescimento financeiro 

contínuo e por apresentarem iniciativas de diversidade como práticas importantes e 

destacadas pelos seus executivos. Essas organizações foram contactadas e uma (L&G) aceitou 

participar da pesquisa. 

Em um levantamento dos dados da empresa pesquisada na data da realização dessa 

pesquisa foi possível identificar as características demográficas dos funcionários conforme 

apresentado na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Características demográficas da organização pesquisada 

Faixa Etária Masculino Feminino Total % Total %Mulheres Faixa Etária Masculino Feminino Total % Total %Mulheres
<18 anos 7 3 10 2% 30% < 1 ano 33 21 54 13% 39%
18 a 24 anos 29 11 40 9% 28% 2 a 5 anos 150 26 176 41% 15%
24 a 30 anos 89 15 104 24% 14% 6 a 10 anos 32 16 48 11% 33%
31 a 37 anos 85 20 105 24% 19% 11 a 15 anos 70 33 103 24% 32%
38 a 44 anos 63 40 103 24% 39% 16 a 20 anos 20 8 28 7% 29%
45 a 51 anos 27 15 42 10% 36% 21 a 25 anos 11 9 20 5% 45%
52 a 56 anos 11 8 19 4% 42% 25 a 30 anos  
>56 anos 5 1 6 1% 17% > 30 anos  
Total 316 113 429 100% 26% Total 316 113 429 100% 26%

Faixa Etária Masculino Feminino Total % Total %Mulheres Experiência Masculino Feminino Total % Total %Mulheres
<18 anos 0 0 0 0% < 1 ano 0 0 0  
18 a 24 anos 0 0 0 0% 2 a 5 anos 2 0 2 13%  
24 a 30 anos 0 0 0 0% 6 a 10 anos 3 0 3 19%  
31 a 37 anos 2 0 2 13% 11 a 15 anos 2 0 2 13%  
38 a 44 anos 3 1 4 25% 25% 16 a 20 anos 6 1 7 44% 14%
45 a 51 anos 6 0 6 38% 21 a 25 anos 2 0 2 13%  
52 a 56 anos 4 0 4 25% 25 a 30 anos 0 0 0   
>56 anos 0 0 0  > 30 anos 0 0 0   
Total 14 1 16 100% 6% Total 15 1 16 100% 6%

Escolaridade Branca Negra Amarela Parda % Branca Escolaridade Branca Negra Amarela Parda % Branca
Sem formação 0 0 0 0 0% Sem formação 0 0 0 0  
1o Grau completo 42 6 0 21 61% 1o Grau completo 0 0 0 0  
2o Grau completo 96 16 0 23 71% 2o Grau completo 0 0 0 0  
3o Grau incompleto 40 7 1 14 65% 3o Grau incompleto 1 1 0 0 50%
3o Grau completo 112 7 4 10 84% 3o Grau completo 3 0 0 0 100%
Pós-graduação 22 3 2 3 73% Pós-graduação 9 0 1 1 82%
Total 312 39 7 71 73% Total 13 1 1 1 81%

270 33 7 50

Escolaridade Técnicos Engenheiros Administradores Outros % Outros Escolaridade Técnicos Engenheiros Administradores Outros
Sul 22 31 10 177 74% Sul 0 4 3 2
Sudeste 25 22 4 83 62% Sudeste 0 6 0 1
Centro-oeste 1 2 1 8 67% Centro-oeste 0 0 0 0
Nordeste 2 1 0 9 75% Nordeste 0 0 0 0
Norte 10 1 2 18 58% Norte 0 0 0 0

Gerentes por formação e origem

Funcionários por escolaridade e raça Gerentes por escolaridade e raça

Funcionários por faixa etária e gênero Funcionários por tempo de empresa e gênero

Gerentes por faixa etária e gênero Gerentes por tempo de empresa e gênero

Funcionários por formação e origem

 
Fonte: Dados fornecidos pela organização base 2009, adaptado pelo autor 

 

A partir dos dados pode-se indicar que: 

(1) as mulheres representam 26% do total de funcionários da empresa e 7% dos executivos; 

(2) a maioria dos funcionários possui idade entre 24 e 44 anos (72%), menos de 24 anos são 

11% e acima de 44 anos são 15%; 
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(3) a população de negros e pardos representa 26% do total de funcionários, 2% são amarelos 

e 77% são brancos; 87% dos brancos possuem escolaridade mínima o 2º grau completo e 43% 

curso superior ou pós-graduação e 75% dos negros possuem escolaridade mínima o 2º grau e 

21% curso superior ou pós-graduação; 

(4) quanto ao tempo de empresa dos funcionários 13% tem menos de 1 ano, 41% entre 2 e 5 

anos, 11% entre 6 e 10 anos e 36% mais de 10 anos. Para os cargos de gerência 70% tem mais 

de 10 anos de empresa, 19% entre 2 e 5 anos e 13% menos de 2 anos de empresa.  

(5) quanto a origem geográfica 56% dos funcionários são da região Sul, 31% do sudeste e 

13% das demais regiões, dos gerentes 56% são oriundos da região Sul e 44% do Sudeste não 

havendo nenhum gerente das regiões Norte, Nordesde ou Centro-oeste. 

 
3.8.2 A definição dos entrevistados 

  

Buscando uma melhor representatividade dos respondentes, foi estabelecido que o 

pesquisador entrevistasse duas pessoas da área de recursos humanos, alguns gerentes e 

colaboradores diretos desses mesmos gerentes. A seleção dos entrevistados foi intencional, 

buscando a representação de pessoas com fontes de diversidade, principalmente diversidade 

de gênero, raça, idade, tempo de casa e posição hierárquica. 

Neste trabalho, foram entrevistados gerentes de unidades, colaboradores de diferentes 

áreas, o gerente da área de recursos humanos e a responsável pelos programas de 

sustentabilidade da empresa, representando os membros da organização. Também foram 

entrevistados os responsáveis pela área de recursos humanos de três empresas fornecedoras de 

da organização principal e representantes de um cliente final da empresa pesquisada, 

conforme Figura 12.  
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Figura 12: Proposta de amostra da pesquisa 
Fonte: elaborada pelo autor 
 

Desta forma, buscou-se uma representatividade das diferentes visões internas e 

externas, conforme pode ser observado no Quadro 13. 

 

Quadro 13: caracterização dos respondentes 

Entrevistados Perspectiva Área Nível Hieráquico Gênero Raça Idade Tempo empresa
E1 Interna Produção Gerencial Homem Parda > 45 anos > 15 anos
E2 Interna Produção Coordenação Homem Branca > 45 anos < 10 anos
E3 Interna Logística Funcionário Homem Negra < 45 anos > 10 anos
E4 Interna Qualidade Funcionário Mulher Negra > 45 anos > 15 anos
E5 Interna Financeira Funcionário Homem Branca < 45 anos < 5 anos
E6 Interna Financeira Gerencial Mulher Branca < 45 anos > 15 anos
E7 Interna RH Gerencial Homem Branca > 45 anos > 15 anos
E8 Interna Sustentabilidade Coordenação Mulher Branca < 45 anos < 10 anos
F1 Externa RH Gerencial Mulher Parda < 45 anos < 10 anos
F2 Externa RH Gerencial Homem Branca < 45 anos < 10 anos
F3 Externa RH Gerencial Homem Branca > 45 anos > 10 anos
C1 Externa Sustentabilidade Coordenação Mulher Branca > 45 anos  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Resumo 

Este trabalho seguiu, passo a passo, a metodologia descrita no referencial teórico, 

adotando a pesquisa qualitativa, a estratégia estudo de caso, utilizando-se das ferramentas de 

coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas, observação não participante e 

análise de documentos. A análise dos dados seguiu o modelo de análise de conteúdo, por 

meio da codificação temática, aplicando-se o método da decifração estrutural em cada 

entrevista individualmente e, após, aplicando-se a transversalidade temática para o conjunto 

das entrevistas; construiu-se, assim, um conjunto de nove macrocategorias, que serão 

discutidas no decorrer deste trabalho.  
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Los datos tienen una importancia limitada; es necesario encontrarles significación si 
queremos que resulten útiles para el investigador. La tarea del análisis consiste 
precisamente en interpretar y extraer significado de los datos recogidos (ANDER-
EGG, 1990 apud FLORES, 1994, p. 31). 

 

 

Seguindo todas as fases metodológicas, e após se observar e trabalhar os dados, passa-

se por um processo de interpretação e busca de resultados. Segundo Flores (1994), uma das 

principais ferramentas intelectuais no processo de busca de conclusões é a comparação, que 

permite que sejam identificadas as semelhanças e diferenças entre as unidades das diversas 

categorias e entre grupos de estudos. Tais interpretações devem ser integradas aos conceitos e 

conhecimentos prévios e o pesquisador deve identificar aprendizados obtidos e indicar 

potenciais campos de estudos futuros. Segundo Flick (2004, p. 198), a codificação temática 

“serve para comparar casos e grupos, ou seja, pormenorizar semelhanças e diferenças entre os 

diversos grupos de estudo”. 

 

4.1 Categoria Jeito de ser da empresa 

 

Na categoria “Jeito de ser da empresa”, foram analisadas as percepções dos 

entrevistados sobre as características positivas e negativas da organização, foi feito um 

comparativo com outras empresas e identificaram-se os fatores favoráveis que pudessem 

torná-la diferente. Para corroborar na identificação das principais características da empresa 

após a condução das entrevistas, foram pesquisadas outras fontes de dados por meio de 

documentos e materiais disponibilizadas pela organização, além de consultas à internet, de 

forma a compor um perfil da organização e elaborar uma imagem sobre sua cultura, 

principalmente no âmbito de seus artefatos e valores esposados.  

Por uma questão didática e para que o leitor tenha maior familiaridade com as 

observações analíticas desenvolvidas a seguir, apresentam-se a priori algumas informações 

sobre as características da organização, principalmente a forma de atuação com seus 

funcionários, a relação com os fornecedores, clientes e sociedade em geral, descritas em sua 

visão, missão e na declaração de valores. A organização pesquisada é participante do Pacto da 

ONU, é filiada ao instituto Ethos pelo compromisso com a ética e a responsabilidade social e 
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figura entre as melhores empresas para trabalhar no Guia Você S/A – Exame – As 150 

Melhores Empresas para Você Trabalhar, estudo feito em parceria com a FIA (Fundação 

Instituto de Administração). 

 

Visão 

Ser reconhecida pelo mercado como uma empresa ambiental e socialmente responsável, 

inovadora  e, a melhor fornecedora de soluções – produtos, sistemas e serviços – que atendam 

e excedam as necessidades e expectativas dos clientes. 

 

Missão 

Contribuir com a preservação dos Recursos Naturais, disponibilizando tecnologia para seu uso 

racional e a melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade, através do desenvolvimento de 

soluções em medição de energia elétrica, água e gás para as empresas concessionárias de 

serviços públicos no mercado sulamericano. 

 

Valores 

Valorizar e desenvolver os colaboradores, fornecedores e parceiros com base nos princípios de 

simplicidade, criatividade, ousadia e paixão. Comprometer-se com a construção e manutenção 

da boa imagem da empresa, para que ela seja percebida por nossos clientes, fornecedores e 

parceiros, como jovem, forte, inovadora, ágil, experiente e diferenciada.  

 

Ética 

A L&G, na manutenção da sua Política de Governança Corporativa, está associada desde 2007 

ao Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, buscando com isso ratificar seu 

tradicional compromisso com a moralidade negocial, com preservação de um ambiente de 

trabalho profissional e respeitoso e, com a construção de uma sociedade sustentável e justa. 

 

 

No cruzamento de informações levantadas pela análise documental e pelos 

depoimentos dos entrevistados, buscou-se a identificação de acontecimentos históricos e suas 

influências na construção da Cultura da organização e na caracterização do jeito de ser da 

empresa. Dentre os principais fatos históricos ocorridos desde a fundação da empresa no 

Brasil, foram destacados oito momentos: 

1992- Implementação do Programa Quero-Quero como uma forma de gestão dos recursos humanos e 
cuja vigência perdura até os dias atuais. 

1994- Transferência da fábrica de medidores do Rio de Janeiro para Curitiba envolvendo a transferência 
de 120 funcionários e suas famílias. 
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1997-Joint Venture com a L&G (Suíça) – Reconhecimento pelas boas práticas de gestão e referência 
para as demais empresas do Grupo. 

2000- Joint Venture com a Siemens  - Manutenção da cultura de gestão adotada pela empresa. 

2001- Primeira participação na pesquisa Revista Exame – As melhores empresas para trabalhar, 
classificada em 4º lugar. 

2002- Premiação da Revista Exame – As melhores empresas para trabalhar, classificada em 1º lugar.  

2003-2008 – Premiação Revista Exame – classificação entre as 10 melhores empresas para trabalhar. 

2004- Início da participação na Rede de Valor – Cliente C&L. 

2007- Criação da Rede de Valor dos Fornecedores – L&G. 

 

Um aspecto que chama a atenção nas entrevistas é como os funcionários descrevem a 

empresa: “uma mãe”, “uma empresa familiar”, “empresa formada por famílias”, “uma 

empresa paternalista”, “uma empresa muito boa” ou ainda “ uma empresa modelo”. 

 As denonimações remetem a uma relação afetiva característica de uma grande família, 

o que pode ser compreendido pelo fato histórico ocorrido em 1994, quando aproximadamente 

120 funcionários e familiares foram transferidos do Rio de Janeiro para a localidade de 

Curitiba. Conforme depoimento do entrevistado E8, “a L&G é uma empresa que tem uma 

característica bem específica porque... quando nós trouxemos essa planta do Rio de Janeiro, 

nós trouxemos famílias”. A relação familiar foi ampliada quando houve a abertura de vagas 

na organização e as mulheres dos especialistas transferidos para Curitiba tiveram a 

oportunidade de ingressar na empresa, tornando uma das particularidades mais evidentes da 

organização: “Uma característica... que eu vejo poucas empresas que têm, é essa coisa de, às 

vezes, uma família inteira trabalhar aqui... a gente precisava dos pais, que eram especialistas. 

Mas a gente tirou a mãe do trabalho. Então, a gente também arrumou um posto de trabalho 

para a mãe aqui. Depois, o filho cresceu... fez estágio e acabou ficando por aqui”.  

A empresa encoraja a candidatura de familiares e de conhecidos, dando atenção 

especial a essas indicações como uma forma de aumentar os laços entre empresa e 

funcionários. Conforme explica E7, “Nós não temos restrição de grau de parentesco, desde 

que não haja subordinação direta... e tem vários casais aqui... na área de produção, se indicam 

um parente, nós vamos dar preferência, porque sempre a gente acha que é mais um para 

ajudar a fazer a integração e cuidar da pessoa”. Essa característica familiar repercute em 

outras características mencionadas como positivas na organização, seja no envolvimento e 

comprometimento das pessoas, no bom ambiente de trabalho, no coleguismo, no respeito, na 

reduzida taxa de rotatividade e no nível de satisfação com a empresa. Conforme se observa no 

depoimento de E1, essas características diferenciam a empresa pesquisada das demais para a 

maiorias dos funcionários: “A maioria daqui reconhece que a L&G é uma empresa 
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diferenciada das outras... quem começa a trabalhar aqui na L&G... começa com uma empresa 

bem organizada, bem estruturada, tudinho. Então, deveria começar primeiro em uma ruim... 

para ver a diferença do sal, para o açúcar. Porque chega lá fora, é tudo diferente”.  

O fato de ter pessoas vindas de diferentes estados, principalmente pessoas vindas do 

Rio de Janeiro, faz com que a mesclagem de culturas e o jeito de ser sejam outra característica 

mencionada como uma diferença da empresa comparativamente às demais empresas da região 

metropolitana de Curitiba. Segundo depoimento de E8, as diferentes culturas foram se 

ajustando, as pessoas se respeitaram e souberam lidar com as diferenças: “o Rio tem uma 

cultura diferente, ele tem um biotipo diferente também... as empresas aqui da região Sul, 

principalmente Curitiba, são empresas onde o perfil é muito do homem branco, jovem, bem 

formado. E quando nós trouxemos essa empresa, essa planta do Rio de Janeiro para cá... isso 

foi uma coisa boa... deu-se mais natural esse processo”. 

O entrevistado E7 indica que há uma preocupação da organização com a questão da 

discriminação e diz que a forma como trabalham o tema busca aumentar a conscientização 

para minimizar qualquer prática discriminatória entre seus funcionários: "temos muitas 

pessoas que vieram do Rio...no Rio, um chamar o outro de negão, é prática, é cultural... já há 

algum tempo... foi acontecendo naturalmente, cada vez menos. E as pessoas se 

conscientizando da própria necessidade... foi uma mudança de cultura... por mais que não 

praticasse, digamos formalmente, a própria mídia trouxe essa necessidade... olha o código de 

ética... a empresa rejeita qualquer tipo de discriminação interna”. O depoimento de E8 

corrobora com a percepção de E7, indicando que houve um processo natural de aprendizado e 

respeito às diferenças culturais e que isso foi positivo para a organização: “nós trouxemos 

famílias... que tinham outro jeito de ver. E quando você mistura isso, os dois mudam um 

pouquinho. Isso se dá naturalmente... isso foi positivo”. 

A empresa desenvolveu um código de ética em que práticas preconceituosas e 

discriminatórias são consideradas inaceitáveis para a conduta de um profissional da 

organização e treinou todos os funcionários para segui-lo, assim como compartilhou com 

fornecedores e clientes como uma forma de multiplicar as práticas que a empresa considera 

fundamentais para o desenvolvimento de suas atividades dentro dos melhores e estritos 

padrões técnicos, morais e éticos, conectando a visão, a missão e a perpetuação de seus 

valores corporativos. Segundo o código de ética, “não haverá qualquer tipo de discriminação, 

por sexo, cor, raça, etnia, idade, necessidades especiais, orientação sexual, religião, origem, 

estado civil ou outras características pessoais”. 
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A relação de colaboração e comprometimento entre gestores e funcionários é outra 

característica da organização identificada nos depoimentos. Na categoria “papel do gestor”, 

são apresentados exemplos da relação com os gestores, e aqui cabe realçar que o 

compromisso é algo percebido como outro fator de diferenciação. Segundo E1, “Por isso que 

eu acho que a L&G é diferenciada... ela procura ajudar e procura, também, ter ajuda na hora 

que ela precisa... os próprios funcionários ajudando... então dá para juntar, agregar e ajudar os 

colaboradores”. 

A possibilidade de contribuição dos funcionários vem sendo estimulada e é ressaltada 

como uma mudança da organização em que antes “era uma visão mais mecânica... é pago 

para fazer aquilo, pronto e acabou” e agora a empresa prega a participação de seus 

funcionários, promovendo um ambiente de abertura e acesso em que a opinião e as ideias são 

ouvidas, incentivadas e por vezes valorizadas, conforme é exemplificado na categoria 

“Diferenças de percepção, expectativas, interesses e satisfação com a empresa”.  

Outro ponto de destaque mencionado e elogiado pelos funcionários entrevistados é o 

Programa de gestão de nome Quero-Quero. Esse programa foi desenvolvido em 1992 e é 

praticado até os dias atuais, tendo a premissa de olhar a díade empresa-funcionário (Quero da 

empresa e o Quero do funcionário) e capitanear ações que favoreçam ambas as partes como 

uma forma de troca, um modelo ganha-ganha com diversos benefícios aos funcionários, filhos 

e familiares. Um dos entrevistados E1, que conhece o programa desde a sua criação, indica 

que as pessoas mais novas na organização acabam por não valorizar tal qual deveriam o 

programa, pois, segundo sua percepção, “as pessoas acabam reclamando de tantos benefícios 

que o programa do Quero-Quero dá... as empresas lá fora não tem o mínimo... principalmente 

de dar dignidade às pessoas... Já está tão integrado ao sangue do funcionário, o programa do 

Quero-Quero, que ele não consegue diferenciar dos outros. A não ser que ele perca aqui”. 

Nesse momento, é importante ressaltar um contraponto indicado pela percepção do 

entrevistado E5 de que as vantagens de se atuar em uma organização com diversos benefícios 

para os funcionários e que prima pela baixa taxa de rotatividade pode constituir um bom 

ambiente de trabalho, porém podem causar efeitos colaterais, como frustração e acomodação, 

caso não haja políticas claras de oportunidade e promoção, falta de reconhecimento individual 

por performance diferenciada e ou a socialização dos ganhos e benefícios sem critérios de 

mérito, o que influenciaria negativamente na satisfação dos funcionários. 

De acordo com E5, há um conflito entre o conjunto de vantagens identificado por ele 

como sendo atitudes de paternalismo e outro conjunto de desvantagens metaforicamente 

definido pelo entrevistado como atitude de uma "madrasta".  
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De acordo com E5:  

“É uma empresa paternalista, que tem madrasta... Você está sempre em conflito com 
alguma coisa, porque algo não te satisfaz... você tem um progresso individual muito difícil, 
mas por outro lado o coletivo que lhe é oferecido faz com que você tente de alguma forma não 
brigar, não chegar a um momento de dissolução ou você acaba entrando naquela situação, que 
foi do acomodado.”  

 
 

A questão da contribuição e eficiência no desempenho da função, mesmo sendo 

estimulada pela organização, nem sempre é valorizada e reconhecida, o que acaba por nivelar 

e homogeneizar o tratamento aos funcionários e dificultando o reconhecimento individual.  

 

Segundo E5:  

 
“você tem essa situação onde você se depara com uma pessoa boa, melhor do que 

você, você se depara com uma pessoa pior que você e que é tratada da mesma forma... aquilo 
impede a tua progressão individual. Não só a nível de carreira (...) como pessoa (...) você 
convive com a madrasta o dia inteiro, que é aquela que não deixa você progredir (...) na 
verdade você acaba tendo uma (...) homogeneidade de tratamento. Tem bastante coisa para 
mudar, sob o meu ponto de vista.” 

 
 

Apesar do benefício do tratamento classificado pelo entrevistado como paternalista, 

cujas características seriam os benefícios coletivos, a segurança e a garantia de longevidade 

na organização, alguns funcionários se sentem insatisfeitos pela ausência de oportunidades de 

diferenciação, reconhecimento e progressão profissional.  

 

“Não, não é de todo ruim... o lado paternalista é muito bom. Você é protegido, você 
tem alguns benefícios. Se você olhar para o coletivo, é legal, mas... as empresas hoje precisam 
crescer, as pessoas precisam desenvolver, eles precisam trazer resultados, precisam trazer 
conhecimentos novos para dentro da empresa, isso atrapalha um pouco... a falta de resultado 
não pune e o benefício do resultado não beneficia.” 

 
 

A questão da falta de punição e da carência de promoções indicadas por E5 pode ser 

depreendida do depoimento de E7 sobre a forma como a organização trata a questão da 

demissão, indicando também o termo "paternalista" associado a uma baixa taxa de turn over 

“nós temos uma política (...) profissional, mas paternalista. Demissões aqui, só em casos 

extremos. O nosso índice de rotatividade é muito pequeno. Não chega a 1% ao ano e já 

tiveram índices mais baixos. A gente fala que de vez em quando é bom oxigenar. Então, de 

tempo em tempo, tem que movimentar algumas pessoas (...) desligando da área”. 

A forma como a empresa preserva seus profissionais também tem seu lado positivo, 

devido ao alto grau de conexão entre empresa-funcionário, seja pelo lado paternalista seja 

pelo respeito e valorização de seus profissionais; mesmo com mudanças tecnológicas ou 
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necessidade de adequação de quadro de pessoal, a empresa continua se importando com suas 

pessoas, promovendo atualizações de conhecimentos, desenvolvimento de novas capacitações 

ou até mesmo preparando esses profissionais para o mercado. Um exemplo dessa prática pode 

ser observado na declaração do entrevistado E7, de que “com toda essa mudança de 

tecnologia... eletromecânica para a área eletrônica... vai sobrar gente. Então, a gente vem 

fazendo, já, uma preparação, uma migração de pessoas em outras atividades. E temos 

preparado para que ele realmente saiba o que precisa. Ele tem que estar preparado também 

para o mercado”. 

A preparação para o mercado, nesse caso, pode significar um processo de terceirização 

de algumas atividades ou até mesmo de alguns profissionais que podem compor o quadro de 

profissionais de empresas fornecedoras que aproveitam o know-how e a experiência de 

profissionais que conhecem a rotina da empresa, suas necessidades e também os 

requerimentos dos clientes. Nas entrevistas com alguns fornecedores, foi revelada essa 

situação de ex-funcionários da empresa, que hoje atuam nas empresas que prestam algum tipo 

de serviço à empresa pesquisada e que será comentado na categoria percepção externa.  

Outro fato mencionado por alguns dos entrevistados (E1, E4 e E6) foi com respeito ao 

crescimento da empresa, pois, de acordo com eles e os dados providos pela organização nos 

últimos cinco anos, houve um aumento do número de funcionários de aproximadamente 70%. 

A empresa promoveu uma reformulação de seus objetivos estratégicos, ampliando a atuação 

em produtos e serviços, o que determinou a necessidade de adequação das competências 

necessárias de seus profissionais; e a empresa usou esse momento para fomentar em seus 

profissionais o interesse em se desenvolver e voltar a estudar. De acordo com E1, “A 

evolução dos objetivos da empresa de não ser só, apenas uma montadora de medidores 

eletromecânicos, ela foi buscar outros mercados (...) levamos um choque no início (...) mudou 

muito (...) a fábrica de 10, 15 anos atrás, era completamente diferente do que está hoje”.  

Apesar das mudanças pelas quais a empresas tem passando, os processo de joint-

venture, o crescimento estratégico para atuar em novos mercados, o aumento da concorrência 

e os novos requerimentos dos clientes, segundo os depoimentos, as características originais 

têm sido mantidas, dentre elas o modelo de um empresa nacional com características de 

empresa familiar. Segundo E3, “É uma empresa familiar, uma empresa onde as pessoas se 

preocupam umas com as outras, é uma empresa que a gente tem orgulho de falar por aí que 

trabalha nela... embora... tenha uma herança muito grande ainda da parte que era nacional... o 

corte de funcionários é muito difícil de acontecer”.  
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Outro entrevistado, E4, menciona sua percepção sobre o crescimento da empresa, mas 

salienta a manutenção da cultura da organização “... é um grupo maior. Tem muita gente 

nova. Mas mesmo assim, você é aceito em qualquer setor que você entrar. Mudou as pessoas, 

mas a cultura ainda está se mantendo ali. Aquela de as pessoas abertas, acessíveis”. 

O papel dos gestores foi fundamental nesse momento, incentivando seus profissionais 

a buscar novos conhecimentos e desenvolver novas competências, de forma que continuassem 

úteis para a organização. Alguns exemplos do apoio e incentivo dos gestores para o 

desenvolvimento de seus funcionários foram citados na análise de categoria “Imagem do líder 

e o papel do gestor”. 

Uma das principais críticas à organização é com respeito à ausência de uma relação 

direta entre desempenho e promoção, o que é complementado com a sinalização da ausência 

de um plano de carreira com alguns exemplos de ausência de valorização interna e de 

contratação de profissionais de fora da empresa. Segundo E3, “a L&G... peca no plano de 

carreira, a gente deveria ter um plano de carreira... onde você entra e vai crescendo. De uns 

tempos para cá eles começaram, para determinadas funções, buscar muita gente fora, no 

mercado e tem muita gente boa aqui dentro, tem muita gente competente, boa. Então, isso daí 

gera um pouco de insatisfação nas pessoas". 

 Esses e outros temas serão abordados na análise da categoria ”Diversidade de 

conflitos”. 

 

 

4.2 Categoria Diversidade de conflitos 

 

Segundo Thomas Jr. (1996) quanto maior a diversidade maior será a complexidade. 

Um dos fatores que descreveriam este aumento da complexidade seriam as tensões causadas 

pelos conflitos entre públicos diversos. A Figura 13 relaciona diversidade e complexidade e 

segundo o autor é chave para se desenvolver um processo de gerenciamento da diversidade. 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: A relação entre diversidade e complexidade 
Fonte: Thomas Jr. (1996), adaptado pelo autor 
 

Thomas Jr. (1996) propõe quatro passos para se estabelecer um processo de 

gerenciamento da diversidade: (1) entender o problema; (2) analisar a diversidade da mistura; 

(3) identificar tensões causadas pela diversidade e (4) rever as alternativas de ações. Seguindo 

esses passos, o autor propõe que existem pelo menos oito alternativas para se tratar a questão 

da diversidade, conforme descrito no Quadro 14. 

 

Quadro 14: Alternativas de ações do paradigma da diversidade  

Alternativa de Ação Descrição

Inclusão /  Exclusão
Incluir por meio do aumento da variabilidade dos componentes da mistura ou 
Excluir reduzindo essa variabilidade

Negação Minimizar a mistura diversa negando sua existência

Assimilação
Minimizar a mistura diversa insistindo que as minorias devem agir conforme as 
normas do grupo dominante

Supressão
Minimizar a mistura diversa removendo-a do consciente transferindo-a para o 
subconsciente

Isolamento Tratar a diversidade definindo onde ela deve permanecer

Tolerância
Criar uma atitude de espaço para todos, porém com interações apenas superficiais 
com a mistura diversa

Construção de relações
Estabelecer relacionamentos de qualidade, por meio da aceitação e entendimento 
acerta da mistura diversa

Adoção de adaptações mútuas
Desenvolver adaptações mútuas em que todos os componentes mudam de alguma 
forma a fim de alcançar objetivos comuns  

Fonte: Thomas Jr. (1996), adaptado pelo autor 

 

Segundo o autor há cinco pontos centrais na adoção dessas oito alternativas de ação 

quanto à diversidade. O primeiro é que apenas a alternativa “Adoção de adaptações mútuas” 

reforça a questão da diversidade, as demais alternativas ou eliminam ou minimizam os efeitos 

Complexidade
Moderada

Complexidade
Moderada

Complexidade
Baixa

Complexidade
Elevada

Variabilidade de tipos

N
úm

er
o 

de
 ti

po
s 

de
 c

om
po

ne
nt

es

baixa alta

po
uc

os
m

ui
to

s
Complexidade

Moderada

Complexidade
Moderada

Complexidade
Baixa

Complexidade
Elevada

Variabilidade de tipos

N
úm

er
o 

de
 ti

po
s 

de
 c

om
po

ne
nt

es

baixa alta

po
uc

os
m

ui
to

s



130 
 
 

 

da diversidade e por sua vez a complexidade. O segundo ponto é que não necessariamente 

alguma dessas alternativas é sempre boa ou sempre ruim, depende do momento da 

organização e de seu contexto. O terceiro aspecto é que organizações podem fazer uso de uma 

ou mais alternativas simultaneamente. O quarto ponto diz que a adoção dessas iniciativas é 

dinâmica e é determinada pelo contexto, e caso o contexto mude pode ser necessária a adoção 

de outra alternativa ou mesmo um conjunto delas. O último aspecto é que qualquer alternativa 

pode ser utilizada com toda a coletividade de misturas de diferenças e similaridades.  

O autor complementa indicando que a adoção de qualquer das oito alternativas 

individual ou coletivamente é determinado por cinco fatores: (1) o ponto de referência; (2) a 

inclinação individual; (3) o pensamento individual; (4) o ambiente organizacional e (5) a 

tensão pela diversidade. Os três primeiros fatores dependem fundamentalmente dos líderes da 

organização, a forma como eles lidam com a diversidade e sua complexidade e são 

considerados fatores internos. O quarto fator pode ser considerado externo e agirá de forma a 

habilitar ou restringir atitudes gerenciais pró ou contra à diversidade. O último fator é 

composto de componentes externos (pressões institucionais, ações afirmativas, leis, etc.) e 

componentes internos (pressões internas, conflitos, tensões) sobre o tema diversidade.  

Na análise da categoria “Diversidade de conflitos” serão observados os pontos 

indicados por Thomas Jr. (1996).  

Sobre o tema conflito, os entrevistados indicaram a existência de algum tipo de 

conflito, seja dentro da própria área, entre áreas ou departamentos, entre grupos específicos ou 

até mesmo conflitos individuais entre a pessoa e a organização. O Quadro 15 apresenta um 

resumo da análise para a categoria "Diversidade de conflitos", considerando a subdivisão em 

dimensão, abrangência, áreas funcionais, grupos citados, sentimentos declarados e tratamento 

dado aos conflitos. 
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Quadro 15: Categoria Diversidade de Conflitos 

Dimensão Abrangência Áreas funcionais Grupos citados
Sentimentos 
declarados

Tratamento dado 
aos conflitos

E1
- Grupo
- Organizacional

- diferentes áreas
- Produção
- Comercial
- Engenharia

- funcional
- discordância
- divergência
- "mundinhos"

- solução cara a cara

E2
- Individual
- Grupo
- Organizacional

- própria área
- diferentes áreas

- Produção
- Administrativa

- religioso
- funcional
- nível de instrução

- baixa estima
- preconceito e 
discriminação
- falta de coleguismo

- diálogo
- intervenção do RH

E3
- Individual
- Grupo
- Organizacional

- própria área
- diferentes áreas

- Logística
- Produção
- Engenharia

- funcional
- nível hierárquico
- tempo de empresa

- baixa estima
- falta de 
representatividade
- insatisfação quanto 
ao processo de 
promoção

- diálogo
- treinamento
- intervenção do RH
- envolvimento da 
diretoria

E4
- Grupo
- Organizacional

- diferentes áreas

- Qualidade
- Comercial
- Produção
- Administrativa

- funcional

- os conflitos são 
trabalhados
- cada um trata de 
si, vendo o foco da 
empresa

- diálogo
- reuniões

E5
- Individual
- Grupo
- Organizacional

- própria área
- diferentes áreas

- financeira
- funcional
- nível hierárquico
- tempo de empresa

- insatisfação quanto 
ao processo de 
promoção
- crítica ao 
comodismo
- indica necessidade 
de oxigenação na 
organização

- diálogo
- oxigenação com 
pessoas de fora

E6
- Grupo
- Organizacional

- própria área
- diferentes áreas

- financeira
- comercial
- produção

- funcional
- tempo de empresa

- diferenças de 
objetivos e 
responsabilidades 
entre áreas
- existem 
separações porque 
é assim que 
funciona, mas não 
que seja um não se 
misturar

- diálogo
- feedback

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Quanto à dimensão, os conflitos foram classificados em organizacional, em que há 

menção por parte dos entrevistados de conflitos gerais e não limitado a áreas específicas, 

conflito de grupo, em que são citados problemas envolvendo áreas ou diferentes grupos de 

pessoas e, ainda, conflito individual, em que o entrevistado indica seus próprios conflitos 

pessoais com relação à organização ou parte dela. Como pode ser observado no Quadro 15, há 

unânime menção aos conflitos de grupo e organizacional e três dos entrevistados revelaram 

ainda conflitos individuais.  

Na análise da abrangência desses conflitos foi considerado o exposto pelos 

entrevistados buscando identificar se o conflito estaria limitado à área de atuação do próprio 

entrevistado ou se envolveria diferentes áreas. De uma maneira geral, os entrevistados 

percebem conflitos tanto internamente às suas áreas de atuação quanto entre diferentes áreas. 

Conforme indica E6, os conflitos existem, mas são necessários e, no geral, se restringem ao 
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lado profissional: “existem forças antagônicas entre as áreas, mas que são importantes para o 

processo de toda empresa... as pessoas em si, na medida do possível eu acho que se dão bem... 

existe no geral uma consciência coletiva de que a gente tem que trabalhar junto para algo 

maior que é a empresa”.  

Dentre as áreas funcionais indicadas como protagonistas dos conflitos, há destaque 

para as áreas de produção e administrativa. É importante ressaltar que os entrevistados se 

referem à área administrativa de uma forma geral, indicando as áreas que trabalham em 

escritório, ou seja, áreas como engenharia, qualidade, comercial, financeira, eram 

mencionadas como administrativa e o "chão de fábrica" identificado como a área de 

produção. Em diversas situações, os entrevistados fizeram referência a duas grandes áreas na 

empresa, a produção e os demais departamentos. O comentário de E2 reforça esse 

entendimento: “esse é um dos problemas que existem aqui dentro... a parte administrativa... 

eles não gostam ou não querem se integrar com o pessoal da produção.” A questão da 

integração entre áreas também foi mencionada por E1, ao indicar que “cada um tem o seu 

mundinho aqui dentro. A integração entre as áreas não é tão gritante assim”.  

Quanto aos grupos citados como conflitantes, todos os entrevistados indicaram as 

questões relacionadas à diversidade funcional como a principal causa de conflitos na 

organização, incluindo questões de falta de integração, diferenças de objetivos e até mesmo 

discriminação e preconceito entre as áreas da empresa.  

Sobre a existência de conflito entre a área produtiva e a administrativa, indica E2 que 

houve o envolvimento da área de recursos humanos na tentativa de resolver a situação, porém, 

de acordo com o entrevistado, o problema não foi completamente resolvido. Nas palavras do 

entrevistado E2, “o próprio RH já fez reunião com as pessoas, o administrativo e tudo e não 

surtiu muito efeito não...”. Segundo este mesmo entrevistado, os motivos desse conflito não 

são conhecidos, mas indica que a diferença de instrução poderia ser uma das causas da 

segregação entre as duas áreas. Por outro lado, E4 menciona não perceber problemas ou 

diferenças entre as áreas, mesmo reconhecendo que tais diferenças são comentadas pelas 

pessoas na organização; segundo E4, “Não tem essa diferenciação entre área administrativa 

com área de chão de fábrica...”. Todavia, caberia uma pergunta, se não houvesse conflito 

entre as áreas, por que as pessoas comentariam a respeito?  

Declarações como a de E4, que diz: “não sei se é por causa do nível de instrução, são 

peões e eles são administração...”, revelam sentimentos de baixa estima e certa frustração por 

atitudes entendidas como discriminatórias e preconceituosas. Na análise da categoria 

Discriminação e preconceitos, esse tema será aprofundado.  
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Dentre as principais características de grupos especificamente citados pelos 

entrevistados, é possível identificar dimensões de diversidade secundária (HANASHIRO et 

al., 2004), como as questões envolvendo religião, o nível de instrução, o nível hierárquico, o 

tempo de casa e a idade, sendo essas as principais fontes de conflitos.  

A questão da religiosidade, conforme depoimento de E4, é uma das principais fontes 

de conflito na área produtiva, e a organização procura reduzir os efeitos adversos por meio da 

ação dos líderes: “a gente chega, chama e fala: '– Gente, ninguém é obrigado a ser da mesma 

religião’...” ou mesmo na flexibilização de momentos destinados a cultos religiosos, como a 

ideia do Grupo de Oração, em que os membros das diversas seitas, individualmente, reúnem-

se com seus adeptos e rezam na hora do almoço.  

Quanto à indicação de conflitos entre nível hierárquico, pode-se entender como a 

relação entre gestor e colaborador. Conforme depoimento de E5, “muitas vezes a pessoa 

chega a um posto hierárquico e ela não aceita contrariedade...”; pode-se depreender que o 

conflito reside em não serem aceitas, por parte do gestor, as ideias, sugestões ou até mesmo as 

críticas, causando nos colaboradores um sentimento de frustração e limitação de suas 

contribuições. Outro conflito indicado envolvendo nível hierárquico ocorre em relação aos 

processos de promoção, que causam um sentimento de insatisfação, pois na visão de alguns 

dos entrevistados (E3 e E5) os gestores nem sempre tomam a melhor decisão sobre quem 

promover. Na percepção de E3, os gestores deveriam prioritariamente valorizar os 

profissionais internos e não buscar pessoas de fora da organização; segundo E3, “não precisa 

trazer gente de fora... não sou contra gente de fora, mas desde ele venha para somar mais...”. 

Por outro lado, a visão de E5 indica exatamente o contrário, de que a organização necessita de 

um processo de oxigenação para combater a acomodação, pois, segundo E5, “geralmente 

quem chega (...) tem vontade de fazer alguma coisa...” . 

A fonte de conflito relacionada ao tempo de casa pode ser analisada considerando as 

diferentes visões e percepções de profissionais e as perspectivas de cada um desses grupos 

quanto aos processos de reconhecimento, oportunidade e promoção. Segundo a percepção de 

E5, “as pessoas que tendem a estar há mais de cinco anos na empresa, tendem a estar muito 

acomodadas...”. Pode-se analisar o conflito por trás da crítica à acomodação das pessoas de 

mais tempo de casa em conjunto com a insatisfação quanto ao processo de promoção e à falta 

de oportunidades para aqueles que se destacam. Contundente na crítica ao comodismo, E5 

menciona a máxima “porque as coisas sempre foram assim...” e caracteriza parte da 

organização como preguiçosa, passiva, acomodada e manipulável, indicando que essa 

situação está ocorrendo porque as pessoas se cansam de tentar mudar “de repente por tentar 
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muitas vezes (...) ficar dando murro na ponta de faca.” Na visão desse profissional, há 

imediata necessidade de ruptura de paradigmas e busca de novos ares por meio de 

profissionais vindos de fora e valorização de pessoas com pouco tempo de casa e que ainda 

procuram contribuir e fazer diferença na organização. 

Arguidos sobre como os conflitos são tratados pela organização, a resposta mais 

comum foi a prática do diálogo entre os envolvidos, com a atuação do gestor e, em 

determinadas situações, por meio de intervenções da área de recursos humanos e até mesmo o 

envolvimento da diretoria. Segundo E1, quando o conflito é interno à área de atuação, as 

pessoas procuram resolver elas mesmas: “quem tiver alguma divergência, algum problema, já 

resolve na cara a cara...”. Porém, como menciona E8, os conflitos que requeiram atuação da 

área de recursos humanos são analisados caso a caso e a forma de tratamento decorre dessa 

avaliação: “cada situação a gente procura entender o que está acontecendo e vê qual é o 

melhor caminho. Não temos um formato padrão, uma receita de bolo”. 

O relato de E3 pode ser utilizado para analisar a forma como a organização, por 

intermédio da área de recursos humanos, procura tratar conflitos dentro de uma área 

específica. De acordo com o depoimento, houve um problema em uma das áreas da empresa 

envolvendo os líderes e os subordinados. O processo completo desde o diagnóstico das causas 

do problema até a elaboração do plano de tratamento e solução do problema teve a 

participação intensiva do RH, que buscou um compromisso entre os envolvidos na solução do 

caso. Segundo o relato, “o RH, ele entrou em campo, ele reuniu a gente, levou para um lugar 

fora da empresa, a gente fez lá um treinamento, passamos um final de semana junto para 

poder melhorar isso”.  

Um dos exemplos mencionados por E8 foi exatamente o conflito narrado por E3 e 

houve uma convergência de ambos os discursos. Foi definido que todos os membros da área 

passariam por entrevistas individuais na tentativa de melhor diagnosticar as causas e ouvir 

deles as possíveis soluções para o problema. Segundo E8, “nesse diagnóstico, a gente 

começou com a conversa lá, falando de dados pessoais, da sua história de vida, enfim, o que 

te move no mundo, o que motiva você, quais são as suas expectativas, o que, realmente, você 

não tolera”. Desta forma, buscou-se desenvolver nessa equipe o autoconhecimento para 

depois identificar os pontos positivos e negativos da relação com a liderança e os próprios 

colegas. O diagnóstico final, obtido pela análise do RH com o apoio de uma consultoria 

externa, foi apresentado para todos os envolvidos com a presença da diretoria da empresa e 

foi formalizado um “contrato psicológico” entre as partes, indicando medidas de melhoria. 
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Em relação a conflitos envolvendo fontes de diversidade, a empresa atua para eliminar 

atitudes discriminatórias ou preconceituosas. Além de instituir no seu código de ética, Art. 4º 

inciso III, de que “não haverá qualquer tipo de discriminação, por sexo, cor, raça, etnia, idade, 

necessidades especiais, orientação sexual, religião, origem, estado civil ou outras 

características pessoais”, a empresa dissemina sua aversão a qualquer ação discriminatória ou 

preconceituosa entre seus públicos internos e externos, em todas as situações que possam 

suscitar alguma manifestação contrária a este preceito, de forma a encerrar o caso 

promovendo um sentimento de justiça. Conforme indicado por E8, ”Você precisa ter certeza 

de que, realmente, isso está esclarecido. De que ninguém está se sentindo menosprezado por 

conta disso”.  

Comparando os depoimentos dos entrevistados, é possível depreender que a empresa, 

principalmente por meio de seus gestores, procura ter uma atuação conciliadora, ouvindo as 

partes, e utiliza-se do conflito como uma oportunidade de fortalecimento das relações entre os 

colaboradores. Há grande ênfase às fases de entrevistas individuais, dar vozes aos 

representantes, entender realmente qual é o problema, identificar possíveis soluções e alinhar 

com a direção da empresa para facilitar a sua implementação.  

A forma como organizações gerenciam seus conflitos é chave na determinação do 

ambiente de trabalho e na satisfação dos seus colaboradores. Tão importante quanto a forma 

como os conflitos surgem e são revelados é a maneira como esses conflitos são trabalhados e 

como as pessoas se sentem durante o processo (THOMAS JR, 2006). Se os conflitos são 

administrados de forma que propicie um ambiente em que as pessoas se sintam abertas e  

confiantes para discutir suas diferenças, que saibam que suas opiniões serão ouvidas e 

respeitadas e que, ao final, prevalecerá o justo, isso corrobora para um aprimoramento dos 

relacionamentos entre os indivíduos na organização e um enriquecimento do trabalho 

coletivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 
 

 

4.3 Categoria Discriminação e preconceito 

 

No código de ética da organização pesquisada, há uma clara determinação de que a 

organização desaprova e possui aversão a qualquer prática discriminatória: “não haverá 

qualquer tipo de discriminação, por sexo, cor, raça, etnia, idade, necessidades especiais, 

orientação sexual, religião, origem, estado civil ou outras características pessoais”. O código 

de ética é de conhecimento de todos os funcionários e há uma comissão interna responsável 

pelo cumprimento integral e por garantir um canal aberto para reclamações e tratamento de 

problemas apontados por qualquer pessoa.  

Na análise da categoria Discriminação e preconceito, foi observado um discurso 

convergente dos entrevistados com respeito à ausência de qualquer tipo de atitudes 

discriminatórias e práticas preconceituosas relacionados às fontes de diversidade visíveis, tais 

como raça, gênero, opção sexual, assim como menções pontuais de serem respeitadas as 

diferenças de religião, naturalidade e suas diferentes culturas, assim como de haver um 

tratamento igualitário aos portadores de necessidades especiais e às pessoas de mais idade.  

Pelo depoimento dos gerentes entrevistados (E1 e E6), desde o processo de 

recrutamento e seleção não existem filtros e os candidatos são selecionados exclusivamente 

pelas qualificações e não por características pessoais associadas a algum perfil pré-

determinado. Segundo E1, “Então isso é passado pela direção da empresa: '– Não tem nada de 

separação. Se é branco, se é preto, se é loiro, se é marrom. As tendências sexuais de cada um, 

não tem nada a ver com isso'. O que interessa é que as pessoas estejam focadas no tipo de 

trabalho que vão fazer e sejam profissionais qualificados. É transparente para a gente. Você 

chama, eu entrevisto, e aprovo ou reprovo.” A percepção de E6 corrobora com essa visão, 

indicando que há variedades de opções dentre os candidatos às vagas, ficando a cargo do 

gerente a definição do melhor profissional. Indica E6 que “Todas as vezes que a gente precisa 

de alguém novo, que vai contratar, eu vejo que o leque é bem variado. Não vejo assim que 

você só traz um tipo de perfil. Eu até falava, um com 21, outro com 34 e outro com 50... o RH 

não me trouxe nada, não foi nada tendencioso, ele me deu o que tinha, ele avaliou a parte do 

currículo realmente e me deu as opções”.  

Apesar da abertura da empresa para pessoas diversas, um exemplo relatado por um 

dos gerentes descreve o que acontece no processo de integração, quando uma pessoa com 

características diferentes do padrão inicia o trabalho na empresa. As pessoas, em primeira 

instância, tendem a ver o diferente com certo receio e isso pode levar à prática do preconceito 

por meio de atitudes depreciativas, formulação de estereótipo, culminando com práticas 
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discriminatórias. Segundo E1, “'– Poxa, o Antônio contratou um cara de piercing. Mudou esse 

negócio aí, o ‘fulano’ está...' Eu falei: '– Não, cara, o cara trabalha. Ele mostrou interesse em 

trabalhar, tem força de vontade, tem conhecimento. Eu vou separar o quê?'”. Esse exemplo 

revela a forma como o gestor atuou para minimizar o preconceito, porém na continuidade da 

entrevista o próprio gerente revelou que o funcionário citado já não usava os adornos de 

quando ingressou na empresa, o que pode suscitar a dúvida sobre qual o real motivo que o 

levou a mudar, opção própria ou adaptação ao grupo majoritário, constituído de pessoas que 

não usam piercings.  

 Outro exemplo de abertura ao diferente mencionado em algumas das entrevistas foi a 

contratação de uma pessoa identificada como transexual. Segundo E1, as pessoas aceitaram o 

funcionário sem restrições, apesar da curiosidade despertada sobre as características e 

particularidades do novo colega e procuraram tratá-lo da forma como ele melhor se sentia 

“Esse rapaz que veio transformado, o pessoal levou na boa... então vamos tratar como ele se 

sentir melhor... não chamava pelo nome masculino, chamava pelo nome feminino, porque o 

cara se sentia bem. Trabalhava bem... nunca causou problema nenhum para a gente...”.  

Em contraponto, dois outros entrevistados (E2 e E4) mencionaram suas percepções 

acerca desse mesmo exemplo envolvendo a opção sexual. Segundo E2, o ingresso de um 

homossexual assumido na linha de produção foi motivo de curiosidade e que isso pode ter 

contribuído pela não continuidade dele na empresa: “eu disse que as mulheres estragaram 

nesse sentido, porque era uma pessoa diferente. Que nunca aconteceu de ter um homossexual 

aqui na empresa, na linha de produção ainda, imagina? Todo mundo tinha que saber o que 

era, quem era, onde estava. Atrapalhou no trabalho dele. Nós atrapalhamos, vamos dizer 

assim, o sucesso dele aqui dentro. Ele atendia como temporário... então acabou o contrato e 

ele foi demitido”. 

Em seu depoimento, E4 contou com detalhes como aconteceu o processo de adaptação 

do funcionário com diversidade de opção sexual, indicando que a princípio ele não se sentia à 

vontade em revelar a sua verdadeira opção sexual e que após a atuação da área de recursos 

humanos isso pôde acontecer. Segundo E4: “Olha, nós tivemos um exemplo bem forte o ano 

passado, que foi contratado um rapaz que era homossexual... ele entrou bem reprimido... com 

vergonha de mostrar o que ele realmente era... Então, falaram para ele que aqui na L&G, não 

tem esse problema... desde que não afetasse o que ele foi proposto a fazer. Então, daquele 

momento em diante, ele passou a ser uma pessoa mais alegre...ele assumiu realmente a 

posição sexual dele aqui dentro”. 
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Essa é uma questão complexa, pois mesmo a organização postulando regras de 

combate à discriminação, incluindo-as em seu código de ética, promovendo treinamentos e 

dando exemplos de antidiscriminação por meio dos gestores, é um processo contínuo para que 

haja uma redução do preconceito natural dos funcionários ao diferente e que pode ser 

identificado na fala de um dos entrevistados (E2), que menciona: “eu acho que as nossas 

pessoas da empresa, que trabalham. Vamos dizer assim, não é a pessoa jurídica, as pessoas 

físicas é que não estão preparadas ainda para isso”.  

No depoimento de E4, observa-se que a questão da aceitação da diversidade de opção 

sexual depende de quão abertas as pessoas estão para os diferentes e quais são os limites para 

essa aceitação. Segundo E4, “A gente aceitava, a gente conversava. Ele se sentia à vontade. 

Claro que ele não vinha extravagante, mas era outra pessoa. Então ele passou o nome dele, 

que ele gostaria de ser chamado, que é de Alexa. Só que eu, dentro de um lado profissional, 

eu não permitia essa... Ninguém se opôs a ele. Tanto que eu acredito que, no período que ele 

trabalhou aqui dentro, ele se sentiu bem”. Outro entrevistado, E5, comentando sua percepção 

sobre a questão da opção sexual, afirma: “Todo mundo diz: '–Ah não, homossexual para mim 

não tem problema e tal.' Mas você tem as suas restrições...”.  

Dentro do processo contínuo para reduzir o preconceito, o aprendizado desenvolvido a 

partir de exemplos de pessoas diversas que atuaram ou atuam na organização pode ser um 

grande aliado para a organização, possibilitando a descaracterização dos estereótipos e 

demonstrando que as diferenças não necessariamente são ruins. De acordo com Carr-rufino 

(1995), ter referências (heróis) de grupos minoritários ajuda a transformar a cultura em uma 

cultura inclusiva. Ainda sobre o exemplo de opção sexual, de acordo com E2, no período em 

que atuou na organização o profissional desempenhou bem seu papel e poderia voltar a 

trabalhar na empresa sem nenhum problema: “ele trabalhou normal, como se fosse uma 

pessoa normal... eu não veria problema nenhum em contratá-lo de novo, como profissional, 

100%”. 

Quanto ao desenvolvimento profissional e às oportunidades de promoção, a percepção dos 

funcionários (E2, E3, E4) é que não há influência nem desfavorável nem favorável para 

características relacionadas a raça, gênero, opção sexual, e os critérios são relacionados 

estritamente à qualificação e às competências do profissional para ser candidato a uma 

promoção. Segundo E4, “se você tem competência para ocupar aquele determinado cargo, 

independente de raça, cor, religião, opção sexual, você vai ocupar. Cabe a você ter a aptidão e 

a competência para aquilo”. 
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Outro aspecto mencionado foi a ausência de discriminação dos profissionais terceirizados 

ou temporários que atuam na empresa, sendo todos considerados como parte do grupo. De 

acordo com E4, “Não só novos colaboradores, mas também como parceiros contratados, 

terceirizados. Inclusive eu estou com um rapaz aí prestando serviço para gente, comentando 

que já trabalhou em outras firmas e não vê o lado humano das pessoas. E aqui ele percebeu 

essa diferença... a gente não tem discriminação.” 

A questão da discriminação dos profissionais terceirizados ou temporários é relevante 

porque não necessariamente esses profissionais possuem alguma fonte de diversidade e a 

característica que os tornam diferentes é serem funcionários de outras empresas, mas que no 

dia a dia atuam no mesmo ambiente de trabalho que muitos outros profissionais da própria 

empresa, e por vezes participam das mesmas atividades, tendo os mesmos objetivos, e podem 

ser tratados de maneira discriminada. Segundo o entrevistado E4, “É um grupo... e ele está 

com um jaleco branco, independente se é temporário, se é contratado, se é terceirizado, é um 

grupo. Nós tratamos todo mundo igual. Independente de raça, sexo, religião. A gente, aqui 

dentro, não tem essa diferenciação.” 

Todavia, dentro da mesma empresa, em áreas distintas, profissionais terceirizados ou não 

podem perceber que são vítimas de preconceitos e práticas discriminatórias. Na organização 

pesquisada, uma das fontes de conflitos mais evidentes foi identificada entre as áreas 

produtivas e as demais áreas, consideradas administrativas. Segundo E2, na sua percepção, há 

evidência de discriminação e preconceito das demais áreas em relação às pessoas que 

trabalham na área produtiva. Diz E2 que “Não é que não gostam... Não querem se misturar. 

As pessoas que se misturam são pessoas que saíram da produção e foram para o 

administrativo, o resto não se mistura, não adianta. Às vezes, você sente as pessoas fazendo 

forçado isso. Você sente isso forçado: '– Ah, vou sentar junto hoje, porque pediram para 

fazer.'” Esse mesmo entrevistado acredita que o principal motivo tem a ver com duas fontes 

de diversidade: a atividade desempenhada (função) e o nível de instrução. Segundo E2, “o 

único causador é por ser peão, rapaz de fábrica, acha que é superior, não tem outra diferença. 

Muitas vezes o meu funcionário...ganha mais do que a menina lá, que trabalha na 

contabilidade, mas ela acha que tem poder maior, sei lá, só isso. É o nível de instrução. Eu 

acho que é mais o nível de instrução, porque não tem outro motivo”.  

Há uma questão intrínseca relativa à autoestima dos funcionários que atuam na linha de 

produção, observada na fala de E2: “Não é assim, não adianta fazer isso forçado, porque as 

pessoas sentem essa não proximidade...”. A diferença do nível de instrução como um fator 

discriminatório pode ter sido um dos motivos que levou diversas pessoas da área de produção 
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a procurar um curso superior e uma oportunidade de promoção para outra área da empresa. 

Conforme Taylor e Moghaddam (1994), pessoas de grupos dominados tentam migrar para o 

grupo dominante, alterando algumas de suas características (estágio dois). Ainda de acordo 

com esses autores, no estágio quatro há mobilização do grupo dominado para ascender na 

estrutura social da organização e ocupar o espaço e o poder de um grupo dominante por meio 

da atuação dos líderes dessas minorias, o que pode ser associado ao exemplo indicado por E1. 

Os funcionários homens da área administrativa, quando passavam no vestibular, tinham suas 

cabeças raspadas. O gerente da área produtiva instituiu o mesmo ritual para os funcionários da 

produção, como uma forma de demonstrar não haver diferenciação entre o mérito dos 

profissionais, independente da área de atuação. Segundo descreve E1, “E as pessoas quando 

passam para a faculdade... a gente raspa a cabeça deles. '– Não, pensei que era só para...', '– 

Não, para todo mundo. Vamos raspar a cabeça dele.' Aí raspava”.  

Um tema frequente na sociedade e recorrente nas organizações é o relacionado à 

dependência química, seja pelo uso do álcool ou drogas. A empresa pesquisada possui um 

programa especial para tratamento de funcionários e dependentes, o que foi identificado por 

um dos entrevistados como uma forma de valorização e respeito às pessoas com esse tipo de 

dependência. É outra fonte de diversidade, pessoas com dependência química e que a 

organização procura tratar e não discriminar. Segundo E2, “O PAE é um programa de auxílio 

às pessoas que têm dependências alcoólicas ou drogados. Para todos os funcionários a gente 

tem esse programa... Elas se sentem... valorizadas... sentimento, assim de respeito pela 

pessoa. Então quando você ouve, pessoas de fora dizem isso: '– Poxa! Eu nunca vi uma 

empresa fazer isso pelo funcionário.' É diferente, você se sente uma pessoa melhor...”. 

Uma das fontes de diversidade citadas pelos entrevistados é a diferença de idade e, 

segundo os depoimentos, não há nenhum tipo de restrição a pessoas com mais idade, sendo 

inclusive destacada a importância de se ter pessoas com mais idade e com experiência para 

balancear com as pessoas mais jovens e com pouca experiência, conforme indicado na 

categoria “Diversidade”. Segundo E2, “Tenho pessoas de idade e são tratados do mesmo 

jeito... se você está aqui dentro da empresa é porque você tem condições de trabalhar e faz a 

mesma coisa que uma outra pessoa... mas ela tem que produzir tanto quanto o outro...”. 

De uma maneira geral, os depoimentos foram convergentes, não indicando nenhuma 

diferenciação com respeito à questão de gênero e isso válido para todas as áreas da empresa. 

Especificamente na área produtiva, foram revelados cuidados com o sexo feminino, porém 

reforçado pelos entrevistados de que isso não seria nenhuma prática discriminatória ou 

preconceituosa e sim uma forma natural de não expor a mulher a situações perigosas, como, 
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por exemplo, excesso de peso. Conforme aborda o E2, “Não vejo diferença, mas tem alguns 

tipos de tarefas que mulher não faz. Então a gente prefere pôr homem, não que isso seja uma 

discriminação, não é que ela não queira fazer, a gente acha melhor não expor a mulher a fazer 

isso. Não que ela não tenha a capacidade, tem toda a capacidade de fazer”. Comenta E2 que 

uma preocupação especial ocorre durante a gravidez, em que as mulheres da área produtiva 

deixam de desempenhar atividades que possuam qualquer risco de choque elétrico. “Quando a 

gente sabe que a pessoa está grávida... a gente retira ela dessa função e ela faz outra e treina 

outra pessoa no lugar. Que não tenha risco para ela e para o bebê”.  

De uma forma geral, na área produtiva há uma divisão na quantidade de homens e 

mulheres, tendo em vista que a maioria das atividades e postos de trabalho podem ser 

ocupados por qualquer um dos sexos. Segundo comenta E4, essa distribuição de homens e 

mulheres vem desde a época em que a planta estava localizada no Rio de Janeiro. Mesmo 

com a mudança para Curitiba, isso foi mantido: “o nosso segmento de trabalho dá essa 

abertura, dá essa oportunidade de ter essa mistura de homens e mulheres... porque o segmento 

era o mesmo do Rio... então, só deu sequência... onde trabalhava homem, trabalhava mulher. 

Não teve muito essa diferença.” 

Segundo o depoimento de E2, para novas contratações é observada a característica da 

função, “Porque eu tenho todas as funções na minha cabeça, de todas as operações. Então eu 

falo: '– Aqui eu preciso de um homem.' Então, tenho que contratar um homem. '– Aqui dá 

para ser um homem ou uma mulher, tanto faz.' Então, eu tenho essa mesclagem aqui na minha 

cabeça”. Complementa E2 que com a prática ficou mais fácil a identificação de qual gênero 

melhor desempenharia cada uma das funções na linha de produção, sempre baseado na 

competência, e a empresa procura mesclar os times, “então tem lugares que são próprios para 

as mulheres, tem próprios para homens e tem próprios para os dois. Na realidade, todos os 

postos na linha de produção hoje, da L&G, pode se trabalhar tanto homem quanto mulher ou 

tanto homossexual, não tem problema nenhum, desde que a pessoa queira fazer”. Essa 

mesclagem com uma distribuição equiparada entre homens e mulheres acontece na área 

operacional, pois nas áreas gerenciais e de coordenação isso não é tão balanceado. Conforme 

menciona E2, “Gerente mesmo nós temos uma... Gerentes homens tem bastante... já na parte 

de coordenação já tem mais mulheres... então já muda um pouco também”. A percepção de 

E4 corrobora com o depoimento de E2, indicando que nas áreas administrativas existe certa 

distribuição e que não há segmentação: “Então, é misturado mesmo. Não tem: ´– Ah, não, 

coordenador só pode ser homem, gerente só homem`”. Uma razão para se ter maior número 

de gerentes homens pode ser a questão de tempo de empresa e experiência ser um dos 
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parâmetros para o processo sucessório, conforme indica E2: “Normalmente os gerentes são as 

pessoas que estão há mais tempo na empresa. Não que seja por tempo, mas é a experiência”.  

Menciona E6 que “não, eu não sei se eu sou referência aqui... eu sou a única gerente... 

eu me sinto um pouco pioneira... porque muitas coisas que eu fiz profissionalmente, eu era 

uma, assim como sou hoje, entre homens...”. Na ótica da gerente E6, gradativamente o 

sucesso de algumas mulheres pode ser visto como exemplo e abrir novas oportunidades para 

as demais mulheres e com isso a distribuição de mulheres e homens nas organizações tende a 

crescer, inclusive podendo até ter maior representatividade das mulheres. “Ah, eu acho, eu 

acho que vai ser superado inclusive. Mas eu acho que vai demorar ainda...”. 

O entrevistado E3, indagado sobre a existência de preconceitos contra negros na 

organização, declara que “eu me relaciono muito bem com todas as pessoas... a gente tem um 

time de futebol que joga bola junto todas as quintas-feiras, tem diretor, tem diretor financeiro, 

tem gerente financeiro, a gente se trata de igual para igual, senta na mesa para bater papo, 

conversa. Não tem não”. Na percepção do entrevistado, cabe a cada pessoa buscar o seu 

espaço e que a questão da raça não deve ser encarada como uma barreira. No discurso, pode-

se entender que a atitude e a autoestima são os itens mais importante para o sucesso do 

profissional: “Eu acho que o ser humano, o cidadão, ele que faz, ele que cria as suas barreiras, 

os seus preconceitos. Hoje nós temos aí, graças a Deus, a gente está, está de igual para igual, 

tanto aqui na L&G, como aí fora. Pode ser até que exista a ignorância, mas eu acho que tem 

que partir da pessoa, tem que ir à luta...” 

Segundo E3, na organização pesquisada ele não observa restrições à evolução de sua 

carreira por ser negro. No depoimento, E3 diz: “Porque se eu sentisse que aqui na L&G 

tivesse esse tipo de preconceito eu já tinha partido já fora, tinha ido embora, não tinha ficado 

não. Não, eu acredito que não... pelo fato de ser negro..." 

Outra fonte de diversidade a personalidade também poderia ser alvo de discriminação 

e foi identificada pelo entrevistado E4. Personalidade é tratada de uma forma natural e sem 

restrições dentro da organização pesquisada e E4 indica como as pessoas agem com outras de 

personalidades diferentes: “Cada um tem a sua personalidade... a gente aceita o lado dela, e 

ele aceita o nosso lado. Ninguém discrimina ninguém. a gente conversa, troca ideia... e flui, 

vai fluindo”. 

O entrevistado E3 identifica a origem geográfica ou naturalidade como outra fonte de 

diversidade e indica que a empresa lida bem com as diferenças culturais, minimizando o 

preconceito e a discriminação; diz E3: “Acredito que sim, porque senão acho que na hora das 

contratações aí eles vão trazer só o pessoal de Curitiba, mas não. A L&G não separa esse 
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negócio, não". Por outro lado, o entrevistado E5 indica que na prática ainda existem 

momentos em que os estereótipos se revelam: “Sabe aquela coisa da brincadeira, que toda 

brincadeira tem um fundo de verdade? Mas ela nunca passa da brincadeira, nunca... a pessoa 

dá aquele sorrisinho amarelo, rebate com outra piadinha e por aí vai”.  

 

 

4.4 Categoria Diferenças de percepção, interesses, perspectivas e satisfação com a 

empresa 

 

A análise da categoria “diferença de percepção, interesses, expectativas e satisfação 

com a empresa” procura identificar, do ponto de vista de cada entrevistado, os seus 

sentimentos, as relações entre o lado pessoal e profissional e como cada um "enxerga" a sua 

realidade dentro da organização. Nesta pesquisa, há especial interesse em analisar as situações 

que promovem a satisfação dos públicos internos, como a organização está estruturada para 

buscar propiciar um clima favorável aos funcionários, se existem particularidades para alguns 

grupos em especial e o outro lado da moeda, ou seja, quais situações desencadeiam 

insatisfações entre os entrevistados. 

O depoimento de E1 indica um sentimento de que o clima organizacional na empresa 

é um dos diferenciais da companhia e que a relação permeia todos os níveis, desde a direção 

até os funcionários. Conforme E1, “esse clima de transparência que vem do presidente para 

gente, então fica muito mais fácil para a gente transmitir para o pessoal de baixo. Então, esse 

clima das pessoas é muito bom. E não sou só eu que falo... a maioria... todo mundo elogia, 

todo mundo gosta”.  

Os entrevistados E3 e E4 usam exemplos da relação familiar como uma referência do 

grau de satisfação dos funcionários, o que também é observado na categoria “Jeito de ser da 

empresa”. Segundo o depoimento de E3, “no geral, a maioria está ´satisfeita`. Tem um ou 

outro que não concorda com uma coisa e com outra e tal…” e complementa E4 indicando 

como as pessoas se sentem na organização: “Elas se sentem uma família aqui dentro. Você 

conhece todo mundo... você vive o problema de todo mundo, você quer ajudar todo mundo. 

Então você se sente bem. É gostoso trabalhar aqui na L&G”. 

O entrevistado E2 arrisca sua percepção com respeito ao percentual de satisfação com 

a empresa: “como trabalho na linha de produção, a gente ouve um monte de coisa, mas eu 

diria assim, que 80% das pessoas gostam de trabalhar aqui. Eu não diria 100%, mas 80% 

gosta de trabalhar aqui. Gostam, adoram, não trocam. Eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto 
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mesmo”. Segundo o entrevistado E1, os resultados da pesquisa anual melhores empresas para 

trabalhar serve como um parâmetro, tendo em vista que a empresa é classificada entre as 10 

melhores no quadro geral do guia desde 2001. “Tanto que isso reflete quando eu tenho o 

prêmio da revista Exame.” 

Na análise dos dados da pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar – edição 2008, 

os números demonstram que a questão relacionada à satisfação com a empresa tem um índice 

de 88,9% de satisfação, dentre os funcionários pesquisados, sendo que a empresa vencedora e 

classificada em 1º lugar obteve índice de 92,2%. A composição das questões relacionadas à 

identificação com a empresa, percepção sobre desenvolvimento, aprovação dos líderes, 

produziram resultados tais que, consolidados, representaram um índice de qualidade do 

ambiente de trabalho de 87,6 pontos, próximo ao índice alcançado pela empresa 1ª colocada, 

que foi de 91,6 pontos. 

Todavia, a empresa pesquisada supera a 1ª colocada no índice de qualidade na gestão 

de pessoal, com uma pontuação de 87,4 contra uma de 86,0 pontos da vencedora. A 

composição desse índice é obtida com sete quesitos, conforme pode ser observado na Tabela 

10. Dos sete quesitos, seis deles indicam certa superioridade da empresa pesquisada frente a 

melhor empresa para trabalhar. O item “carreira” foi o único que apresentou resultado 

inferior, sendo um dos pontos críticos indicados na categoria “Jeito de ser da empresa”.  

 

Tabela 10: Melhores empresas para trabalhar 2008 

Índice melhores empresas para trabalhar 1o Lugar 5o Lugar
Nota do funcionários (índice de qualidade de vida no trabalho) 91,6         87,6         
se identificam com a empresa 97,1% 93,0%
estão satisfeitos e motivados 92,2% 88,9%
acreditam ter desenvolvimento 88,0% 81,4%
aprovam seus líderes 89,4% 86,0%
Nota da empresa (índice de qualidade da gestão de pessoas) 86,0         87,4         
estratégia e gestão 73,30       75,80       
liderança 76,00       84,00       
cidadania empresarial 71,10       75,90       
políticas e práticas 66,80       72,20       

carreira 86,20       67,30       
desenvolvimento 36,70       64,20       

remuneração e benefícios 54,80       59,00       
saúde 89,40       98,60        

Fonte: Pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar edição 2008 

 

Um dos pontos salientados pela maioria dos entrevistados (E1, E3, E4, E5, E6 e E7) 

foi quanto à baixa taxa de saída de pessoas da organização, independente do grupo, seja parte 

do mainstream ou das minorias. Observando os dados disponibilizados pela organização de 
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2004 a 2009, o número de funcionários passou de 254 para 429, sendo que o número de 

pessoas que deixaram a empresa foi de 211 (68% homens e 32% mulheres) e o número de 

pessoas que ingressaram na empresa foi de 378 (75% homens e 25% mulheres).  

Na análise da categoria “Jeito de ser da empresa”, esse ponto apareceu como uma 

característica marcante da empresa, a de se esforçar para não demitir seus funcionários. 

Observa-se pelos depoimentos dos entrevistados que eles relacionam a baixa saída espontânea 

dos profissionais ao clima organizacional e à satisfação com a empresa. O entrevistado E4 

comenta que “Não vi nada ainda negativo... se não, eu não estava esse tempo todo aqui... vejo 

as pessoas bem... são livres para falar e pensar o que querem... tem pessoas aí bem antigas, 15 

anos, 20 anos, porque elas se sentem bem aqui dentro... ninguém trabalha sob pressão, as 

pessoas sabem o que tem que fazer, não precisa ninguém ficar cobrando”.  

A organização do trabalho associada a uma política de confiança no desempenho do 

profissional, evitando um processo de acompanhamento e cobrança rigoroso, também é  

indicado como uma vantagem para os profissionais. Segundo relata E4, “E é colocada uma 

meta... As pessoas se propõem a fazer aquilo da melhor maneira... Então, eu vejo as pessoas 

felizes. Então é isso que deixa a gente feliz aqui dentro. Não tem uma cobrança, o chefe não 

fica marcando no relógio”.  

Essa forma de gestão flexível, também observada na análise da categoria “Imagem do 

líder e papel do gestor”, calcada na definição de objetivos e na confiança no desempenho do 

funcionário, é percebida como um dos motivos do reduzido número de saídas espontâneas da 

empresa, e que isso estaria associado a um ganho para a empresa. Por outro lado, a reduzida 

taxa de turn over pode acarretar um processo de acomodação do funcionário. No depoimento 

de E1, é mencionado o fato de se ter confiança na direção da empresa como um dos motivos 

que propiciariam uma intenção de permanecer na organização e que essa permanência 

também é um fator positivo para a empresa, revelando um processo de ganha-ganha, mas não 

deixa de indicar um sentimento de acomodação. Segundo E1, “Essa mordomia que a gente dá 

aqui... já tenho um ambiente formado. Eu confio na direção da empresa. Não tenho nenhuma, 

assim, coisa para sair daqui. Eu preferiria ficar aqui, já no meu garantidinho, no meu certinho, 

onde eu tenho a minha responsabilidade, e tenho a minha formação aqui dentro. Um turn over 

bem baixo, é bem melhor para a empresa”.  

O depoimento de E4 corrobora com a percepção de que um baixo turn over está 

associado à satisfação com a empresa, mas também a um processo de acomodação; segundo 

E4, “É gratificante mesmo... por isso há tão poucas saídas daqui. A não ser quando a pessoa 
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sai, consegue uma coisa melhor lá fora. Claro que a gente sempre tem que procurar ver lá 

fora, mas infelizmente a gente se acomoda”. 

Já E6, em seu depoimento, indica a existência de profissionais com muitos anos de 

empresa e que se importam com a organização. Conforme E6, “é uma empresa super boa de 

trabalhar, um clima muito bom (...) poucas pessoas saem daqui (...) olho para o lado e vejo 

pessoas trabalhando aqui há anos, 15, 20 anos, pessoas antigas que construíram uma vida aqui 

dentro(...) as pessoas se sentem felizes trabalhando pela empresa, se importam com a 

empresa”.  

Uma reflexão pessoal de E6 indica que há uma relação favorável entre a forma como a 

organização trata seus funcionários e a baixa taxa de saídas espontâneas; mesmo quando se 

tem a chance de sair, "o coração fala mais alto". Conforme menciona E6, “falando mesmo de 

coração... eu gosto daqui... já tive oportunidades, mas sempre penso assim: '–Ah, mas aqui é 

tão bom, gosto tanto dessa empresa'. Então, eu acho que é uma empresa boa assim, muito boa, 

valoriza o funcionário que tem”.  

De acordo com os depoimentos dos entrevistados, essa relação entre funcionário e 

empresa gera uma conexão, um comprometimento, uma ligação "familiar" e um clima de 

gratidão e satisfação, temas que também serão desenvolvidos na categoria “Imagem do líder e 

papel do gestor”. Mesmo em momentos de dificuldades, há um sentimento de cumplicidade e 

reconhecimento, observado no depoimento de E3: “tenho uma história muito bonita aqui. Eu 

entrei aqui eu tinha o segundo grau... se eu sair daqui amanhã, eu já vou sair formado. Entrei 

solteiro... hoje eu tenho uma família, tenho três filhos... a gente está perdendo algumas 

regalias, que é a participação nos lucros, que diminuiu e tal, mas está se evitando assim de 

mandar embora... falar mal dessa empresa é muito difícil...” 

A forma como a empresa se comunica com os empregados, por meio de canais 

abertos, radio peão oficial, reuniões na praça central, nas reuniões mensais com o diretor-

presidente, pode ser identificada como uma das razões para aumentar a conexão entre 

funcionários e empresa e, conforme o depoimento de E6, reforça o sentimento de 

cumplicidade, de interesse mútuo, dedicação, e indica haver um processo de 

compartilhamento desse sentimento entre todas as áreas da empresa: “É, em termos de 

dedicação, de saber se a empresa vai bem, se não vai, com o que eu posso contribuir para 

aquilo. Não só os gestores... as pessoas de todos os níveis se importam realmente com a 

empresa... como as pessoas se sentem valorizadas pela empresa, as pessoas também se 

importam com a empresa... isso aqui é mais disseminado”. 
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É importante observar alguns dos depoimentos que indicam situações em que o 

mesmo fato causa diferenças de percepção entre indivíduos, ou até mesmo um único 

indivíduo pode ter percepções diferenciadas dependendo das circunstâncias. O equilíbrio 

entre vida pessoal e profissional foi comentado pelo entrevistado E6 como um dos fatores que 

variam dependendo do momento da vida do profissional, ou seja, há momentos em que a 

carga de trabalho pode ser alta e em outros que deve haver uma compensação com a vida 

pessoal: “Eu visto a camisa, dou o meu máximo, mas eu também tenho os meus filhos em 

casa, quero sempre tirar férias... eu investi na minha profissão, investi na minha carreira, 

investi no meu conhecimento, fiz pós-graduação, mas agora eu já estou buscando o equilíbrio, 

eu acho que o equilíbrio é muito importante”. 

Um efeito direto da diferença de percepção é que uns valorizam determinados 

benefícios e outros não só não os valorizam como até os criticam. Segundo E6, “Toda 

empresa que acaba muito voltada, com foco no empregado, acaba gastando um pouco mais. 

Porque nós somos seres humanos, quanto mais a gente tem, mais a gente quer...”. A 

observação é compartilhada pelo entrevistado E1, que indica que alguns dos benefícios 

oferecidos pela empresa não são valorizados, principalmente pelo desconhecimento de como 

as outras empresas tratam as necessidades de seus funcionários: “as pessoas acabam 

reclamando de tantos benefícios que o programa do Quero-Quero dá... elas não sabem 

diferenciar... as empresas lá fora... principalmente de dar dignidade às pessoas...”.  

 Alguns reflexos da característica da organização de gerenciar de forma a evitar 

demissões pode causar efeitos colaterais percebidos e comentados pelos entrevistados, 

dependendo das expectativas individuais de cada um. Segundo E5, “Quando eu entrei aqui, a 

média de idade dos funcionários era nove anos. Isso por um lado é bom e por um lado é ruim. 

Quando a gente olha de fora e a gente não conhece a realidade... é uma empresa bacana, está 

progredindo, que valoriza o funcionário... só que por outro lado é assim, você gostaria de estar 

na tua mesma posição durante nove ou dez anos?” Outra consequência é a diminuição da 

possibilidade de oxigenação da força de trabalho e principalmente na limitação dos processos 

de desenvolvimento profissional e evolução de carreira. Conforme menciona E5, “sempre tem 

alguém aqui que está cuidando e tentando não deixar você progredir, não deixar você viver 

novas experiências. Mas esse resultado: '– Olha, eu fui, fiz tal coisa e trouxe'. Ele é muito 

demorado para ser percebido por esse paternalismo...” 

As principais fontes de diferenças de expectativas na organização são identificadas 

pela idade dos funcionários e o momento de vida dos mesmos, sendo que uns teriam a 

expectativa de buscar possibilidade de desenvolvimento profissional enquanto outros teriam a 
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expectativa de buscar maior segurança em sua posição na organização. Segundo E1, “as 

pessoas mais novas, eu não sei se pensam da mesma forma. Como eles estão no mercado e o 

mercado está borbulhando... eles têm como arriscar...”. 

O entrevistado E3 indica que a questão de falta de aproveitamento profissional é uma 

das limitações da organização e isso é motivo de frustração: "eu sinto que eu poderia ser 

melhor aproveitado... a função que eu desempenho hoje eu acho que não condiz assim com o 

estudo que eu tive, com a preparação que eu fiz. Então, eu acho que para a empresa eu tenho 

um pouco mais a dar aí".  Já de acordo com E5, a falta de valorização profissional pode ser a 

causadora de um processo de acomodação dos funcionários, que por um lado possuem certa 

estabilidade, não correndo riscos de demissão, porém também ficam limitados às estruturas da 

própria organização. Conforme E5, “a estrutura está...inchada e acomodada...tem muitas 

coisas que teriam que ser feitas aqui hoje: esquecer um pouco essa visão paternalista... porque 

o [funcionário] um dia passa, e a ideia é que essa empresa não passe, que ela tenha 100, 200, 

300 anos...”.  

Segundo E5, a organização deveria ter uma política mais eficiente de identificação das 

contribuições dos funcionários, de forma a valorizar os talentos: “grandes talentos que são 

sufocados... não têm oportunidades na empresa, você não tem essa linha sucessória. Porque a 

empresa não comporta, porque ela não cresce, porque ela não tem capacidade de expansão”.  

Segundo E6, as diferenças de expectativas estão associadas ao tipo de pessoa, suas 

atitudes e principalmente o estágio da sua vida, a mesma pessoa pode em diferentes 

momentos da vida ter reações diferentes; quando os interesses mudam, as prioridades são 

alteradas, enfim, o ser humano é mutável e por si só diferente ao longo do tempo: “existem 

vários tipos de pessoas e existem momentos na vida da gente. E existem aquelas pessoas que 

vêm trabalhar e, bateu o cartão, pronto e acabou. E tem aquelas pessoas que realmente se 

importam... você precisa mais [deste] tipo de empregado, que é aquele cara que se 

compromete”. 

Se um mesmo indivíduo pode alterar suas percepções e expectativas ao longo do 

tempo, tendo em vista seus interesses, prioridades e necessidades em uma organização, torna-

se ainda mais difícil atender a todos os interesses dos funcionários. Segundo descreve E2, “o 

meu modo de pensar é diferente do que eles pensam. Que a empresa pensa de um jeito e tenta 

mudar o comportamento das pessoas, então eu acho que é por isso que é diferente aqui... 

acham que a empresa podia ser melhor, que a empresa tinha que dar mais. Só que as pessoas 

não veem que a gente tem que fazer a nossa parte também... porque a gente precisa manter o 

que a gente conquistou”. 
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A Figura 14 busca resumir as percepções dos entrevistados relacionando o fator tempo 

de empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Diferença de percepção, expectativas em função do tempo de empresa 

Fonte: desenvolvido pelo autor 

 

De uma maneira geral os entrevistados reconhecem os benefícios coletivos providos 

pela empresa (A). Dependendo das expectativas individuais (diversidade de expectativa) de 

cada funcionário (B) os efeitos ao passar do tempo (C) podem variar de positivos (D) até os 

negativos (E). 
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4.5 Categoria Imagem do líder e papel do gestor 

 

Na organização pesquisada, dos 429 funcionários, 16 são gerentes ou diretores 

(posição executiva) e 30 funcionários desempenham funções de supervisão classificadas em 

coordenação I, II e III. Dos executivos, 11 atuam na empresa há mais de 10 anos, 3 há mais de 

5 anos e 2 há mais de 2 anos, 14 possuem idade superior a 38 anos (2 com menos de 38 anos), 

14 possuem curso superior completo ou pós-graduação, há 13 brancos, 1 negro, 1 pardo e 1 

amarelo. São 15 homens e apenas 1 mulher. Quanto à formação de nível superior, são 10 

engenheiros e 3 administradores, cuja origem é predominantemente das regiões sul (9) e 

sudeste (7). Dos coordenadores, 24 são homens e 6 são mulheres, o que representa 20% do 

total.  

A empresa é comandada por um diretor-presidente que se reporta à sede da empresa 

na Suíça. Durante as entrevistas, ele foi diversas vezes citado nominalmente. A imagem do 

diretor-presidente é descrita pelos entrevistados como de uma pessoa séria e até mesmo 

“carrancuda”, mas uma pessoa adorada pelos funcionários pela honestidade, dedicação à 

empresa, compromisso e respeito às pessoas. O entrevistado E1 indica que “o diretor-

presidente dessa empresa se preocupa muito com os funcionários... é adorado pelo pessoal de 

linha, mesmo com a maneira fechada dele... todo mundo admira ele. Pelo comportamento, 

pela honestidade dele”.  

O entrevistado E4 menciona um dos fatos mais marcantes, quando o atual diretor-

presidente assumiu o cargo e demonstrou ser uma pessoa diferente do antigo líder. Segundo o 

depoimento, isso causou preocupação e receio para os funcionários, tendo em vista a 

diferença de características entre o líder anterior e o novo, e pelas pessoas estarem 

acostumadas com uma liderança informal e carismática. A mudança do estilo de liderança foi 

percebida como um risco à permanência do jeito de ser da empresa, afetando diretamente as 

relações internas na organização. Segundo o entrevistado E4, quando do encerramento de um 

evento na semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, "todos" comemoraram 

também o aniversário do líder e que a partir dessa data algo mudou: “ele não esperava aquela 

recepção nossa... acho que ali quebrou um pouco o gelo... Nós, chão de fábrica, operador, 

coordenadores, trouxeram o Sr. Álvaro para o nosso lado”. Na continuidade do depoimento, 

E4 ainda arremata dizendo que “parece que foi uma nova L&G, dali. Graças a Deus não 

alterou nada. Claro, ele é uma pessoa diferente, é mais fechado, mas não conseguiu mudar a 

gente, a nossa atitude dentro da L&G”. É importante compreender os aspectos culturais no 

relato desse entrevistado e salientar que, mesmo o novo líder sendo diferente do anterior, na 
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percepção desse entrevistado foi possível manter a liberdade e o acesso dos funcionários aos 

membros da diretoria e até ao próprio diretor-presidente, características muito identificadas e 

valorizadas pelos funcionários da empresa: “quem tinha a liberdade de ir a determinadas 

áreas, continuou. Quem tinha liberdade de ir na porta do diretor, do gestor anterior ao Álvaro, 

continuou. Não mudou nada. Foi uma coisa bem interessante. Eu guardo isso, foi bem legal 

mesmo”.  

Outra qualidade referenciada ao líder da organização se confunde com uma das 

característica da própria organização, qual seja, o paternalismo para com os seus funcionários, 

conforme mencionado por E2: o líder é reconhecido “porque ele sempre mantém a palavra 

dele... ele vem e fala: '– O quanto eu puder, ninguém é demitido. Enquanto eu puder, a gente 

vai sempre cumprir os prazos. Enquanto eu puder, a gente está aqui'”. 

É possível identificar pela fala dos entrevistados que essa característica paternalista 

também acontece em processos de promoção em que o gestor da área, na maioria das vezes, 

opta por promover as pessoas de dentro da sua própria área de atuação. Nos depoimentos, a 

prática do paternalismo entra em conflito com a insatisfação de alguns com respeito à falta de 

valorização interna; de um lado, há percepção de um certo paternalismo, por outro, há um 

sentimento de falta de proteção e "briga" pelos próprios funcionários, ou seja, o paternalismo 

não é regra e nem é praticado por todos os gestores da empresa.  

 Dentre as críticas aos gestores relatadas pelos entrevistados, a principal é com respeito 

aos critérios de promoção e problemas de comunicação. A questão da valorização ou não de 

profissionais da área é complexa e gera problemas de relacionamento entre equipe e gestor, 

assim como conflitos quanto a comparativos entre gestores: aqueles que valorizam os 

funcionários internos e são por vezes identificados como paternalistas e aqueles que buscam 

outros profissionais de outras áreas ou de fora da empresa e também são criticados pelos 

funcionários. Algumas promoções internas são interpretadas como favorecimento e a 

contratação de profissionais de fora interpretada como falta de valorização interna. Conforme 

menciona E3, “eu posso falar dele porque eu estava ligado diretamente a ele. Agora... na 

minha área, eu gostaria que fosse a mesma coisa, que o meu gerente fosse a mesma coisa: '– 

Olha, vai à luta! Vamos lá! Eu vou te ajudar, vamos, eu não vou buscar fora, vamos'”. 

A valorização e a consequente promoção interna em si não é o único problema, desde 

que seja apropriada ao momento e coerente com os objetivos da empresa, ou seja, os critérios 

de promoção têm que fazer sentido não apenas para o gestor e para o candidato à promoção e 

sim para toda a equipe, e isso é outro ponto negativo mencionado por E5: “alguém gosta de 

você e você tem uma promoção por isso, mas de repente você já deixou de apresentar 
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resultado para a empresa há muito tempo (...) e, às vezes, uma pessoa que está lutando, 

batalhando e tentando se destacar (...) não é beneficiado...”  

Observa-se que a questão da comunicação e da transparência dos motivos que levaram 

uma pessoa a ser promovida é outro problema que faz com que as pessoas formulem 

hipóteses de favorecimento ou mesmo paternalismo como a explicação mais plausível. Da 

mesma forma, a carência de promoções internas e a valorização de profissionais vindos de 

fora da organização refletem negativamente, caso o gestor não comunique os critérios e 

motivos da contratação, afetando diretamente a estima dos funcionários, conforme indicado 

por E3: “nós temos aí pessoas que vieram de fora que fazem a mesma coisa das pessoas que 

estão lá e vieram com um salário melhor, com uma função acima das pessoas... então essas 

pessoas deveriam ter uma chance. E as outras pessoas entrarem por baixo para depois chegar 

em cima”. 

 Das entrevistas com os gerentes, foi possível observar pelos depoimentos a 

importância que eles dão ao relacionamento aberto entre gestor-funcionários, e que isso seria 

passado dos diretores aos gerentes e desses aos coordenadores até os funcionários, e voltaria 

pelo mesmo caminho, ou seja, haveria um significado compartilhado dessa forma de gestão, 

suas características, seus princípios e valores. Em um dos trechos da entrevista com E1, foi 

dito: “sempre você cuidando das pessoas com honestidade e com dedicação, sendo legal, 

cordial (...) Então, essa ligação (...) o pessoal te trata bem como você trata as pessoas bem”. 

Pela fala dos entrevistados, percebe-se um envolvimento dos gestores com temas pessoais dos 

funcionários, uma "ligação", como a preocupação do gestor com o colaborador que está com 

um filho doente, ou com problemas de alcoolismo na família, ou com necessidades de 

ausências extraordinárias, assim como apoio e incentivo aos estudos e para que os 

funcionários façam um curso superior. A busca por entender as necessidades individuais foi 

mencionada em diversos momentos das entrevistas, tanto pelos gestores quanto por 

funcionários, como, por exemplo, a citação de um caso de agressão doméstica indicada por 

E1: “'Poxa, o meu marido hoje me deu uns tapas, eu estou toda roxa, não sei o quê'. O que eu 

posso fazer com isso? '– Não quer ir fazer um tratamento com o cara?'” ou a citação da 

flexibilidade de horário para o colaborador poder estudar “'– Preciso estudar que eu tenho 

prova.' 'Pode ir embora... Olha, sábado eu preciso que você venha trabalhar'” ou ainda a 

disponibilidade de horas de desenvolvimento dentro do horário de trabalho, indicado por E3: 

“muitas vezes dentro do meu horário de trabalho, ele me cedia para ir para lá... vai lá com o 

Joãozinho para você ir se aperfeiçoando, ir aprendendo.” Todos esses casos são exemplos de 

um tipo de gestão individualizada, caso a caso, mas uma gestão de troca em que as duas 
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partes se ajudam e ambas ficam satisfeitas. Conclui E1: “então, você começava a ajudar 

algumas pessoas, as pessoas acabam te agradecendo e reconhecendo também”. Esse 

envolvimento gestor-colaborador, essa "ligação", faz com que no momento que sejam 

necessários ajustes do lado profissional haja um sentimento de compromisso, dedicação e 

comprometimento revelado em algumas frases dos entrevistados, como comenta E2: “Eu 

sento junto na linha, trabalho junto com eles e vou conversando. Vou pondo umas ideias 

novas na cabeça das pessoas... tem que colaborar com todo mundo, não adianta só um fazer e 

o outro não. Todo mundo tem que estar no mesmo foco.”  

Outro importante papel dos gestores mencionado pelos entrevistados é com respeito às 

diferenças culturais, especialmente entre as culturas das pessoas oriundas do Rio de Janeiro e 

as demais pessoas de outras localidades. O entrevistado E1 menciona a diferença de costumes 

entre Paraná e Rio de Janeiro, na forma de tratamento e diálogo informal entre as pessoas, 

“porque no Rio é diferente: '– Oh negão, não sei o quê.' É diferente. Aqui não, aqui as pessoas 

não gostam".  

Segundo a área de recursos humanos da empresa, é praticada a análise 360 graus para 

parte dos funcionários identificados como potenciais talentos como forma de avaliação de 

desempenho, mas não vincula esse desempenho à política formal de promoção. Porém, para 

todos os funcionários, pelo menos uma vez por ano há um diálogo com o gestor, como uma 

forma de feedback, conforme observação de E6: “logo que o RH colocou isso, eu achei: 'Ih! 

Que saco.' Mas depois, fazendo, eu achei muito bacana, porque te obriga a parar, sentar e falar 

com o teu funcionário, discutir a relação mesmo... é uma forma também de você escutar o que 

ele tem a dizer de você...”  

 Todavia, a relação gestor e colaborador nem sempre é saudável e, apesar do discurso 

de uma gestão aberta, participativa e flexível, alguns temas são considerados inoportunos por 

alguns dos entrevistados para serem incluídos nos diálogos com os gestores, como, por 

exemplo, os critérios de promoção. Segundo E3, “embora a gente tenha, tenha uma política aí 

de transparência e tudo, a gente não se sente à vontade de cobrar isso não, não tem como”. De 

uma forma geral, a ausência de um processo que vincule desempenho, oportunidade e 

promoção e problemas na comunicação sobre critérios de promoção ou motivos de 

contratação externa causam conflitos entre gestor e funcionário, perda de autoestima e 

insatisfações com a empresa. O entrevistado E3 indica que não é um tema facilmente tratado 

com os gestores: “O pessoal não tem coragem, cara. É muito difícil, nesse ponto aí é meio... 

É, o pessoal tem, eu me incluo nisso também, a gente não tem muita, não sente abertura para 

colocar isso não”.  
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Segundo E5, atualmente na empresa há novos perfis tanto de gestores quanto de 

funcionários. Na percepção do entrevistado, os novos gestores “são pessoas mais frescas... 

mais bem preparados...” e que, diferentemente do passado, quando os gestores acreditavam 

que funcionário bom era aquele que trabalhava de sábado e domingo, aquele que levava 

trabalho para casa, atualmente os gestores avaliam como bom funcionário “aquele que está 

antenado, aquele cara que está atualizado, aquele cara que tem informação, aquele cara que 

tem atitude de mudar, vai lá e faz”.  

Um dos entrevistados fez questão de destacar as características de um gestor da 

organização que ele, entrevistado, considera ser um bom exemplo de gerente. As 

características desse gestor seriam a capacidade de visão, ser mais aberto a mudanças, e se 

cercar de pessoas que o ajudam a atingir os objetivos da área independentemente de suas 

características pessoais. Menciona que "não interessa se essa pessoa reza, se essa pessoa não 

reza, se a pessoa é gay, se essa pessoa não é gay, se essa pessoa é branca, é preta, é nova, é 

velha, não interessa, está fazendo, está indo de encontro”. Outra qualidade destacada é que 

esse gestor identifica as necessidades de seus funcionários e “briga pelos funcionários... 

defende.” Também indica que esse exemplo de gestor é uma pessoa que veio de fora da 

empresa e tem pouco tempo de casa.  

O Quadro 16 apresenta um consolidado das percepções dos entrevistados sobre a 

imagem do líder, o papel do gestor e a relação com os subordinados. 

De uma forma geral os gestores são vistos como transparentes, confiáveis, que ajudam os 

funcionários em seu desenvolvimento e procuram comprometer as pessoas. O líder da 

organização merece menção especial por parte de alguns entrevistados como uma referência 

de honestidade e de pessoa de palavra que cumpre os compromissos e que manteve o modelo 

anterior de política de portas abertas, apesar de ter um perfil diferente do antigo líder. Em 

alguns dos depoimentos são citados envolvimentos em situações pessoais, indicando que o 

gestor é interessado no bem-estar do funcionário não somente em situações de âmbito 

profissional. Há também a crítica pelo processo de promoção e valorização interna não ser tão 

transparente e causar certa frustração. Esta percepção também foi indicada na categoria 

“Diferenças de percepção, interesses, perspectivas e satisfação com a empresa”.  
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Quadro 16: Categoria Imagem do líder e papel do gestor 

Papel e imagem do líder na organização Relação Líder-Subordinado Citações literais

E1

- preocupação com as pessoas
- honestidade e lealdade
- envolvimento com as pessoas
- entender as necessidades de cada um
- respeito às diferenças culturais
- apoio e incentivo aos estudos
- flexibilidade de horários de trabalho
- apoio nas horas de dificuldade

- eu ando pela linha...Falo com todo mundo...brinco 
com o pessoal. Então, essa ligação. Então o pessoal 
te trata bem como você trata as pessoas bem

- O diretor-presidente dessa empresa se preocupa muito 
com os colaboradores.” Ele é adorado pelo pessoal de 
linha, mesmo com a maneira fechada dele.
- sempre você cuidando das pessoas com honestidade e 
com dedicação, sendo legal, cordial. 

E2

- formar idéias
- desenvolver comprometimento dos times
- desenvolver o grupo
- manter a palavra

- Eu sento junto na linha, trabalho junto com eles e 
vou conversando. Vou pondo umas idéias novas na 
cabeça das pessoas. Pondo idéias que eu 
acho…Então isso é um dos objetivos que eu estou 
tentando arrumar isso. 

- porque ele sempre mantém a palavra dele. Então ele 
vem e fala: “-O quanto eu puder, ninguém é demitido. 
Enquanto eu puder, a gente vai sempre cumprir os 
prazos. Enquanto eu puder, a gente está aqui.” 

E3

- incentivar o desenvolvimento
- apoiar os estudos
- reconhecer e promover internamente
- flexibilizar horários
- respeitar as necessidades individuais

- É, o pessoal tem, eu me incluo nisso também, a 
gente não tem muita, não sente abertura para colocar 
isso não.
Embora a gente tenha, tenha uma política aí de 
transparência e tudo, a gente não se sente à vontade 
de cobrar isso não, não tem como

- Mas muitas vezes dentro do meu horário de trabalho, 
ele me cedia para ir para lá. “-Não, hoje está meio 
fraco a produção aqui. Vai lá, vai lá na qualidade, vai 
lá com o Joãozinho para você ir se aperfeiçoando, ir 
aprendendo.”

E4
- ser fechado
- carrancudo
- sério

- Graças a Deus não alterou nada. A gente sabe que 
o sr. Álvaro hoje é uma pessoa diferente, ele é 
diretor. Claro, ele é uma pessoa diferente, é mais 
fechado, mas não conseguiu mudar a gente, a nossa 
atitude dentro da L&G. 

- Mas a idéia do Álvaro, do diretor, seria assim, como 
uma diretoria fechada, carrancuda. E nós mudamos 
isso. 
- Eu acho que ali quebrou um pouco o gelo, que, até 
então, tentavam passar para a gente.
- Então, aí continuou realmente. Nós que eu falo, chão 
de fábrica, operador, coordenadores, trouxeram o sr. 
Álvaro para o nosso lado.
- Parece que foi uma nova L&G, dali. Uma L&G para 
trás, e ali um passo diferente com a L&G

E5

- menos resistentes às divergências
- identificar necessidades dos funcionários
- brigar pelos seus colaboradores
- ter a mente aberta
- procurar entender a história de cada indivíduo 
do time
- agir naturalmente
- ser sensível às necessidades dos outros
- servir os outros (para depois ser servido)

- Por que eu vejo essas limitações? Justamente por 
isso que eu te disse, ela não procura gerenciar 
tentando inovar por ela ser mulher, por ela estar 
ocupando um cargo que culturalmente seria um 
cargo masculino. 
- Então por ela ser mulher, ela não tem que seguir o 
mesmo caminho, ela teria que encontrar um 
caminho e que por ser mulher, por ter um pouco 
mais de sensibilidade em algumas coisas, conseguir 
trazer até novidades. 
- porque a mulher tem a sensibilidade e a 
sensibilidade faz com que você perceba as pessoas. 

- E não interessa se essa pessoa reza, se essa pessoa 
não reza, se a pessoa é gay, se essa pessoa não é gay, se 
essa pessoa é branca, é preta, é nova, é velha, não 
interessa, está fazendo, está indo de encontro. 
- Então eu vejo que ela (gerente) não está aproveitando 
a oportunidade, não porque ela é mulher, mas de 
gerenciar de uma forma diferente. 
- Por ela ser mulher, eu acho que o caminho que ela 
poderia trilhar era um caminho diferente e ela está 
tentando trilhar o mesmo caminho que um gerente 
homem estaria trilhando. 

E6

- ouvir seus subordinados
- dar e receber feedback
- ter a cabeça mais fresca
- estar melhor preparado
- valorizar os bons funcionários 

- na verdade assim, aqui a gente não vincula uma 
coisa à outra.(desempenho e promoção)
Você tem o desempenho de cada um, a gente está 
fazendo aquela análise 360 graus.
- Eu achei, logo que o RH colocou isso, eu achei: 
“Ih! Que saco.” Mas depois, fazendo, eu achei 
muito bacana, porque te obriga a você parar, sentar 
e falar com o teu funcionário, discutir a relação 
mesmo. 

- antes era aquele negócio, o que era o funcionário 
bom? Funcionário bom é aquele que trabalha de 
sábado e domingo, aquele que leva trabalho para casa, 
esse é o funcionário bom. 
- Agora não é mais, funcionário bom é aquele que está 
antenado, aquele cara que está atualizado, aquele cara 
que tem informação, aquele cara que tem atitude de 
mudar, vai lá e faz. 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

4.6 Categoria Desenvolvimento profissional 

 

Na análise da categoria Desenvolvimento profissional, buscou-se identificar como a 

organização trabalha os processos de seleção, integração, desenvolvimento profissional, 

promoção e reconhecimento, sob a luz das percepções dos funcionários e gerentes 

entrevistados.  

Nas entrevistas, houve certa convergência das respostas, indicando que, quando há a 

disponibilidade de alguma vaga, o processo de seleção tende a priorizar o público interno ou 

indicações feitas pelos próprios funcionários. Os depoimentos indicam que a empresa tem 
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interesse na promoção de funcionários internos como uma prática de valorização e 

reconhecimento e que, pela quantidade de "famílias" que trabalham na empresa, indicações de 

parentes ou amigos são tratadas com distinção, conforme menciona E7: “Se houver 

possibilidade de aproveitamento interno, é prioridade... muitas vezes nós temos muitas 

indicações dos próprios colaboradores. Nós não temos restrição de grau de parentesco, desde 

que não haja subordinação direta... e tem vários casais aqui.”  

Segundo os depoimentos, o processo de divulgação de vagas acontece para funções 

não gerenciais e é feito de forma transparente em um telão localizado na praça da empresa e 

que, antes de acionar uma empresa de consultoria em recursos humanos, são avaliadas as 

candidaturas internas e as indicações, sempre respeitando o perfil desejado e as competências 

dos candidatos. Conforme mencionado por um dos entrevistados, “de repente, não tem 

recursos dentro da empresa para aquela área, você vai buscar lá fora. Mas a maioria, a L&G 

se preocupa muito em primeiro caçar aqui dentro”.  

Segundo E1, há exemplos de profissionais que iniciaram a carreira no “chão de 

fábrica” se desenvolveram e foram promovidos a cargos executivos na organização, incluindo 

o seu próprio exemplo: “começaram de baixo. Cada um foi desenvolvendo e cresceram dentro 

da empresa. Hoje, eu sou gerente”. Uma percepção complementar sobre a priorização das 

oportunidades internas indica que capacidade e competência são condições primordiais para a 

ocupação de uma determinada vaga. Segundo o depoimento de E4, “se você tem aqueles 

capacidades para atingir aquele cargo ali, dentro das competências exigidas, você vai ser 

indicado. Isso tem casos claros aqui”.  

Em contraponto, o entrevistado E3 comenta que o processo na prática é diferente. 

Segundo sua percepção, as exigências feitas para o perfil da vaga em aberto indicam 

características ou competências superiores àquelas encontradas nos profissionais internos. 

Conforme dito em uma das entrevistas, “a gente sabe que com esse método não funciona... o 

perfil que é colocado é para trazer logo um cara de fora, é difícil... mas o que a gente vê é 

mais para inglês ver, não funciona". 

 Outro aspecto é quanto às questões de diversidade e o processo seletivo. Segundo um 

dos gerentes entrevistados, E1, não há nenhum tipo de restrição a pessoas diversas “'– É 

melhor você separar.' Nunca foi dito isso para a gente. Depois que passou em uma pré-seleção 

da empresa que seleciona para a gente, que é a ´Nossa RH´, chegou para a gente, a gente tem 

o direito: ou não ou sim. Mas, graças a Deus, nada disso aconteceu”. 

 Segundo os depoimentos, como parte de um processo de integração, os novos 

funcionários são apresentados pelo departamento de recursos humanos aos funcionários das 
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áreas administrativas, além de participarem de treinamentos institucionais. Nos depoimentos 

dos entrevistados que atuam na produção, eles indicam que o processo de integração é feito 

por eles mesmos, tanto pelos coordenadores quanto pelos demais colegas de uma maneira 

informal, indicando as coisas boas da empresa, como menciona E2: “eu dou boas vindas: '– 

Seja bem vindo, você está trabalhando em uma excelente empresa para trabalhar.' E por fim, 

mostro o que há de bom na empresa, o ruim deixo sempre para a pessoa perceber depois.” Em 

outro depoimento, chamou a atenção o fato de o entrevistado mencionar a facilidade de 

adaptação dos novos funcionários à cultura da organização. Conforme o depoimento de E1, 

“Eles vêm já com uma mentalidade da L&G pré-definida... na seleção e recrutamento, isso é 

passado para eles... vem inserida na organização, na cultura... porque eles já vêm como uma 

pessoa que já estivesse trabalhando”.  

Sobre o tema desenvolvimento profissional na organização, há uma percepção 

favorável de que a empresa se preocupa com o desenvolvimento de seus funcionários. 

Segundo E7, “Há pessoas que você sabe que são interessantes para investir, e que você vai ter 

um futuro profissional. Então, isso é feito através do nosso sistema de avaliação de 

competências, onde você direciona aquilo que cada um tem de potencialidade...” 

O papel do gestor como apoiador ao desenvolvimento de sua equipe aparece em 

diversos momentos das entrevistas com os funcionários, assim como nas falas dos próprios 

gerentes, que reconhecem a importância dessa atividade gerencial. O entrevistado E3 indica a 

influência positiva dos gestores nos momentos difíceis: “Muitas vezes eu pensei em desistir, 

mas eu tinha lá um gestor muito bom... e outro que foi meu líder de produção... foram duas 

pessoas aí que deram muita força para mim”. 

Os entrevistados indicaram os estudos, principalmente a realização de um curso 

superior, como a principal forma de desenvolvimento profissional e a maneira de se obter 

uma oportunidade de promoção. Diversos exemplos de pessoas que voltaram a estudar, 

fizeram cursos superiores e conseguiram uma promoção foram citados; alguns deles chamam 

atenção, como o de um profissional de mais de 50 anos que está cursando administração 

depois de muitos anos sem estudar, de pessoas com dificuldades de recursos financeiros que 

tiveram parte do valor da mensalidade universitária custeada pela organização, ou mesmo 

grupos de pessoas que voltaram a estudar em função da mudança tecnológica pela qual a 

empresa passava.  

O incentivo dado pelos gestores foi mencionado por vários entrevistados, alguns deles 

indicando seus próprios exemplos, outros de pessoas conhecidas que obtiveram êxito na 

conclusão dos cursos superiores e foram promovidas pela organização. Segundo os 
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entrevistados, o exemplo dado pelos primeiros formandos criou um efeito nos demais 

funcionários e mais pessoas buscaram o retorno aos estudos. Segundo E1, “foi um enxame, 

todo mundo quis estudar, todo mundo quis se formar. E tem muita gente formada dentro da 

minha linha”. 

De acordo com os depoimentos, as pessoas que atuavam na produção foram as que 

mais buscaram o aperfeiçoamento nos cursos superiores, muitas delas com o intuito de 

alcançar uma promoção em outra área, porém com o passar do tempo o número de pessoas 

promovidas foi diminuindo. Em um dos depoimentos, foi dito que “a gente começou fazendo 

e deu uma brecada. Não sei qual foi o motivo, não sei se as pessoas acham que eles não têm 

capacidade, condições de crescer... não sei se a gerência nova, os coordenadores novos que 

perceberam alguma coisa que não está sendo benéfica para os setores deles, pode ser”. 

Quanto às oportunidades e promoções, os depoimentos revelam que há certa 

prioridade em promover internamente, mas que também a contratação de profissionais vindos 

de fora poderia ser benéfico para a organização. No discurso dos gerentes entrevistados e a 

área de recursos humanos, a empresa sempre busca primeiro dentro de seu quadro funcional e 

somente opta por trazer pessoas de fora quando não encontra as competências e capacidades 

internamente. É dito que o funcionário é quem tem que fazer por merecer e que não há 

nenhum favorecimento, o que não impede de haver insatisfações, como  a mencionada por um 

dos gerentes: “Eu acho que as pessoas têm que buscar. Algumas outras pessoas reclamam: '– 

Não, eu não fui promovido. Fulano foi promovido...' Tem que mostrar trabalho”.  

Tal visão não é compartilhada por todos os funcionários entrevistados, inclusive E3, 

que menciona não ver mais perspectivas de outros profissionais da produção serem 

promovidos para outras áreas. Segundo esse funcionário, “eu acredito que não vem mais 

ninguém da fábrica para a logística, para as outras áreas”.  

Quanto ao processo de promoção de minorias, há indicação de não haver 

discriminação e que o único fator analisado é o da competência e qualificação do profissional, 

conforme se observa na fala de E4: "Não, é competência exclusivamente da pessoa, 

independente de sexo, religião, cor". Um exemplo de promoção de uma pessoa negra foi 

indicado por um dos gerentes entrevistados, que informa: “era meu calibrador, uma pessoa de 

cor. Se formou na área de administração e teve a promoção dele... trabalhava no chão de 

fábrica”. 

 Quanto à promoção de mulheres na empresa pesquisada, atualmente existe uma 

gerente e 6 coordenadoras. O número de mulheres em cargos de liderança não é tão 

representativo quanto o de homens, porém, conforme indicam os entrevistados, esse fato não 



159 
 
 

 

decorre de nenhuma discriminação. Uma das mulheres entrevistadas (E4) fez o seguinte 

comentário: “Temos uma coordenadora, hoje, de logística, que começou na área operacional. 

Por que ela chegou lá? Ela chegou lá por competência própria. Ela estudou, ela procurou, ela 

se formou, ela se aperfeiçoou”. 

Outro aspecto mencionado pelos entrevistados é quanto às limitações estruturais da 

empresa para promover pessoas em certas áreas, tendo em vista o tamanho da empresa, a taxa 

de expansão dos negócios e até mesmo o processo de acomodação gerencial. O entrevistado 

E1 menciona que “você, para chegar naquela posição, a fila tem que andar.  Se a fila não 

andou, vamos ver para outro setor. Se não tiver outro setor... você tem que procurar é lá fora”.  

Quanto às formas de reconhecimento praticadas pela organização, uma em especial foi 

indicada por vários dos entrevistados. Segundo eles, a empresa possui um programa de 

sugestões como uma das principais ferramentas de reconhecimento profissional. As ideias dos 

funcionários são inseridas em um software e após análise podem ser reconhecidas inclusive 

com prêmios ou afins. “'– Olha, a sua ideia é muito boa.' É reconhecida até, às vezes, com 

premiações... isso aí motiva as pessoas... as pessoas se sentem realmente responsáveis naquilo 

que fazem, naquilo que está sendo proposto a fazer”.  

Porém, tal programa não é considerado suficiente e, de acordo com um dos 

entrevistados, revela a indiferença de tratamento que a empresa pratica com os profissionais 

de melhor desempenho. Segundo E5, “quando você traz um resultado diferente, ou uma ideia 

diferente, ou uma novidade, ou um conhecimento... você tem até algum floreio, alguma coisa 

assim, mas você não tem um benefício de destaque direto”. Na percepção desse entrevistado, 

há questões políticas e estruturais que tendem a não alinhar resultado, reconhecimento e 

recompensa, pois, segundo ele, “amanhã, sei lá, alguém gosta de você e você tem uma 

promoção por isso. Mas de repente você já deixou de apresentar resultado para a empresa há 

muito tempo, porque você nunca teve essa recompensa, esse reconhecimento... E de repente é 

isso. E, às vezes, uma pessoa que está lutando, batalhando e tentando se destacar, ou trazer 

algum benefício, algum resultado, não é beneficiado...” 

Na opinião desse entrevistado, o papel do gestor é fundamental no processo de 

reconhecimento dentro da área de atuação, identificando seus subordinados de destaque em 

termos de resultados, superando o modelo "tanto faz quanto tanto fez": “Ah! Fez. Está legal. 

Não fez. Está legal também”. 

 O Quadro 17 sumariza as percepções dos entrevistados sobre desenvolvimento, 

oportunidades e promoção.  

 



160 
 
 

 

Quadro 17 - Categoria Desenvolvimento profissional 

Perceção: Desenvolvimento 
Profissional

Perceção: Oportunidades Perceção: Promoção

E1

´- Então foi um enxame, todo 
mundo quis estudar, todo mundo 
quis se formar. E tem muita 
gente formada dentro da minha 
linha.
- Ele, com 50 anos está se 
formando em administração de 
empresas. Nunca tinha estudado. 

- Cada um, dentro da empresa, não 
basta ser conhecido, colega de um 
diretor, de um presidente. Tem que 
mostrar trabalho.

- Algumas pessoas, a maioria delas, com 
quem eu converso, estão satisfeitas com as 
promoções. 
- Algumas outras pessoas reclamam: “-Não, 
eu não fui promovido. Fulano foi promovido.” 
Mas isso é caso de cada um.
- promoção dentro da área de atuação ou em 
outra área, mas desde que haja 
disponibilidade ("a fila tem que andar") senão 
só fora da empresa.

E2
-Tem que estudar. Não parem. Se 
eu não paro, vocês também não 
podem parar de estudar, gente. 

- Que esse é um que a empresa não 
tem ainda, que eu já falei até com o 
Luís: “-A gente tem que ter uma 
política de...rotatividade não, não é? 
- Eu acho que sim, mas a gente vai cair 
em outro problema também. Onde 
colocar essas pessoas? 

- Elas começaram na linha de produção e uma 
certa hora elas fizeram os cursos de 
administração e economia e hoje estão lá na 
parte administrativa. Só que parou-se com 
esse processo, esse processo quebrou, eu não 
sei qual foi o motivo disso.

E3

- Do jeito que está a coisa, se 
hoje eu sair da área que eu estou, 
vem um cara de fora para pegar o 
meu lugar, não vem um cara da 
fábrica, mesmo ele estando 
estudando, estando se 
preparando, acho muito difícil". 

- ... então essas pessoas deveriam ter 
uma chance. E as outras pessoas 
entrarem por baixo para depois chegar 
em cima.

- então entraram algumas pessoas na nossa 
área com cargos mais elevados e a gente 
pensou que fosse desempenhar um papel, uma 
função mais complexa...Mas não, a gente vê 
que eles fazem a mesma coisa que a gente, 
inclusive muita coisa a gente que passa, que 
ensina eles.

E4

- A L&G incentiva você a 
estudar. 
- Se você tem em mira um cargo 
melhor, uma posição melhor 
dentro da L&G, cabe a você 
fazer por onde. Então ela dá essa 
oportunidade.

- É muito lento isso, eu vejo que é 
muito mais por... Acontece. Que eu já 
vi acontecer na pressão. Valeu, estou 
saindo. Estou indo para...”. Quanto que 
estão te pagando lá fora? Não, eu vou 
cobrir a tua oferta.

- E eles me deram essa oportunidade. Eu 
estou na área da qualidade até hoje. Já passei 
por outras gestões, e eu acho que não 
desagradei nenhum, porque me mantiveram.

E5

- Porque eu trabalho com ele, ele 
confia em mim. E a identidade, a 
afinidade talvez ajude...não que 
você tenha que ter um 
corporativismo, não é isso.

- quando eu entrei aqui... Foi-me dito 
que assim, um problema muito grande 
é que... a nossa pirâmide é muito 
achatada e é de uma base muito longa, 
quer dizer, tem uma linha sucessória 
de cargos muito grande. 

- Então, as mulheres, se quiserem chegar ao 
mesmo nível que essa funcionária chegou, 
tem que seguir o mesmo caminho. 
- Também para os homens. Por quê? Por 
competência própria. Correram atrás.

E6

- E eu sempre busquei querer ser 
uma pessoa melhor comigo 
mesma, com os outros, no 
profissional, então eu sempre 
busquei isso. 
- eu sempre corri atrás dos meus 
objetivos, das coisas que eu 
queria fazer, sempre tive meta na 
minha vida, sempre. 

- Fiquei lá, eu tive a oportunidade de 
desenvolvimento, fui promovida à 
coordenadora lá e vim para cá, na área 
comercial. 
- A empresa busca sempre, olha 
sempre para dentro, se você precisa de 
uma necessidade e ela está em outra 
área.

- Tem essa parte de avaliação pessoal para 
meio que forçar essa comunicação. 
- E óbvio, se você tem um funcionário dez, 
ele está sempre em ordem, tem atitude, tem 
tudo o que você quer, a primeira promoção 
que tiver é dele. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.7 Categoria Processo de institucionalização de práticas organizacionais 

 

Na análise da categoria processo de institucionalização de práticas organizacionais, o 

foco foi identificar por meio da percepção dos entrevistados como o contexto envolvendo a 

empresa pesquisada, seus clientes e seus fornecedores influenciam na adoção de iniciativas 

relacionadas a diversidade. Complementarmente às entrevistas, tanto a observação não 

participante quanto os documentos disponibilizados pela organização foram utilizados como 

fontes de evidências.  

A entrevista com E8 revelou a existência de uma associação entre a organização 

pesquisada e um de seus clientes, chamada de rede de valor, e outra associação entre a 

organização pesquisada e seus fornecedores, chamada de rede de valor dos fornecedores. Por 

meio de documentos disponibilizados, foi possível levantar dados históricos das duas redes e 

o formato de atuação permeando toda cadeia de valor formada por empresa cliente, empresa 

pesquisada e empresas fornecedoras. 

 

Rede de valor 

 

 Em meados de 2002, a C&L Energia decide acelerar o processo de integração de 

princípios de sustentabilidade e responsabilidade empresarial em suas práticas de negócio. Em 

uma ação conjunta das áreas de suprimentos, qualidade e comunicação, e com a orientação de 

uma consultoria de gestão estratégica especializada nessa área, a empresa realizou um 

diagnóstico inicial de suas práticas, fez as primeiras avaliações da situação desejada no futuro 

e de seus retornos potenciais e estruturou o seu primeiro relatório anual com base nessas 

referências. Ainda em 2002, em função de sua estratégia de negócio a médio prazo, fez uma 

opção pela certificação na Norma SA 8000 (http://www.cepaa.org). Uma vez que essa norma 

propõe o envolvimento de fornecedores, além do público interno, a empresa decidiu lançar 

uma iniciativa, mais ampla, de gestão de sustentabilidade e responsabilidade empresarial na 

cadeia de negócios. A ideia era obter a legitimação dos fornecedores para uma gestão baseada 

em princípios de sustentabilidade e responsabilidade empresarial, não apenas um endosso 

para uma certificação. Foi preparado um plano diretor que criava um direcionamento 

estratégico para nortear as relações da empresa com os seus públicos e, em particular, com 

seus fornecedores. Os dois principais elementos desse plano diretor foram: 
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- tratar o tema da sustentabilidade e responsabilidade empresarial não apenas no 

âmbito das relações de trabalho e dos direitos humanos, mas também nos planos da 

gestão da criação de valor para diferentes stakeholders, da gestão de impactos 

(econômicos, sociais e ambientais) e da contribuição ao esforço de desenvolvimento 

sócio-econômico no país, estabelecendo diferenciais relevantes em relação ao que era 

praticado no mercado.  

- considerar em sua estratégia uma dinâmica competitiva de crescente complexidade, 

indutora de alta interatividade não apenas entre empresas e seus públicos, mas entre 

empresas, organizações da sociedade civil, comunidades e o poder público. A 

competição global exige cada vez mais das empresas novos patamares de 

produtividade e maiores e mais sustentáveis retornos sobre ativos e investimentos, 

assim como a maximização de recursos e conhecimentos (capital intelectual), 

principalmente aqueles que a organização não possua internamente, mas que podem 

ser compartilhados com outras organizações na cadeia produtiva, com impacto na 

competitividade individual e na competitividade do conjunto. 

Um dos subprodutos do plano diretor da C&L Energia dizia respeito à criação de uma 

rede composta, inicialmente, por um grupo de empresas fornecedoras que manifestasse a 

intenção de dialogar e estabelecer ações em torno de questões de sustentabilidade e de 

melhoria das condições de competitividade na cadeia de negócios. 

O primeiro passo para a constituição da rede de empresas fornecedoras foi a 

realização, ainda em novembro de 2002, de um primeiro Encontro de Fornecedores da C&L 

Energia. Os seus objetivos foram: 

- promover uma primeira conversa sobre sustentabilidade e responsabilidade empresarial com 

as empresas presentes, identificando os contornos do tema com essa população, e 

- introduzir as linhas gerais do plano diretor que a C&L passava a adotar e explorar, bem 

inicialmente, como este potencialmente influenciaria as suas relações com aquele público.  

No geral, houve boa receptividade à proposta do Encontro, embora o tema fosse 

novidade para a maioria das empresas presentes e tenha causado certo receio inicial, alguns 

entendimentos aparentemente contraditórios e muita surpresa. Essa era uma conversa a que os 

fornecedores não estavam acostumados; principalmente seus representantes comerciais, que 

se mantinham em contato com a C&L, não estavam acostumados ao diálogo com empresas-

clientes em torno de assuntos que não envolvessem qualidade, custo e entrega. Seria 

necessário também desconstruir relações de poder consolidadas como padrão ao longo de 

vários anos e, em seu lugar, construir relações de cooperação que viabilizassem, no futuro, 
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novos e inovadores arranjos produtivos ou operacionais: uma tarefa de mudança de cultura a 

longo prazo que envolvia diferentes atores.  

Em outubro de 2003, a C&L promoveu o seu 2º Encontro de Fornecedores com 

objetivo de retomar e dar continuidade à conversa sobre sustentabilidade e responsabilidade 

empresarial vinculada à gestão de negócios e à criação de valor. Nesse evento, o tema 

valorização da diversidade foi tratado, tendo em vista que a C&L começava a trabalhar essa 

temática como uma necessidade estratégica. Porém, de acordo com os organizadores do 

encontro, naquela ocasião a receptividade foi baixa, pois o tema parecia muito à frente no 

tempo para os representantes das empresas presentes.  

 Outro encontro em 2007 revisitou o tema da gestão da diversidade e o resumo das 

discussões indicou o seguinte:  

- Há a necessidade real de implementar ações que envolvam concepções, relações, 

entendimentos, histórico cultural e relação com stakeholders. 

- Gestão da diversidade: nas organizações, o que faz a diferença é a capacidade de 

gerenciamento, construção interna para a gestão, com significado. Não erradicar diferenças e 

sim reconhecer, afirmar e colocar em condição de igualdade. 

- Questões fundamentais: gênero, deficiência, cor/raça, orientação sexual, religião, 

regionalismo, ações afirmativas, convenção OIT, lei de Cotas. 

- Programa de Valorização da Diversidade: pensar permanente, adequado à cada realidade de 

cada empresa. 

Em novembro de 2008, foi realizado o VII Encontro com Fornecedores e II Encontro 

de Presidentes da Rede de Valor e o tema diversidade voltou a ser pauta.  

 

 A C&L possui uma Política de Diversidade identificada por: 

 

Valorizar, promover e gerir a diversidade para além do menor cumprimento da Lei, colocando a C&L 
Energia diante do desafio de respeitar, acolher e valorizar as diferenças, privilegiando a inclusão, a ética 
e a sustentabilidade. 
 

Segundo a empresa, o respeito às diferenças, a valorização da diversidade e inibição 

de diferentes tipos de assédio e mecanismos de discriminação são os conceitos que formam a 

base do Programa C&L de Valorização da Diversidade, cuja implementação aconteceu em 

2003, com a elaboração de um plano de contratação de negros, mulheres e pessoas com 

deficiência, com foco em pessoas acima de 45 anos e ou desempregadas há mais de 2 anos. 
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Programa de oportunidades 

 

Com o objetivo de aprimorar a prática de gestão de pessoas e, em especial, a gestão da 

diversidade, foi realizado, em 2004, um censo interno. O levantamento trouxe importantes 

informações sobre o quadro funcional da C&L Energia. Após sua aplicação, foram realizados 

10 seminários nos quais a diversidade foi abordada e discutida entre os colaboradores. Em 

2005, foi lançado o Programa de Oportunidades, uma iniciativa para a inclusão de pessoas 

com deficiência. Essa inclusão é empregada por meio da formação educacional de 50 

participantes selecionados, que permanecem quatro horas diárias na empresa e cursam, 

durante as outras quatro horas, disciplinas complementares à suas formações na Unicamp. Tal 

iniciativa visa à preparação para o mercado de trabalho. 

 

Projeto aprender 

 

Com base na lei 10.097/2000, que regula o trabalho exercido por adolescentes na 

condição de aprendiz, foi criado, em 2003, o Projeto Aprender. O projeto tem o objetivo de 

contribuir para que adolescentes de famílias de baixa renda, com idades entre 16 e 18 anos 

incompletos, tenham a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho por meio de um 

processo que valorize seu desenvolvimento profissional, educacional e pessoal. 

 Segundo o depoimento de E8, a empresa pesquisada participa de algumas iniciativas 

com diferentes clientes. Cada iniciativa tem o seu modelo próprio no tocante à forma de 

relação entre as partes, periodicidade e objetivo de trabalho. O modelo praticado pela 

AMPLA é caracterizado como uma relação impositiva em que, a partir da definição de certos 

parâmetros, o fornecedor deve adotá-los e o cliente realiza auditorias para comprovar o 

cumprimento dos mesmos. “E eles usam aquele formato, realmente, de verificação. Então nós 

fomos chamados lá e foi apresentado o que eles precisam e a gente presta conta”. O modelo 

da COPEL é definido como um modelo de mão única, informativo, em que o cliente 

apresenta suas iniciativas aos fornecedores e os fornecedores podem ou não fazer uso dessas 

práticas, ou seja, não há exigência. “A Copel tem um formato que é mais solto. Então, a Copel 

mais chama a gente para mostrar o que eles têm feito... deixam em aberto...” 

O modelo da C&L é definido pelo formato de diálogo e construção. Nele os 

fornecedores participam com voz ativa e fazem uso de uma mesma consultoria patrocinada 

pelo cliente. Esse modelo é considerado pela empresa pesquisada o melhor modelo e, por 

isso, foi utilizado como referência no desenvolvimento da rede de valores dos fornecedores. 
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Segundo E8, “o que a gente tem a relação mais próxima... é a C&L... onde nós construímos 

algumas coisas juntos... a oportunidade de usufruir de uma mesma consultoria... porque aí 

você tem muitos contatos, recebe o conhecimento... eles vão se posicionar e orientar...” 

 

Rede de Valor dos Fornecedores 

 

A empresa pesquisada estabeleceu em 2008 a rede de valor dos fornecedores, 

baseando-se no modelo da rede de valor da C&L, sendo um exemplo de processo de 

institucionalismo por meio de isomorfismo mimético. O entrevistado E7 indica a influência 

da rede de valor no aprendizado organizacional da empresa pesquisada: “Nós tivemos muito, 

nem diria que foi espelhamento, mas um aprendizado com a C&L (...) através desse programa 

rede de valores (...) Então, vários desses assuntos foram abordados e, com isso, a gente 

aprendeu...” O modelo de construção, de diálogo, de compartilhamento, da conscientização e 

não da imposição é ressaltado como a melhor forma de se alcançar os objetivos e permear 

toda a cadeia de valor. De acordo com E8, “se você (...) vai implantar qualquer política para 

me atender, ela não é consistente (...) não implantou ela porque você acha importante (...) 

implantou (...) porque você precisa vender para mim. Quando você parar de vender para mim, 

você vai parar de fazer (...) a gente quer que eles façam, adotem esse modelo de gestão, 

porque consideram importante”.  

Segundo E8, há a necessidade de se trabalhar em formato de cadeia e que a empresa 

cliente precisa acompanhar seus fornecedores e ajudá-los na gestão, garantir a continuidade 

da relação e atuar na conscientização sobre as melhores práticas. De acordo com E8, “e aí 

você tem dois caminhos: um, é você estruturar uma área de auditoria... a outra é você 

conversar e ampliar essa consciência de que a gente precisa mudar... tem que ser feito na 

prática. Tem que ter ação, tem que ter atitude... nada é para ser impositivo. Tudo é para ser 

conversado e validado em conjunto”.  

Na rede de valor dos fornecedores, os assuntos a serem discutidos são propostos pelos 

membros da rede ou indicados pela empresa pesquisada, e alguns desses temas são debatidos 

internamente na organização e depois levados ao debate com a rede de fornecedores como 

uma forma de multiplicação dos aprendizados. No depoimento de E8, “são vários debates. É 

uma reunião mensal. Agora nós vamos falar sobre assédio moral nas organizações. É um 

trabalho que a gente já fez internamente aqui com os nossos gestores... então, está levando 

para a rede agora”.  
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Segundo E8, foi feito o convite para participar da rede de valor dos fornecedores com 

o formato de cooperação para construir um novo jeito de fazer negócios: “– Nós não vamos 

comprar mais de vocês por conta disso. Isso é uma oportunidade para nós conversarmos uma 

vez por mês e alinharmos os nossos entendimentos do que a gente quer para o futuro...", e foi 

muito bem aceito pelos fornecedores, citando o depoimento de um dos participantes que disse  

“–Olha, eu queria dizer que eu estou saindo daqui muito feliz hoje, porque é a primeira vez 

que eu sou chamado na casa de um cliente e que me convidam para fazer alguma coisa 

juntos”.  

 Em julho de 2008, o tema da reunião da rede de valor dos fornecedores foi a  

Diversidade nas Organizações e contou com palestras de gestores da empresa pesquisada, 

convidados externos, assim como alguns representantes de empresas fornecedoras que 

possuíam iniciativas de diversidades adotadas em suas organizações. Os temas discutidos 

foram os 60 anos da declaração dos direitos humanos no Brasil, a diversidade racial, as 

pessoas com deficiência e também foram apresentados alguns casos. Houve a participação da 

maioria dos gestores da empresa pesquisada. O resumo do encontro foi documentado e abaixo 

está uma reprodução: 

 

O gerente de compras da empresa pesquisada abriu o encontro, dando as boas vindas aos participantes e 
falando sobre a importância do tema para as organizações e a sociedade como um todo. 
Conforme tema proposto, o diálogo deu-se sobre gestão da diversidade, políticas de inclusão e Os 60 
anos dos Direitos Humanos no Brasil. 
Carlos Moraes fez uma apresentação sobre a racionalidade empresarial em um contexto de 
desigualdade. Abordou questões históricas e atuais sobre a supremacia racial e religiosa, a etiqueta do 
sim e do não, o preconceito racial e as dificuldades que as empresas (representadas/ formadas ou 
administradas) por pessoas integrantes de minorias e/ou pequenos fornecedores têm de se colocar e 
sobreviver no atual mercado. Como podemos contribuir para reverter essa situação, empregando ações 
afirmativas que vão além do processo de inclusão/ tolerância para participação e convivência em iguais 
condições. 
Moisés Batista contribuiu para o diálogo com o seu exemplo de vida, falou dos desafios pessoais e 
profissionais, da convivência com a família e os amigos e como driblar as dificuldades e o preconceito. 
Lembrou que os iguais também são diferentes entre si. 
Houve a apresentação de um caso fruto da experiência da Amil, num processo de fusão inverso (onde 
uma pequena empresa compra/absorve uma grande empresa), o papel da área de recursos humanos, 
quando o número de colaboradores salta de 140 para 1400, como lidar com as diferenças culturais. E 
ainda como sensibilizar gestores para o processo de inclusão dos portadores de necessidades especiais, 
as dificuldades do RH na busca de um ambiente de trabalho ideal para o desenvolvimento e a realização 
das pessoas.   
Houve uma apresentação sobre o encontro dos presidentes, promovido pelo Instituto Ethos de RS, o 
tema central foi Os 60 anos dos Direitos Humanos no Brasil, onde avançamos e os principais desafios 
para as empresas e a sociedade.  

 

Como parte do processo de aprendizagem, ao término do encontro foi proposto um 

exercício de reflexão, cujo tema principal esta associado à diversidade do fator humano. O 

modelo de apresentação de casos práticos, depoimentos de pessoas representantes de 
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minorias, discussões entre os participantes, seguido de um processo de reflexão individual, é 

um exemplo de como a rede de valor dos fornecedores procura tratar os temas, conscientizar 

os membros participantes da importância do assunto e principalmente prover informações e 

subsídios para que cada um dos participantes possa discutir o assunto internamente em suas 

organizações. Conforme DiMaggio e Powel (2007), este seria um exemplo de isomorfismo 

normativo fruto da profissionalização e das interações entre classes, instituições e categorias 

de profissionais.   

 

A seguir a transcrição literal da reflexão proposta: 

 
Para o "guru" Tom Peters, as raízes da inovação precisam ser reimaginadas o que implica em ter nos 
quadros da empresa um bom número de pessoas que fazem as coisas de forma diferente da usual. 
Segundo ele "precisamos de pessoas esquisitas, especialmente em tempos esquisitos" (PETERS, Tom. 
Tempos Loucos Exigem Organizações Malucas. Editora Harbra, 1995). Portanto, não se devem tolerar 
as diferenças, mas sim desejá-las. A promoção da diversidade nas organizações pode contribuir de fato 
para o aumento da produtividade e da melhoria do clima. O povo brasileiro é diverso por natureza e 
apresenta grandes diferenças regionais. O Brasil é uma nação formada na diversidade e têm raízes 
ameríndias, europeias e africanas como matrizes étnicas. No entanto, essa diversidade é pouco 
valorizada no mercado de trabalho, tanto quanto a equidade entre os vários grupos, havendo grandes 
disparidades de renda e oportunidades que afetam, sobretudo, as mulheres, os negros e as pessoas com 
deficiência.  
 

O IBGE (www.ibge.gov.br) revela essa situação em números: 
+ As mulheres obtêm, em média, rendimento 30% menor do que o dos homens e, na maioria das 

vezes, trabalham em atividades precárias; 
+ Dos trabalhadores com carteira assinada no setor privado, 62% são homens e 38%, mulheres; 
+ Os brancos são 88% do grupo dos mais ricos do país (que reúne apenas 1% da população), 

enquanto os negros são 68% dos mais pobres; 
+ Embora negros possuam, em média, apenas um ano e meio de estudo a menos do que os 

brancos, seu salário corresponde à metade do salário dos brancos; 
+ Existem no Brasil, 9 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalhar, mas apenas 

1,5 milhão delas trabalham e destas apenas 350 mil estão no mercado formal e recebem 
proteção das leis trabalhistas. 

 
A valorização da diversidade é um desafio e também uma oportunidade de ver o mundo de várias 
formas, trazerem beleza para as relações. É uma oportunidade de ter uma visão mais ampla de tudo o 
que nos cerca. Valorizar, e não apenas contemplar as diferenças, significa agir considerando que somos 
pessoas com características que marcam a nossa presença no mundo. 
 

Práticas organizacionais 

 

Para o preenchimento de uma vaga, a organização pesquisada tem como prática a 

priorização dos recursos internos e as indicações feitas pelos funcionários e não tem restrição 

quanto a parentesco, desde que não haja subordinação direta. Conforme depoimento de E7, 

“sempre se divulga primeiramente a nível interno. Todos têm acesso aos requisitos de cada 

cargo. Então, já sabem o que cada um precisa para ocupar aquele cargo e ser um candidato. 
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Nós não temos restrição de grau de parentesco, desde que não haja subordinação direta... tem 

vários casais aqui”. E8 indica uma particularidade da empresa pesquisada desde a mudança da 

fábrica do Rio de Janeiro para Curitiba, que é a de várias famílias trabalharem na empresa, o 

pai, a mãe e o filho: “então a gente também arrumou um posto de trabalho para a mãe aqui. E 

aí já ficou trabalhando o marido e a esposa. Depois, o filho cresceu, passou pelo Quero-

crescer, fez estágio e acabou ficando por aqui”.  

 O formato de avaliação dos candidatos à vaga depende do cargo, podendo ter várias 

etapas para cargos executivos, mas segue um processo de testes, entrevistas com consultoria e 

entrevistas internas com gestores. Segundo E7, “Quando são cargos que exigem, por exemplo, 

nível de coordenação ou gerencial... normalmente a entrevista tem várias etapas. Sempre a 

gente pega alguém de outra área específica para dar um feedback também sobre o candidato”. 

Cruzando informações de alguns entrevistados sobre contratação e promoção interna 

dos colaboradores com questões relacionadas à diversidade, há um entendimento de que a 

empresa não discrimina e que tanto na seleção quanto na promoção os critérios são objetivos 

quanto à competência, ao desempenho e à experiência do candidato. Porém, ressalta o 

entrevistado E7 que o preenchimento de vagas mais especializadas limita o ingresso de 

minorias, pois não conseguem competir com o grupo "mainstream": “Não que a gente não 

busque, é que, na verdade... dificilmente você consegue... poderia até... trabalhar com política 

de inclusão... não existe ainda um nível. Às vezes pela própria discriminação, não existe um 

preparo, um nível intelectual de uma massa que possa estar usufruindo das vagas das 

diferenças”.  

Quanto ao processo de promoção interna, E7 diz não haver um plano de carreira e que 

cabe ao gestor identificar os talentos e indicar para possíveis promoções: “Nós não temos um 

plano de carreira estruturado... cada gestor, uma vez por ano, tem que olhar o seu quadro... e o 

que ele vai fazer com essas potencialidades. Então, aqueles que têm destaque, 

automaticamente vão galgar as posições”. Porém, a ausência de um plano de carreira pode ser 

fonte de insatisfação, conforme pode ser observado na fala do entrevistado E8, que diz: “a 

gente tem os nossos problemas... Temos as dificuldades. Sempre quando você promove um, o 

outro vai achar que foi desfavorecido”. O mesmo entrevistado comenta sobre a baixa 

representatividade das mulheres em cargos executivos, indicando que a empresa valoriza a 

competência no momento de promover, porém, há certa desvantagem das minorias quando 

comparadas ao mainstream.  
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Segundo E8: 

 

 “ainda não temos um grande número de mulheres na gestão (...) o que eles dizem (...) é que, 
na verdade, eles não olham isso na hora de promover ou de contratar (...) olha o melhor perfil 
de competência (...) e quase que sempre o candidato que melhor vai se apresentar (...) é um 
homem jovem, branco, porque ele teve a melhor condição de se preparar”.  

 
 

Quanto ao desenvolvimento profissional, a organização pesquisada não possui um 

programa único para todos os funcionários. O profissionais de maior destaque são indicados 

pelos gestores e passam por uma avaliação de competências seguido de um plano de 

desenvolvimento coordenado pela área de recursos humanos. Os gestores são também 

responsáveis por aprovar um plano de treinamento da área envolvendo das necessidades da 

equipe.  No depoimento de E7, afirmou-se: “Há pessoas que você sabe que são interessantes 

para investir, e que você vai ter um futuro profissional. A avaliação de competência é feita em 

360 graus. Nós não temos mapeamentos gerais...”.  

Quanto ao processo de desligamento, a empresa pesquisada tem por característica o 

baixo número de pessoas desligadas, sendo que qualquer demissão deve ser assinada pelo 

Diretor-presidente. A empresa se preocupa com o desenvolvimento de habilidades de seus 

funcionários para as novas demandas causadas pelas mudanças tecnológicas e, conforme 

depoimento de E7, também os prepara para o mercado: “Então a gente vem fazendo, já, uma 

preparação, uma migração de pessoas em outras atividades. O preparo delas, chão de fábrica, 

para essa nova realidade. E temos preparado para que ele realmente saiba o que precisa. Ele 

tem que estar preparado também para o mercado”.  

Quanto à política de remuneração e benefício, a empresa pesquisada acompanha o 

mercado por meio de pesquisas salariais e procura manter um conjunto de benefícios 

atrativos. De acordo com E7, “e além de você ter o salário competitivo, nós temos como 

incentivo toda a gama de benefícios que a gente consegue contribuir para a remuneração das 

pessoas... dificilmente nós perdemos pessoas pelo salário. É muito raro. A gente acompanha 

isso de perto, participamos de pesquisas anuais, fora as outras patrocinadas pelas outras 

empresas”. 

Como prática antidiscriminação, a empresa pesquisada possui no seu código de ética a 

formalização da aversão a qualquer atitude preconceituosa e discriminatória, provê 

treinamento e disponibiliza canais de comunicação para denúncias: “tem vários canais que ele 

pode usufruir... do próprio RH... ação social... exame demissional... temos uma comissão de 
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ética... um telefone corporativo, um e-mail corporativo que você vai poder também reclamar 

ou denunciar alguma coisa...”.  

No tocante à diversidade, a empresa tem buscado tratar do tema utilizando-se da 

conscientização. O assunto é discutido internamente por meio de palestras proferidas por 

consultores externos, na rede de valor com clientes e na rede de valor dos fornecedores. De 

acordo com E7, o interesse sobre o tema diversidade não é uniforme e não há uma exigência 

para que todos participem dos debates envolvendo temas de diversidade:  

 

“a gente já conversou sobre isso em algumas palestras... o que eu vejo é o seguinte: que alguns 
têm um interesse a mais e outros menos do assunto. Então você vai, traz algum palestrante, ou 
dentro da nossa rede de valor. A gente abre o convite, mas nem todos são obrigados a 
participar. E têm aqueles que têm interesses mais específicos e leem mais sobre o tema”.  

 

 

Processo de institucionalização 

 

Na relação da empresa pesquisada com os clientes, há uma troca de experiências e 

boas práticas, o que pode ser observado no depoimento de E7: “Os nossos clientes são 

grandes empresas que, normalmente, já têm práticas também adotadas... somos, muitas vezes, 

convidados para participar de reuniões específicas sobre esse tema ‘diversidade’... a grande 

maioria tem uma estrutura... organizada, muitas vezes nessa área.”.  

Quando perguntado sobre o que se procurava transmitir aos fornecedores da rede de 

valor, E7 postulou que “a mesma filosofia que nós temos interna... realmente disseminar as 

nossas práticas, o nosso pensamento e compartilhar com eles essas informações. 

‘Diversidade’ é um dos assuntos que têm sido discutido muito na rede de valor... cada um traz 

a sua prática, conta a sua história... é bem dinâmico”.  

Segundo E7, a empresa passou a tratar o tema diversidade por uma necessidade 

originada da transferência de profissionais do Rio de Janeiro para Curitiba e também pelo 

destaque dado ao tema pela mídia. De forma gradativa, foi sendo incorporado no dia a dia da 

organização, mesmo sem uma política formal: “foi uma mudança de cultura... porque era um 

tema que, por mais que não praticasse, digamos formalmente, a própria mídia trouxe essa 

necessidade... foi acontecendo naturalmente... a própria consciência de que as pessoas, hoje, 

veem que é um assunto que não é só modismo, é uma necessidade, realmente de você 

respeitar e dar as mesmas condições para qualquer tipo de pessoa”.  
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O entrevistado E7 indica que os aspectos legais foram forças externas influenciadoras 

para que as organizações incluíssem em suas políticas aspectos antidiscrimatórios e que, além 

de se protegerem de possíveis processos judiciais em diversos casos, são questões 

classificatórias em licitações e concorrências. Aspectos legais são práticas coercitivas dentro 

de um processo de institucionalização. Segundo E7, “uma das coisas que fez com que se 

tornasse, no Brasil, uma questão, foi a lei. De alguma forma... você vai ter que se reportar, ou 

na mídia... ou Ministério Público... para nós participarmos das nossas licitações ou até 

participar de concorrências, normalmente você tem que responder uma série de 

questionários... Então é uma qualificação, muitas vezes você pode até ser desqualificado se 

você não tiver essas práticas adotadas”.  

Como principais fatores que dificultam a adoção de iniciativas de diversidade, são 

citados a limitação de profissionais conhecedores do assunto para despertar o interesse e a 

sensibilização da necessidade de mudança, a resistência à mudança, principalmente dos 

gestores, para uma gestão mais inclusiva da diversidade e a menor qualificação de 

profissionais das categorias minoritárias quando comparadas ao grupo dominante. O 

entrevistado E7 indica: “eu acho que as empresas falam pouco sobre esse tema ainda, 

oficialmente. Então, você diz que você tem, mas faz pouco, não traz um profissional... a 

grande dificuldade é de ter pessoas para falar sobre o assunto. No momento que se começa a 

falar... você tem que colocar esse diálogo como algo normal dentro da sua organização, como 

qualquer outro problema”. Complementarmente indica E8: 

 
“mas não é um processo fácil. Nós temos gestores, aqui, bastante antigos. A L&G é uma 
empresa que tem uma rotatividade muito pequena. Então o que acontece? As pessoas vão 
ficando, vão crescendo e vão ficando meio donas. E aí você tem, então, que trabalhar bastante 
com exemplos, com modelos, trabalhando realmente essa questão do despertar. Nem é nem do 
despertar. Alguns é o despertar e alguns é a questão de ampliar mesmo. O que significa isso, 
você ter uma equipe com diversidade? Quando ele conseguir dar um significado para isso, aí 
ele vai buscar. Mas enquanto ele não der um significado, talvez ele até faça: '– Para o RH não 
vir mais me encher o saco, eu vou mudar.' Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que 
ele realmente entenda, crie o significado e busque isso. E daí a gente sabe, também, que é mais 
um". 
 

 
E1 menciona as mudanças de mercado e, consequentemente, nos requerimentos dos 

profissionais: “antigamente a gente só pedia pessoas com primeiro grau para trabalhar na 

linha de montagem. Hoje, a exigência é o segundo grau completo”. Os requerimentos para 

concorrer a uma posição estão cada vez mais seletivos e, conforme indica E7, há dificuldades 

de empresas em atender a lei das cotas, tendo em vista a carência de profissionais com 

deficiências, aptas a desempenhar uma função na organização, restando posições menos 
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valorizadas, o que dificulta toda a trajetória de desenvolvimento profissional: “vejo empresas 

aí, que estão desesperadas para contratar deficientes por obrigação... porque assinaram um 

código de compromisso com o Ministério Público para seguir as cotas, e não conseguem. 

Então é complicado”.  

 

Oportunidade de diferenciar-se 

 

Dentre as principais mudanças percebidas pelos entrevistados, estão a tecnologia, o 

mercado e os requerimentos dos clientes. Essas mudanças têm influenciado as decisões 

estratégicas e podem demandar alterações na forma de atuação da empresa e nas suas práticas 

organizacionais.  

De acordo com E6, as diversas mudanças pelas quais a organização pesquisada passou 

não alterou a forma diferenciada com que valoriza seus funcionários. E6 indica que “agora, 

quando eu digo na essência, essa coisa de valorização do ser humano... valorização do 

empregado, eu acho que continua igual... um ambiente bom para se trabalhar”.  

Na percepção de E6, a empresa pesquisada tem como outra característica o 

pioneirismo: “Ela tem essa coisa de querer ser a pioneira, de querer participar, de estar na 

frente, de desbravar, é uma empresa que busca a vanguarda... está em constante atualização, 

em constante mudança”.  

Na análise de E1, a comunicação entre as empresas (clientes) está mais frequente e 

com isso os fornecedores devem se preocupar em melhor atender os clientes em requisitos 

diferenciais e que a questão da qualidade já não é fator de diferenciação. “Eles, ‘os clientes’, 

hoje, têm uma integração maior. Hoje uma ‘empresa’ fala com a outra, sabe dos problemas do 

fornecedor... Eles, hoje, se comunicam (...) passaram a ser mais exigentes (...) um dos 

diferenciais que tem é essa prestação serviço, a atenção que você está dando ao cliente hoje 

(...) qualidade todo mundo é obrigado”.  

A atenção e o atendimento ao cliente, o entendimento de suas necessidades e 

particularidades é uma das principais vantagens atribuídas à diversidade, segundo os 

principais autores acadêmicos (Thomas Jr., 1991, 1999, Cox; Blake, 1991; Thomas et al., 

2006). Apesar de a empresa pesquisada não possuir uma política formal de gestão da 

diversidade, conforme indicado pelo entrevistado E8, já existem iniciativas para se buscar tal 

formalização. Segundo indica E8, “nós não temos, ainda, uma política da diversidade, 

implantada. Um dos objetivos, era para ser 2009, mas eu acho que vai ficar lá para 2010. 
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Porque o movimento está pouco, até agora, até isso acontecer. Temos o código de ética que 

norteia, que deixa lá bem claro a questão de que todos têm as mesmas condições”.  

O entrevistado E8 indica como a organização pesquisada pretende trabalhar com a 

questão da diversidade, salientando que o objetivo fundamental é a conscientização e a 

construção de uma visão compartilhada dos benefícios da diversidade na organização.   

 

Segundo E8:  

 
“então isso é uma visão que a gente precisa trabalhar internamente. Então, por isso que a gente 
tem trazido aí, palestras, fóruns, pessoas que passaram por esse sentimento e que conseguiram 
uma boa colocação, um bom resultado naquilo que eles fazem. Para que a gente vá mudando, 
para que a gente possa fazer isso sem impor, sem determinar cotas... nós conversamos com 
todos os funcionários da L&G sobre o nosso código de ética. E aí, na parte da diversidade, a 
gente falou assim: '– O que a gente quer, é que vocês desejem a diversidade. Que vocês 
queiram. A gente não quer que vocês tolerem. Tolerar é uma lei. Eu não posso discriminar, eu 
não posso assediar o outro por ele ser diferente. O que a gente gostaria é que vocês 
desejassem, que vocês buscassem isso e investissem nisso.' De vez em quando, a gente manda 
textos. Fizemos uma fala com eles, falando do quanto é rico você ter um grupo diverso, onde 
cada um pensa de um jeito. Que isso não é ruim, isso é bom. Onde, inclusive, você tem aquela 
pessoa que questiona a sua liderança. Porque isso vai obrigar você a melhorar cada vez mais. 
Isso não é uma coisa ruim, isso não é uma coisa para ser cortada, é uma coisa para ser 
buscada”. 

 
  

Na análise das entrevistas e dos documentos disponibilizados pela organização 

pesquisada, o processo de institucionalização de iniciativas e práticas de gestão pode ser 

observado considerando a influência da empresa cliente sobre a empresa pesquisada e desta 

para com a sua rede de fornecedores. A Figura 15 indica o modelo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Figura 15: Formato em cadeira das redes de valor 
Fonte: desenvolvido pelo autor. 
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De acordo com a teoria institucional as empresas “cliente”, “organização pesquisada” 

e sua rede de fornecedores estariam fazendo parte de um campo institucionalizado. Por meio 

das duas redes (rede de valor e rede de valor dos fornecedores) há um processo normativo de 

compartilhamento de práticas de gestão. De acordo com o pilar normativo, valores de 

referência são compartilhados e as organizações passam a monitorar umas às outras.  

 
4.8 Categoria Percepção externa 

 

A análise da categoria identificada como percepção externa procurou identificar que 

imagem os fornecedores entrevistados possuem sobre a empresa pesquisada, como a empresa 

compartilha suas práticas de gestão e como as empresas fornecedoras estão estruturadas em 

termos de iniciativas de diversidade. Houve uma observação não participante em um encontro 

da rede realizado em abril de 2009 e cujas notas de campo também foram incluídas nessa 

análise. Adicionalmente, foram entrevistados os responsáveis pela área de recursos humanos 

de três empresas fornecedoras que participam do programa rede de valor dos fornecedores, 

além de um membro do cliente da organização pesquisada. 

 Quando solicitados a descrever a organização em que trabalham os entrevistados, 

disseram o seguinte:  

Fornecedor 1 (F1): A QTM é uma empresa de injeção de plástico, ela faz a transformação da 

matéria-prima em produtos de engenharia. Os principais clientes da QTM é a L&G, FAE, a 

Elster, Sotel, para essas todas com medidores de luz. Para a Sotel, ela fornece o contador de 

água, Bematec, aquelas maquininhas de passar cartão de supermercado, de banco, ela injeta 

100%. E hoje o principal cliente da QTM é a L&G, nessa área de medidores de luz. 

Fornecedor 2 (F2): A MDK é uma empresa familiar, trabalha na área prestação de serviços na 

área de usinagem e estamparia de metais. Tem hoje uma forte cultura, vamos dizer assim, de 

rigidez, até pela própria cultura da região, que é alemã. Os proprietários são alemães e a gente 

tem no serviço de terceirização o nosso filão no ramo de automotiva, linha branca e 

medidores de energia elétrica. É uma empresa com 37 anos, possui, hoje, 40% dos 

empregados com mais de dez anos de casa e 60% com dois anos para baixo. 

Fornecedor 3 (F3): A ITS é uma empresa que está completando 20 anos este ano e nasceu do 

interesse de duas pessoas que se associaram. Eram duas pessoas que na época trabalhavam 
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para a Itautec... saíram e montaram a ITS para vender equipamento de informática. Tinha uma 

parceria com a IBM...tínhamos nessa época, aí há seis anos atrás, em torno de 40 pessoas... e, 

neste ano, houve uma ruptura abrupta, assim, da IBM... Então, isso forçou com que a gente 

realmente tomasse uma decisão mais rápida e ação. Hoje, em 2009, nós temos mais de 400 

pessoas que trabalham conosco. Ou seja, em cinco anos nós crescemos dez vezes. Então, o 

que era, digamos assim, um conceito de família deixou aos poucos de ter esse conceito de 

família e passou a ser mais uma visão profissional. 

Cliente 1 (C1): A C&L é um grupo de empresas de energia que atua no segmento de 

distribuição, sendo líder de mercado e atendendo 568 municípios e 6,3 milhões de clientes nos 

estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. 

Segundo o depoimento de F1, no início de seu trabalho à frente da área chamada de 

talentos humanos, alguns conceitos de gestão de pessoas não eram compreendidos pela 

empresa, tendo em vista a formação dos principais donos ser uma formação técnica, o que 

tornou mais difícil a implementação de algumas mudanças. Porém, com o passar do tempo, 

houve um melhor entendimento das necessidades e maior aceitação de projetos sociais, o que 

pode ser confirmado na fala de F1: “o meu objetivo... era transformar o RH e o Departamento 

Pessoal em gestão de pessoas, o RH estratégico... Talentos Humanos... no início tiveram um 

pouco de restrição... eu tive um pouco de problema. Mas hoje não, hoje eles já enxergam com 

outros olhos, então cada vez que a gente apresenta um projeto voltado para isso, eles assinam 

embaixo. Então hoje está bem mais fácil a aceitação dessas mudanças”. 

O entrevistado F1 indica que sua organização pratica três iniciativas de diversidade, 

tendo como foco um projeto com menores aprendizes, a contratação de negros e pessoas com 

deficiência. Reforça, porém, que tais iniciativas não têm a prerrogativa de simplesmente 

cumprir as cotas, mas sim são iniciativas para dar oportunidades de desenvolvimento às 

minorias. 

A primeira turma do projeto de menores aprendizes foi iniciada em 2007 criando 

oportunidades para cinco adolescentes carentes da região metropolitana de Curitiba. Segundo 

o entrevistado F1, “eu fui nas entidades carentes... fiz um estudo econômico das famílias e eu 

contratei aquelas crianças que tinham uma família com menor renda. Então a gente trabalhou 

bem esse lado social”. A preocupação em desenvolver esses adolescentes e prepará-los como 

cidadãos e profissionais para o mercado foi a principal diferença apontada pelo entrevistado 

F1, relembrando sua experiência em outras empresas. Segundo F1, houve um trabalho de 

conscientização dos gestores sobre a importância do projeto e foram definidas as áreas de 
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atuação dos aprendizes em função do que eles gostariam de ser como profissionais. Durante 

todo o tempo, os menores se desenvolveram em função da avaliação de competências e, ao 

término do período, três dos cinco aprendizes permaneceram na empresa e estão cursando a 

universidade, conforme indica F1: “eu fiz um trabalho diferente, eu reuni todos os gestores, 

primeiro eu expliquei o que era o projeto, qual era o objetivo.'– Olha, o que eu tentei 

trabalhar? O perfil do menor, com o perfil do gestor.' Eu ia linkando o sonho do menor com a 

área. '– Nós não estamos simplesmente contratando o menor aprendiz para cumprir uma cota. 

Nós estamos contratando um profissional que nós temos um compromisso de formá-lo para o 

mercado, para a vida...'; a aceitabilidade da empresa até me surpreendeu... nós tratamos os 

menores com todo respeito... não simplesmente cumprindo, fazendo por obrigação”. 

Outra iniciativa de diversidade mencionada por F1 é a contratação de negros para 

diferentes funções na empresa, não somente para a linha de produção como também para 

posições de gerência, reforçando a ideia de não discriminar e dar oportunidades às minorias. 

Segundo F1, “a empresa tinha alguns negros, mas assim, mais na produção. Hoje eu tenho 

gestor negro... eu estou trabalhando a diversidade não só na área fabril... dando oportunidade, 

porque... ainda existe aquela coisa da discriminação. Por mais que você diga que não tem, 

ainda existe, então eu trabalho muito essa questão”.  

Segundo F1, outra iniciativa de diversidade é a contratação de pessoas com 

deficiências, também com o objetivo de dar oportunidades e não para preencher a cota. De 

acordo com o entrevistado, “ele cativa muito, é muito querido, então ele conquistou toda a 

empresa, todo mundo gosta dele, ele trabalha muito bem. Então, assim, a aceitabilidade em 

todos os sentidos foi muito boa”. 

Quando perguntado sobre as iniciativas de diversidade da empresa pesquisada, a 

resposta de F1 indicou ações no âmbito social com menores aprendizes, pessoas com 

deficiência e oportunidades para negros, assim como o programa Quero-Quero identificado 

como uma iniciativa de valorização dos funcionários e familiares. Segundo F1, “essa questão 

também desse lado social que a L&G se preocupa muito, com as entidades carentes, também 

o cumprimento dos projetos de Menores Aprendizes, da cota de negros. Que também não 

acredito que a L&G trabalha com cotas, mas sim por solidariedade mesmo. E esse projeto 

Quero-quero, que é um projeto muito bom que foi criado, quero do patrão, quero do 

empregado”. 

De acordo com F1, as razões pelas quais a empresa pesquisada é considerada uma das 

melhores empresas para trabalhar é fundamentalmente devido à forma como os funcionários 

são tratados e às práticas de gestão de pessoas, indicando, por exemplo, que a empresa se 
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preocupa até mesmo com funcionários e parentes com dependência química, que pode ser 

analisado como uma fonte de diversidade. Segundo F1, “eles valorizam sempre muito aquela 

questão do lado humano... o Programa de Assistência ao Empregado, que é um programa para 

recuperação de dependentes químicos. Então essa preocupação toda que a empresa tem com o 

funcionário, com a qualidade de vida... faz com que as pessoas sintam esse prazer e deem esse 

retorno... é a relação ganha-ganha”. 

F1 indica os benefícios de participar da rede de valores dos fornecedores como um 

processo de aprendizagem, de troca de ideias, de discussão de projetos na área de gestão de 

pessoas. De acordo com F1, “é extremamente importante, porque a cada reunião que eu 

venho, eu aprendo algo novo, onde eu posso implantar dentro da minha empresa... aquela 

importância de trocar ideia... então a rede de valor agrega muito. Que não é o objetivo só do 

ganho, não é porque são clientes ou fornecedores, mas tem essa interação, que é a coisa da 

ajuda mútua”.  

F1 indica como vantagem da diversidade os benefícios associados ao aumento da 

satisfação dos funcionários com a organização e a repercussão externa como marketing da 

empresa acerca das iniciativas de diversidade. Segundo F1, “a partir do momento que você 

tem essa valorização e você busca a melhoria contínua da qualidade de vida do funcionário, 

isso vai te refletir lá fora como um marketing da empresa. E isso com certeza traz uma visão 

para os concorrentes, para os clientes. E, com certeza, quando uma coisa é muito bem vista, 

ela só atrai coisa positiva”. Dentre os temas sobre diversidade já abordados na rede de valor 

dos fornecedores, F1 destaca: “já foi falado sobre direitos humanos, já foi falado muito sobre 

a questão das cotas... a parte da discriminação... da questão da religiosidade... das minorias... 

danos morais”.  

F1 indica que busca se espelhar em algumas empresas referências e suas práticas a fim 

de implantar novas ideias em sua organização, considerando ajustes necessários tendo em 

vista o porte da companhia. Como um exemplo de mimetismo, segundo F1, “cada política ou 

cada inovação que eu vou fazer lá dentro, eu tento seguir o melhor exemplo, tanto que eu uso 

como L&G, como Bosch, que são empresas de grande porte, apesar da QTM ser uma empresa 

de pequeno porte... o que dá para ser copiado, a gente copia...”. 

Já o entrevistado F2 indica que há um problema com o elevado turn over na empresa 

em que trabalha, justamente com os funcionários de menor tempo de casa. Os motivos para 

isso seriam a falta de perspectiva interna e o crescimento da oferta de empregos das empresas 

sediadas nas cidades vizinhas à região de Joinville. Destaca também haver problemas de 

absenteísmo e desmotivação com as pessoas de maior tempo de casa. Segundo F2, “hoje tem 
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uma rotatividade muito grande na empresa... eles não conseguem vislumbrar uma 

oportunidade de crescimento... o pessoal aprende, trabalha e vão em busca de outras 

oportunidades... então as pessoas que têm muito tempo de casa permanecem, só que também 

não buscam cargos maiores e se adequaram já com aquela cultura da empresa”. 

O entrevistado F2 aponta que a cultura da empresa limita a mudança desse quadro 

tendo em vista a forma de atuação dos líderes e a ausência de iniciativas para uma melhoria 

da gestão. Indica, porém, que a chegada de um novo gestor vindo de fora da empresa pode 

propiciar uma oportunidade de mudança; segundo F2: “Deveria ser tomado melhores 

políticas, melhores práticas de recursos humanos... a própria cultura da empresa eu acho que 

ainda não permitiu isso... com um novo diretor administrativo... começar trabalhar mais forte 

na questão de responsabilidade social, de sustentabilidade, práticas de RH onde você segura 

os potenciais”.  

Sobre iniciativas de diversidade, F2 diz que a organização em que trabalha não 

possui nenhuma e vê na atuação com a rede de valor dos fornecedores uma forma de iniciar 

um trabalho interno baseado em práticas desenvolvidas por outras empresas participantes. De 

acordo com F2, “justamente nessa oportunidade de participar da rede de valores da L&G 

como um pontapé inicial... de trazer todo esse conhecimento... tratar de um assunto que é 

justamente de políticas, inclusão e acessibilidade... conversar com a alta direção... para 

estudar o início a um programa de inclusão... não olhando só para atender a legislação... para 

colocar mesmo em prática a diversidade”.  

F2 entende que a adoção de iniciativas de diversidade é uma questão de negócios, 

além de cumprir um papel social. Segundo F2, as empresas que praticam a diversidade 

conseguem vantagens financeiras e melhoria de imagem. No depoimento F2, é dito que 

“claro, tem que atender legislação... envolve a questão da necessidade, que hoje é um 

diferencial para você conquistar a médio prazo novos clientes... isso envolve a parte 

financeira da empresa... e também a gente ter a função social... até pela própria cultura da 

cidade, que é uma cultura alemã, que infelizmente ainda tem alguns pontos de racismo...” 

O entrevistado menciona que iniciativas de diversidade devem ser adotadas de forma 

a mudar a cultura da empresa, superando a discriminação e o preconceito e que tal mudança 

poderia representar benefícios para a imagem da organização junto à sociedade: “é natural da 

cultura, está impregnado... e além de você fazer o lado social disso, você também divulgar, 

você utilizar isso como uma forma até de marketing da sociedade ao redor, a comunidade ver 

que na MDK se fala que se tem inclusão social e de fato tem, porque eu conheço um vizinho 

que é paraplégico que trabalha lá, eu conheço uma pessoa que é cega e que trabalha lá”.  
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Quando perguntado sobre quais seriam as iniciativas de diversidade já adotadas na 

organização pesquisada, F2 disse que “não é só teoria, não é só retórica, na prática acontece. 

A própria forma com que eles ouvem as pessoas, as pessoas com credos diferentes... um 

exemplo prático... sempre uma pessoa do almoxarifado que atendia ele, justamente em um 

sábado não estava lá, porque ele é de uma religião que não se permitia trabalhar aos sábados... 

ele viu isso acontecendo. Então eu acredito que sim, a L&G pratica a diversidade”. 

Complementarmente, para F2, a adoção de iniciativas de diversidade pode ser vantajosa para 

a organização na retenção de seus talentos: “fazendo isso, ela vai reter os talentos... ela vai 

fazer com que as pessoas que têm talento busquem a L&G para trabalhar e os que já estão lá 

dentro permaneçam. Então eu acho que isso é um bom exemplo de busca”.  

O entrevistado dá sua opinião do porquê a organização pesquisada ser considerada 

uma das melhores empresas para trabalhar; segundo F2: “Pela valorização dos colaboradores. 

As políticas que eles têm de valorização... eles praticam aquilo que eles pregam e os valores 

que eles acreditam, isso que é o mais importante... a L&G acredita que se investir no 

colaborador, ela vai ter retorno”.  

Por outro lado, faz uma crítica à sua própria organização, indicando a necessidade de 

sua empresa adotar uma forma de gestão mais próxima daquela praticada pela organização 

pesquisada. Segundo F2, “a MDK primeiro quer que o colaborador dê o retorno para daí ela 

investir no empregado. Quando conseguir mudar a cultura da empresa nesse sentido, que 

primeiro tem que dar para depois receber, acredito que a gente vai conseguir dar um grande 

passo”.  

E é nesse sentido que F2 entende seu papel, atuando na rede de valor dos 

fornecedores, que é o de usar outras empresas como referência para demonstrar a necessidade 

de mudança na sua organização; segundo F2, “eu estou acreditando nessa questão da rede de 

valores... ter esse apoio que a L&G pode me dar para eu conseguir fazer essa mudança de 

cultura. Então por isso que eu estou apostando bastante”. Para F2, a participação na rede de 

valor dos fornecedores é uma forma de capitanear melhores práticas e convencer a liderança 

da sua organização sobre a necessidade de mudança por meio da voz de um grupo, de uma 

rede e não de uma voz individualizada. O poder de convencimento aumenta à medida que 

outras empresas com maior similaridade, inclusive concorrentes, adotam iniciativas de 

diversidade. Esse é outro exemplo de um processo de institucionalização do campo 

organizacional, conforme indicam DiMaggio e Powel (2007), criando uma pressão sob as 

organizações por meio da interação entre organizações, a emergência de um padrão aceito 

pela maioria e do aumento de informação com as quais as organizações terão que lidar, além 
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de forçar tais organizações a buscar um modelo de homogeneidade se espelhando em 

organizações tidas como referência. A rede de valor dos fornecedores atua no 

desenvolvimento de uma consciência mútua entre os participantes, e no entendimento de um 

empreendimento compartilhado. Segundo F2, “a importância da rede de valores... que ela seja 

também um agente de mudanças dentro da minha empresa... concorrentes nossos... estão 

colocando isso em prática... não é voz do [fulano], é toda uma voz de uma L&G, que é um 

cliente nosso, toda uma rede de fornecedores de valores laterais que também estão seguindo 

essa linha”.  

O entrevistado F2 indica que outros clientes da sua empresa também possuem 

iniciativas de diversidade e acredita ser uma tendência, tendo em vista a necessidade de 

negócio entre fornecedores e clientes que pratiquem e prezem por práticas de diversidade e 

que passem a exigir a adoção dessas práticas em sua cadeia de fornecedores. Segundo F2, “a 

gente vê que isso é uma tendência... além da fiscalização, nós temos o cliente... o fato da 

empresa não ter uma ação social, uma ação de diversidade... daqui a pouco ela já não vai ter 

espaço para trabalhar, que ela não vai ter mão de obra para poder manter a sua operação... tem 

todo um custo por trás...”.  

Outro entrevistado, F3, indica que, com o aumento de pessoas na organização, com 

um crescimento de quarenta para quatrocentos funcionários, mudou a forma de 

relacionamento dos líderes com seus funcionários, passando do modelo de conhecer todas as 

pessoas e ter um tratamento individualizado para um modelo entendido como mais 

profissional. Segundo F3, “os diretores... já não conhecem as 400 pessoas. Então, precisou... 

uma administração mais profissional... mais voltada para resultados... um foco mais 

profissional na admissão, coordenação e seleção das pessoas e começamos a sentir o aumento 

dos clientes também...” Se por um lado, as questões pessoais deixaram de ser tratadas de 

forma individualizada, houve uma mudança para uma gestão profissional, como mencionado 

no trecho: ”Já não tinha mais aquela história de entrar na sala do diretor: '– Oh, meu filho está 

passando mal.' Ou então: '– Eu tenho a minha prima, minha cunhada para trazer para trabalhar 

aqui. Como é que pode ser admitido?'”; por outro lado, de acordo com F3, o aumento do 

número de clientes em diversas regiões brasileiras contribuiu para que a empresa observasse e 

procurasse entender a diferenças das pessoas de outras regiões: “E aí começou realmente a 

haver a diversificação das ações em relação às pessoas... temos clientes... em Curitiba... 

interior do estado do Paraná... Santa Catarina... São Paulo, capital; no ABC... Cotia, 

Campinas, Rio de Janeiro, Brasília. Então, são conceitos profissionais diferentes, são pessoas 

diferentes, costumes diferentes. Nós começamos então a procurar entender essa diversidade”.  



181 
 
 

 

Segundo F3, entender a diversidade dos clientes e poder melhor atendê-los é uma 

questão de negócio e uma característica positiva daqueles profissionais que conseguem atuar 

dessa forma, principalmente em uma empresa que presta serviços a diversas outras empresas. 

No depoimento de F3, é dito que “essas pessoas que pensam diferente são os resilientes e a 

gente tem capacidade de se adaptar a novas situações, situações diferentes... mais de 300 

pessoas prestam seus serviços fora daqui da sede, prestam nos clientes...”.  

O entrevistado F3 indica que a necessidade de se adaptar à cultura, ao dia a dia das 

organizações em que os profissionais terceirizados atuam, é uma das características-chave e 

pode ser entendida como uma fonte de diversidade desses profissionais. Segundo F3, “ele 

vive a semana toda lá, o mês todo lá. Os colegas dele são da empresa, onde ele está prestando 

o seu serviço... O jogo de futebol de quinta-feira... churrasco que ele vai é com o pessoal de 

lá... são nossos funcionários, prestam serviços para os nossos clientes... porém, ele tem 

costume e uso diferente do que a ITS”. De acordo com F3, o desafio da empresa de prestação 

de serviços, em que seus funcionários ficam sediados nos clientes, é de manter a identidade e 

a capacidade de adaptação em caso de uma mudança de cliente, e considera isso como um 

exemplo de diversidade, e diz que “esta diferença a gente tem que estar trabalhando em cima 

das pessoas... o mesmo trabalho que é executado na L&G por um técnico de informática não é 

o mesmo trabalho que é executado n'O Boticário, na Renault... as exigências são diferentes. 

Então, nós consideramos isso como uma diversidade...”. 

Segundo F3, a atuação da área de Recursos Humanos de empresas prestadoras de 

serviços junto aos clientes é importante para um alinhamento de práticas e um 

compartilhamento de iniciativas, ou seja, segundo a teoria institucional, é uma forma de 

institucionalismo normativo em que profissionais de determinada área, após compartilhar de 

uma visão, desenvolvem ideias internamente às suas próprias organizações e, com isso, criam 

um modelo de gestão. De acordo com F3, “tento fazer um relacionamento mais próximo junto 

aos gerentes de RH, a diretoria de RH dos clientes. O que eles estão fazendo de novo, o que 

eles estão fazendo de bom, o que eles fazem mais do que nós fazemos, até onde nós podemos 

chegar, para que ao menos possa de certa forma... uniformizar e organizar”. 

Quando F3 é questionado sobre se há iniciativas de diversidade em sua organização, a 

resposta foi inexistência de práticas formais de diversidade e indica que a região de Curitiba 

possui uma quantidade pequena de representantes da raça negra. Segundo F3, “nós temos uma 

única pessoa negra na empresa, nós nunca rejeitamos por ser negro, é que não houve procura 

de pessoas negras... existe uma diferenciação em relação a grandes centros como São Paulo, 

como Rio de Janeiro, porque existem menos negros que habitam aqui a cidade, a proporção, a 
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relação”. Com respeito à opção sexual, F3 indica a existência de funcionários homossexuais 

trabalhando na sede da empresa e que não há restrições no processo de contratação. 

Adicionalmente, indica que nenhum funcionário homossexual atua em um dos clientes, 

porém, caso houvesse a oportunidade de trabalho, haveria inicialmente uma validação com o 

próprio cliente em relação a ter um prestador de serviços com diversidade de opção sexual. F3 

indica que “temos um homossexual masculino e uma homossexual feminina. Essas pessoas 

trabalham aqui na nossa sede. Não houve até hoje... candidatos em relação ao cliente. Se 

houver... nós vamos primeiro fazer um trabalho junto ao cliente, como é que é o 

comportamento do cliente em relação a isso”. Quanto às pessoas com deficiência, indica 

haver atuação tanto na sede da empresa quanto em clientes.  

Arguido sobre as fontes de vantagem em se ter um time de diversos, F3 pontua que as 

pessoas diferentes tendem a superar suas diferenças de forma a serem tratadas com igualdade, 

dando a entender que a pessoa dita diferente é inferior àquela considerada normal. F3 diz que 

“elas sabem que são diferentes. E, por elas saberem que são diferentes, elas também não 

querem ser tratadas como diferentes, elas querem ser tratadas com um sentido de igualdade. 

Ela dá de tudo para realmente ser um profissional competente, ser um profissional habilidoso, 

ser um profissional comprometido. Ela procura fazer com que essa diferença que existe entre 

os demais não seja uma diferença que vá destoar da sua responsabilidade profissional.” 

F3 indica uma situação de limitação quanto às oportunidades para pessoas com 

deficiências entre sua organização e a empresa pesquisada, já que a última possui uma área 

produtiva e a primeira é uma empresa de prestação de serviços, tendo em vista que as 

atividades não são rotineiras e dependem da necessidade dos clientes. Segundo ele, “tem uma 

diferença grande, porque a L&G é uma indústria, é uma empresa de produção. Então, existe a 

possibilidade de você adequar essas pessoas na sua linha de produção, no seu trabalho. Na 

ITS, como ela é uma prestadora de serviço, fica mais difícil... não tem uma sequência natural 

de trabalho... hoje ele está aqui, amanhã ele precisa estar no outro cliente, uma outra 

exigência... Então, essa diferença, talvez, a gente não consiga adequar em relação ao que faz 

hoje a L&G”. Porém, na continuidade da entrevista, F3 indica não ser impossível adequar 

qualquer perfil de profissional aos clientes em que atuará como prestador de serviços, desde 

que haja uma aceitação do próprio cliente às diferenças dos profissionais que lhe irão servir. 

F3 indica que em sua perspectiva há a necessidade de “fazer um trabalho junto ao cliente, 

sentir a sua necessidade, sentir a sua posição em relação a isso para que você não tenha uma 

zona de conflito nem em relação ao cliente, nem em relação à pessoa que você vai colocar lá”. 

A atuação em uma rede envolvendo fornecedores e cliente contribui para um alinhamento de 
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posições e uma forma sincronizada de atuação em cadeia, por assim dizer, um modelo padrão 

de atuação baseado em valores compartilhados por um grupo de empresas em um campo 

institucionalizado. Dessa forma, F3 contribui citando um exemplo em que a empresa deu 

oportunidade de desenvolvimento a uma pessoa que não correspondia aos critérios mínimos 

de contratação e, por meio de um alinhamento com um cliente, pôde dar a chance de 

desenvolvimento ao funcionário e demonstrar seu talento. F3 relata “um exemplo de pessoa 

de baixo nível social, de baixo nível de formação acadêmica, mas inteligente... ela aprendeu 

computação em um desses centros de bairro... nós a admitimos como estagiária aqui na sede... 

na época, eu conversei com o diretor de Recursos Humanos da Renault.. .ele achou a ação 

importante”.  

Segundo F3, com a efetivação, a moça de família humilde teve a oportunidade de 

estudar à noite, terminar o segundo grau e seu profissionalismo se tornou um exemplo de 

superação no Brasil e no exterior: “isso rendeu para ela um agradecimento da direção da ITS e 

da Renault e ela foi alvo de reportagem na revista da Renault na França”.  

Nesse ponto, observa-se a importância social de se trabalhar a conscientização na 

cadeia de valor, de maneira que a rede formada por empresas clientes e fornecedores possam 

compartilhar práticas inclusivas que possibilitem que grupos minoritários tenham 

oportunidades de acesso e de desenvolvimento nas organizações. Segundo F3, “houve uma 

compreensão também da direção da Renault de dar oportunidade para esta pessoa... se nós 

fizermos essa interação de necessidade de informações, com certeza os clientes vão entender 

que essa rede de valor funciona exatamente por causa disso”. 

Quando F3 é questionado sobre os motivos pelos quais a empresa pesquisada é 

considerada uma das melhores empresas para trabalhar, indica que “a partir do presidente... 

ele se comunica diretamente com as pessoas... quais são os objetivos futuros, quais serão os 

próximos passos, o que deu certo, o que não deu certo. Existe uma credibilidade muito grande 

nisso... gestores... diretores seguem o mesmo estilo, têm uma comunicação sempre bastante 

pessoal junto aos seus colaboradores”. Outro ponto salientado por F3 é que mesmo passando 

por uma crise econômica mundial a empresa não promoveu demissões em massa, acreditando 

que após a crise surgirão oportunidades: “Essa crise que está afetando tudo quanto é 

empresa... Não houve nenhuma demissão em massa, não houve...”.  

Segundo F3, a primeira empresa que começou a trabalhar com uma rede de 

fornecedores da qual sua empresa fazia parte foi o cliente O Boticário. No início, o trabalho 

foi de iniciar os fornecedores em práticas relacionadas a ações de meio ambiente e 

responsabilidade social, um exemplo de institucionalismo normativo. O depoimento de F3 
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indica que, com o passar do tempo, outros clientes começam a perceber uma diferenciação 

favorável à empresa fornecedora por ter adotado algumas práticas iniciadas pelo O Boticário, 

ou seja, resultou em uma vantagem para a organização. F3 afirma que “eles começaram a 

pedir que os fornecedores preenchessem um questionário do Instituto Ethos. E isso também 

valeu... de portfólio para outras empresas... nossa área de marketing expunha que a gente já 

participava disso. Então alguns clientes... se encantaram: '– Poxa, que bom que vocês tiveram 

essa iniciativa.' E por último então agora foi a L&G, eu lembro que a gente começou...”. 

F3 resume a participação na rede de fornecedores como uma integração entre as 

diversas empresas e uma forma de transmissão de melhores práticas que podem ser adotadas 

em um conjunto de empresas constituintes de um campo organizacional: “Isso tem trazido 

para nós participantes... uma integração... o que as outras empresas estão fazendo... Sempre 

tem alguém que está expondo aquilo que estão fazendo... os problemas que vêm 

enfrentando... e isso serve de norte... serve de balizamento para aquilo que a gente pode 

fazer”.  

Perguntada sobre as razões que levaram a C&L a desenvolver iniciativas de diversidade, 

C1 menciona que “O programa de valorização da Diversidade foi uma evolução de um 

movimento da C&L na adaptação dos processos da Empresa em relação a SA 8000, da 

implantação do código de Conduta Ética. E na participação ativa junto ao Instituto ETHOS”. 

Segundo C1, sua empresa desenvolve programas de inclusão de pessoas com deficiência, 

programa para jovem aprendiz e primeiro emprego, além de programas para negros e 

mulheres.  

Sobre a iniciativa de valorização do gênero feminino, C1 indica que: 

 

 “Colocamos mulheres em cargos historicamente ocupados por homens. Para as vagas que são 
abertas, convidamos também mulheres. O que antes não acontecia. Não existe nenhum cargo 
especialmente para Mulheres. Em cargo de liderança entre coordenação e gerência, temos 20% de 
mulheres. Não parece muito, mas se olharmos que em 2003, eram apenas 2%, tivemos um grande 
avanço”. 

 
 

A organização tem uma preocupação em preparar seu público interno para o convívio 

com pessoas diferentes, de acordo com C1 “Distribuímos cartilhas de como conviver com a 

pessoa Deficiente. Participamos de palestras e workshop. Temos treinamento de Gestão da 

Diversidade para todos os Líderes da empresa (...) é tratado com bastante profundidade as 

diferenças entre cada ser humano”.  

Segundo C1 a empresa procura desenvolver uma consciência do respeito e da 

valorização aliada a uma política de competência e resultados. Segundo C1 “Trazemos a 
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importância de respeitar e valorizar cada pessoa da equipe a partir de suas competências e 

potenciais para a produção dos resultados (...) a própria convivência nas equipes com os 

diversos, traz a todos os colaboradores um desmonte de suas crenças, equívocos, e 

estereótipos dessas pessoas.”  

Sobre como os públicos internos e externos à organização percebem as iniciativas de 

diversidade desenvolvidas por C&L, C1 indica que “são muito bem vistas por todos os nossos 

públicos. Temos depoimentos, reconhecimentos e prêmios, em todos os nossos programas de 

diversidade”.  

Perguntada sobre como o tema diversidade é trabalhado internamente na organização, 

C1 indica que “A diversidade é um dado de realidade que precisa ser valorizado para que se 

transforme num fator de inclusão, numa vantagem competitiva para a empresa”. 

Complementa dizendo que “(...) na medida em que respeitamos as diferenças, e até mesmo 

valorizamos os diferentes, temos mais e melhor condição de soluções criativas, de alternativas 

diversas, de apoio dos colaboradores e clientes”.  

Porém, mesmo assim indica ter havido problemas de conflito com o grupo dominante, 

principalmente no início da adoção das iniciativas. Segundo C1 “já tivemos alguns problemas 

com o grupo dominante, particularmente em relação aos cargos de gerência (...) temos metas: 

inclusão de 25% de mulheres, 20% de negros, e 5% de Pessoas com Deficiência (...) não 

queremos só os diversos, queremos também os diversos”.  

Já como a organização trabalha com seus fornecedores, C1 menciona que realizam 

palestras, conversas, reuniões, periodicamente, com os fornecedores. Adicionalmente diz 

haver alguns aspectos obrigatórios, como cláusulas contratuais. Segundo C1: 

 
 

 “no contrato dos fornecedores de Consultoria de RH, por exemplo, existe uma clausula que 
eles devem nos apresentar 20% de candidatos negros, 25% de mulheres, e 5% de Pessoas com 
Deficiência. Para todas as vagas que aparecerem. Se por acaso não acontecer, na hora do 
pagamento, aplicamos multa de 2% do contrato”.  

 

Sobre vantagens em se trabalhar com a diversidade, C1 indica que “Pela natureza do 

nosso negócio (...) somos uma empresa diversa e nada mais natural termos representados os 

Diversos no conjunto de nossos colaboradores. A diversidade traz criatividade, capacidade de 

encontrar soluções, que agrega muito valor para a empresa”.  

 Na visão de C1 o tema gestão da diversidade deve ser tratado de maneira positiva e 

estratégica e não como um mero cumprimento de cotas. Porém, indica haver a necessidade de 
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ações afirmativas “Não há valorização da diversidade sem ações afirmativas. A diversidade é 

um fator estratégico que constrói sinergia e não pode ser confundida com assistencialismo”. 

 

Sobre os problemas associados à diversidade, C1 indica que:  

 

“O processo de inclusão e valorização do Diferente é lento e árduo. Muitas vezes nos 
deparamos com atitudes preconceituosas que temos de tratar também com respeito e 
consideração. A valorização da diversidade é uma mudança de Cultura, e como tal tem de ser 
feita progressivamente e com cuidados. A radicalização pode criar um movimento de inclusão 
às avessas. Importante ainda, que o processo de inclusão é uma via de mão dupla, tanto o 
“excluído” como o “incluído” tem muito para aprender nesse processo”.  

 

 

4.9 Categoria Diversidade 

 

A categoria identificada como “Diversidade” foi constituída de subcategorias, 

envolvendo temas sobre dimensões e fontes de diversidade, diversidade em si, iniciativas de 

diversidade, além da percepção dos entrevistados sobre possíveis vantagens e problemas 

associados à diversidade e à gestão da diversidade. O Quadro 18 resume os temas observados 

nas entrevistas. 

O discurso de que não há restrição de ingresso de pessoas com diferentes 

características é compartilhado por todos os entrevistados e vários exemplos foram relatados, 

indicando diferentes fontes de diversidade, tais como gênero, raça, opção sexual, idade, 

naturalidade e religião, todas associadas às dimensões visíveis ou superficiais (HARRISON, 

PRICE; BELL, 1998; ELY; THOMAS, 2001). Durante as entrevistas, também foi possível 

observar que os respondentes reconheciam espontaneamente outras fontes de diversidade 

associadas às dimensões menos visíveis ou profundas, como diferenças de ideias, 

pensamentos, personalidade, atitude, comportamento, pontos de vista, visões, expectativas e 

até momento de vida.  

Há uma compreensão compartilhada de que a organização não pratica qualquer ato 

discriminatório, conforme apresentada na análise da categoria “Discriminação e Preconceito” 

e, quanto às características do perfil da organização em termos de fontes de diversidade, o 

entrevistado E4 indica que “são pessoas diversificadas... bem diferentes mesmo, de religião, 

raça, cor, opção sexual. Não tem discriminação. Aquela pessoa, independente do que ela é, ela 

atende o que a L&G quer? Então ela está contratada. Independente da situação dela social, do 

portão para fora”. Este entrevistado complementa que percebe que há uma coesão nos times 
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mesmo com as diferenças entre as pessoas, seja de naturalidade, raça, religião ou idade: 

“diversas conversas... é bem legal. Além de ter diferença de raça e religião, tem diversidade 

de estados aqui dentro. Pessoal mais jovem, mais de idade. Pessoas já para se aposentarem. 

Nossa, e trabalhando no mesmo grupo. É tudo um grupo coeso ali”.  

O entrevistado E6 corrobora com essa percepção, citando exemplos de opção sexual e 

indica que há uma respeitabilidade ao profissional, mesmo que ainda haja indícios de 

estereótipo e preconceito: “aqui tem de tudo (...) tem homossexual, que a gente vê e é 

respeitado, porque são pessoas super competentes e tem um relacionamento bom com as 

outras (...) claro que sempre tem aquele bobão que faz alguma brincadeira”.  

Na opinião de E6, não há indícios de que haja limitação para se contratar uma pessoa 

com características diferentes e usa um exemplo de contratação de uma pessoa com mais 

idade, porém menciona sua surpresa com o fato em si, mesmo sendo para uma posição de 

coordenação: “no geral, a empresa contrata mesmo sendo diferente... tenho visto algumas 

contratações de pessoas... com mais idade realmente... outro dia me surpreendeu, porque 

contrataram um cara com 50 anos, eu achei o máximo, para ser um coordenador. Pensei 

assim: '– Que legal que contrataram uma pessoa mais velha'”. Segundo E6, mesmo 

considerando que o mais comum é a contratação de pessoas mais jovens, recém-formadas, 

com uma faixa salarial menor, há espaço para pessoas com mais experiência: “Não só aquele 

fresquinho, que saiu da faculdade, que teve uma época que era só isso, era só salário baixo.... 

eu acho que existe... até porque tem espaço para tudo dentro de uma empresa”. 

Quanto à fonte de diversidade de gênero, os entrevistados E4 e E6 indicam que há 

uma preocupação da empresa em ter em seu quadro uma representatividade da mulher. 

Segundo o depoimento de E4, não há limitações para se contratar mulheres para a linha de 

produção e o aspecto mais relevante é o da competência para se optar entre homens e 

mulheres, inclusive para os níveis gerenciais: “a linha de montagem em si, não tem essa 

discriminação. Aonde trabalha mulher, pode trabalhar homem e vice-versa... depende da 

habilidade e competência de cada um...”. 
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Quadro 18: Resumo da categoria Diversidade 
Dimensão de 
Diversidade

Fonte de Diversidade Exemplos Citados
Vantagem/Benefícios da 
Diversidade

Problemas com a 
Diversidade

E1 - Demográfica
- origem geográfica
- opção sexual
- gênero

-Transsexual
- ganho indireto, imagem
- redução de turn over

E2
- Organizacional
- Psicológica
- Demográfica

- raça
- deficiência
- gênero
- religião
- idade
- experiência
- opção sexual
- área de atuação 
- comportamento
- idéias
- contribuições

- negros
- deficientes
- opção sexual
- experiência
- idade
- idéias
- posturas
- religião

- redução de turn over
- inovação
- equilíbrio
- novas idéias
- produtos diferenciados
- mescla capacidade de 
aprendizado e sabedoria

- conflitos religiosos
- "saber filtrar as coisas, o 
melhor para você ou para o 
grupo".
- conflitos entre áreas 
administrativo e produção

E3
- Demográfica
- Psicológica

- raça
- deficiência
- origem geográfica
- idéias
- experiência
- pontos de vista

- negros
- deficientes
- experiência
- idéias
- pontos de vista
- origem geográfica

- Atingir objetivos por 
meio das idéias diferentes 
das pessoas

E4
- Demográfica
- Psicológica

- raça
- cor 
- religião
- opção sexual
- situação social
- origem geográfica
- gênero
- culturas
- idade
- conversas, 
pensamentos, idéias

- homossexual
- programa para 
mulheres grávidas
- programa para filhos 
dos colaboradores
- origem geográfica
- mistura de culturas
- idade e experiência

- aprendizagem
- para driblar crises e 
superar concorrência 
depende das pessoas
- atingir objetivos por meio 
das idéias diferentes das 
pessoas
- criatividade
- mudança
- inovação

- "falaram para ele que aqui 
na Landis, não tem esse 
problema. Ele tinha que ser 
o que ele era, desde que 
não afetasse o que ele foi 
proposto a fazer". 

E5
- Organizacional
- Psicológica
- Demográfica

- tempo de casa
- experiência
- função
- hierarquia
- gênero
- opção Sexual
- origem geográfica
- raça 
- idade
- comportamentos
- expectativas
- visões

- a pessoa gorda ou 
magra, alta ou baixa
- o homossexual e o 
heterossexual, 
- a mulher e o homem 
- culturas, diferentes 
naturalidades
- comportamentos
- branco, negro, pardo, 
oriental
- os casados e os 
solteiros
- jovens e de mais idade

- inovação
- solução de problemas
- homogeneidade leva à 
estagnação
- "você enxerga um prisma 
de um ponto de vista,..., se 
mudar um grau o ângulo, 
você já vai enxergar uma 
coisa diferente"
- uma gestão que 
entendesse as necessidades 
individuais resultaria em 
melhores resultados
- 

- limitações físicas, 
- situações sociais, regras 
sociais
- "o homossexual quer ser 
aceito como mulher, sendo 
que ele não é uma mulher".
- "o casal de homossexual 
quer casar e quer ter filho e 
quer freqüentar a igreja de 
domingo. Isso é uma 
estrutura extremamente 
social católica, que o 
homossexual não está 
inserido nessa conquista 
social". 
- Porque ele quer ocupar o 
lugar que um casal 
heterossexual ocupa dentro 
de uma sociedade e não é 
essa a verdade. 

E6
- Psicológica
- Demográfica

- gênero
- experiência
- idade
- opção sexual
- raça
- religião

- idade e experiência
- temperamento
- expectativas e 
momento de vida

- "porque a pessoa mais 
velha primeiro; já vai mais 
devagar, ela já teve muito 
mais tempo naquele tempo 
lá, que o eficiente era ficar 
até mais tarde"
- Então dá trabalho, você 
tem que fazer uma coisa 
mais direcionada, mas eu 
acho que é, eu acredito 
nisso, eu acho que é assim 
que funciona.  
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Em seu depoimento, perguntado especificamente se a organização pesquisada 

proporciona uma participação feminina em todos os níveis, E6 comenta ser um movimento 

social da mulher em buscar se desenvolver profissionalmente e ocupar um novo espaço na 

sociedade, mas não reforça esse sentimento com exemplos reais da própria organização; 

segundo E6, “eu acho que é uma empresa que busca isso... o mundo está mostrando que isso é 

importante... uma realidade... a mulher... foi se profissionalizar, foi estudar, foi correr atrás 

das coisas que ela quer... eu acho que a L&G tem essa preocupação”. 

No depoimento de E5, é mencionado que questões de gênero ou opção sexual não 

seriam limitações para ocupar cargos gerenciais e indica o código de ética como uma 

referência a esta prática e dá o exemplo da sua própria área ser gerenciada por uma mulher: 

“A minha gerente é mulher. Então assim, a gente tem gerente mulher, a gente tem gerente 

homem, sexo e opção sexual aqui nunca foi problema. A gente tem dentro do nosso código de 

ética que isso tem que ser respeitado...” 

A fonte de diversidade de opção sexual foi exemplificada em três depoimentos, o que 

possibilitou a comparação das percepções dos entrevistados sobre um mesmo caso de 

diversidade. Um dos entrevistados indica não haver nenhuma restrição da empresa quanto à 

opção sexual, mesmo indicando ter sido um "problema" o caso relatado. Segundo E1, “o 

pessoal não barra ninguém... tanto que ultimamente teve um problema... não um problema, 

mas eu tive uma situação que nós contratamos uma pessoa transexual. E as pessoas aqui, 

muitas, nunca tinham visto. E nós contratamos... Não me interessa o que ele faz lá fora, me 

interessa que ele trabalhe dentro dos padrões da empresa”. 

De acordo com os depoimentos, a permanência na organização do profissional com 

diversidade de opção sexual foi de apenas seis meses, pois quando seu contrato de trabalho 

chegou ao fim a empresa não tinha demanda de trabalho para renová-lo; segundo E2, “ele 

trabalhou como temporário seis meses, terminou o contrato dele, não tínhamos cargo efetivo, 

já não vinha efetivando muita gente. Mas, talvez se tivesse uma vaga... a gente poderia até 

efetivá-lo. Porque nós não temos esse problema”. 

Um segundo entrevistado cita o mesmo exemplo, mas indica que mesmo a empresa 

não fazendo restrições quanto à opção sexual, os funcionários não estariam preparados para 

conviver com uma pessoa diferente do padrão. Cabe ressaltar que, na percepção desse 

entrevistado, no início estava tudo tranquilo e que depois algo mudou. Segundo E2, “a opção 

sexual que é um pouquinho diferente, porque eu contratei até um rapaz. No começo ele estava 

bem, tudo tranquilo, eu não sei quem que estragou, se fomos nós ou se foram as mulheres que 

viram uma pessoa diferente no ambiente”.  
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O entrevistado E4 relata como foi o processo de adaptação do funcionário transexual, 

referenciando esse caso como um "exemplo bem forte", em que no início foi um problema e 

depois o problema foi resolvido quando gradativamente o funcionário pôde agir dentro da 

empresa como gostaria. Segundo E4, “tivemos um exemplo bem forte o ano passado, que foi 

contratado um rapaz que era homossexual... entrou bem... então...falaram para ele que aqui na 

L&G, não tem esse problema... daquele momento em diante... ele assumiu realmente a 

posição sexual dele aqui dentro...”  

Confrontando os depoimentos de E2 e E4, observa-se diferentes interpretações do 

mesmo acontecimento. Na visão de E2, no começo tudo ia bem e depois "alguém o estragou". 

Na perspectiva de E4, a partir do momento em que o funcionário pôde assumir realmente sua 

posição sexual ele passou a ser uma pessoa mais feliz. O depoimento E4 revela que: “quer 

dizer, nem a L&G nem os companheiros de trabalho travaram isso dele. Ele trabalhava à 

vontade, ele falava, ele vinha do jeito que ele queria vir, maquiado ou não. Ninguém se opôs a 

ele. Tanto que eu acredito que, no período que ele trabalhou aqui dentro, ele se sentiu bem”.  

O mesmo E4 faz referência a um lado profissional que, segundo ele, restringe a 

aceitação de algumas características da pessoa diversa; nesse exemplo, o transexual que 

preferia ser chamado por um nome feminino. No depoimento, diz que “claro que ele não 

vinha extravagante, mas era outra pessoa... ele gostaria de ser chamado... de Alexa. Só que eu, 

dentro de um lado profissional, eu não permitia essa... Mas com os colegas de trabalho dele, 

ele era outra pessoa. Ele era a pessoa que ele queria ser...”.  

Segundo E2, há diferença de como a organização trata a questão da diversidade em 

suas políticas, práticas e como as pessoas reagem a essa diversidade, considerando seus 

próprios valores e crenças: “Não que a empresa fez alguma restrição... não é a pessoa jurídica, 

as pessoas físicas é que não estão preparadas ainda para isso”.  

O depoimento de E5 indica sua visão de como a empresa deveria tratar os casos de 

homossexuais e expressa sua forma de pensar em relação a como a organização deveria tratar 

a diversidade de opção sexual. Segundo E5, “as pessoas querem isso, quer dizer, o 

homossexual quer ser aceito como mulher, sendo que ele não é uma mulher... o homossexual 

tem que se entender com o homossexual, ele tem que se valorizar por aquilo. E as pessoas têm 

que respeitá-lo como homossexual e não como uma mulher”.   

Segundo o depoimento de E7, a empresa não possui programa diferenciado para 

contratação por cotas de pessoas com deficiências, de negros ou mulheres. Diz possuir alguns 

profissionais com características especiais que são tratados da mesma forma como os demais 

profissionais. De acordo com o entrevistado E2, sobre pessoas com deficiências, “são como 
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funcionários normais, são trabalhadores normais”. Na visão de E3, não há diferenciação de 

tratamento nem para portadores de deficiência nem quanto à questão de raça. Segundo E3, 

“De raça, de deficiente? Não temos problemas disso, não. Eu acho que todo mundo se trata de 

igual para igual...", o que E2 complementa indicando que “quanto ao negro, eu não vejo 

reclamação nenhuma, eu nunca ouvi nada, nunca soube de nada aqui dentro”.  

Uma das características mais expressivas da organização pesquisada é o fato de ter 

uma diversidade de naturalidade, principalmente devido à transferência de uma planta 

produtiva do Rio de Janeiro para Curitiba. Segundo o depoimento dos entrevistados, há claras 

referências da diversidade cultural que ainda permanecem vivas na empresa. Segundo E3, 

“tem um monte de carioca aí... o curitibano, ele é um pouco fechado assim, tem aquele estilo 

europeu, gente fria, mas quando você conquista, quando você faz amizade, são... ótimos de se 

conviver". A manutenção dos diferentes costumes também é observado pelo entrevistado E5, 

que indica ainda haver alguns conflitos, mas que não são abertamente declarados; segundo 

E5, “temos uma grande quantidade de cariocas aqui, que têm outro estilo de vida... estão aqui 

há muitos anos e que continuam com os seus costumes, com as suas diferenças. E na 

verdade... em alguns momentos há aquele jogo, aquele conflito... de alguma forma... isso é 

sutil”.  

 E4 compartilha da imagem de uma empresa de várias culturas e revela que a mistura 

resultante faz da organização uma empresa não curitibana e sim brasileira: “vai encontrar aqui 

dentro gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, lá do Norte do país, do Sul. Então, essa mistura 

de culturas aqui dentro, e todo mundo aceita todo mundo... a L&G não é uma L&G 

curitibana, é uma L&G brasileira...”  

Quanto à diversidade religiosa, o entrevistado E7 indica que “aqui, a empresa não 

discrimina, não tem problema de religião. Inclusive tinham grupos de orações de várias seitas 

aqui, que eles rezavam na hora do almoço”. De acordo com E5, “a gente tem dentro do nosso 

código de ética que isso tem que ser respeitado, a religião”. Já no depoimento de E2, é 

mencionado que, apesar de haver "bate boca" devido às diferenças religiosas, há ao mesmo 

tempo uma troca de ideias. Segundo E2, “tem bastante coisa de religião aqui dentro também... 

e isso dá bate boca... e essa diversidade é boa também, porque você consegue pegar as ideias 

de outras pessoas também, de outros modos de pensar. Se as pessoas souberem filtrar as 

coisas boas, é bom”.  

No depoimento de E5, é mencionado um aspecto de multiplicidade de diversidade 

envolvendo a composição de fontes de diversidade em um mesmo indivíduo, ou seja, as 

diversas fontes de diversidade misturadas podem resultar em uma divergência ainda maior e 
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cada indivíduo faz parte de diferentes grupos, tendo em vista suas particularidades. Segundo 

E5, “você tem as diversas culturas, você tem as diversas naturalidades, as diversas opções 

sexuais, você tem os diversos comportamentos, você tem homem, você tem mulher, você tem 

branco, você tem negro, você tem pardo, você tem oriental, você tem casados, você tem 

solteiros. Quer dizer, tudo isso é uma divergência”. 

De acordo com E5, as diferentes características dos membros de uma organização faz 

com que sejam formados grupos com multiplicidade de fontes de diversidades, e os diversos 

grupos formados momentaneamente por características semelhantes ainda assim teriam outras 

características diferentes, porém teriam algo para estar conectado: “E você vê que cada grupo, 

apesar daquela coisa, o casado faz parte do negro ou do branco, faz parte do mais culto, do 

menos culto, mas quer dizer, então eles são ligados de alguma forma... você acaba tendo em 

algum momento, algumas coisas que a outra pessoa tem”. 

 

Vantagens da diversidade 

 

Nas falas, os entrevistados foram indicando as suas percepções sobre possíveis 

vantagens de se ter times diversos na organização. O entrevistado E1 comentou não observar 

diretamente nenhum ganho financeiro em se ter times diversos compostos por homens e 

mulheres. Em sua fala, foi dito: “Enxergo mais da divulgação que a empresa está aberta às 

diversidades aí. Mas eu acho que ganho assim, não tem como mensurar esse ganho... acho que 

é um ganho indireto. Mas é um ganho”. Citando a diversidade de gênero, E1 indica que 

existem exemplos na organização de mulheres liderando homens e que isso seria um ganho 

indireto dentro da composição da empresa: “já tem algumas mulheres que já estão mandando 

ali no pedaço... dentro da composição da empresa, eu acho que tem um ganho... indireto da 

empresa estar adotando isso”. 

Por outro lado, E1 indica haver uma relação direta entre nível de satisfação com a 

empresa e o baixo nível de turn over e que, havendo um número baixo de saídas de 

profissionais para o mercado, seria um ganho para a organização. Segundo E1, “as pessoas se 

sentem satisfeitas aqui dentro, trabalhando, acreditam na empresa. Por quê? Porque aqui eu já 

tenho um ambiente formado. Eu confio na direção da empresa, eu confio nos diretores da 

empresa. Então, também, é um ganho disso, que a empresa acaba ganhando”.   

 Todavia, para E1, há diferença de expectativas entre pessoas com mais experiência e 

tempo de empresa quando comparadas com as pessoas mais novas na empresa. Os mais novos 

tendem a ter uma visão diferente e estariam mais propensos a buscar oportunidades fora da 
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empresa, aumentando o nível de turn over. Indica E1 que “as pessoas mais novas... como eles 

estão no mercado e o mercado está borbulhando... o cara pode sair arriscando”.  

No depoimento de E2, são identificadas algumas vantagens relacionadas à diversidade 

de experiências na atuação em times. Segundo E2, a composição de times com membros de 

diferentes níveis de experiência propicia posturas e principalmente ideias diferentes e essa 

mesclagem pode ser vantajosa para inovar e desenvolver produtos diferenciados para o 

mercado. Em sua fala, E2 revela que “é algo muito bom, porque você pega pessoa com 

grande experiência, com pouca experiência. Porque esses dias eu contratei um operário de 19 

anos, nunca tinha trabalhado, o primeiro emprego dele. Então, você pega também uma pessoa 

com quarenta anos, que já tem uma bagagem boa... uma pessoa de sessenta anos, bem 

diferente também, vem de outra época ainda... essa mesclagem que a gente faz, você 

consegue ver como são diferentes as coisas”.  

Outro ponto indicado por E2 como uma vantagem é a questão do desenvolvimento das 

equipes quando essas são constituídas de membros com diversidade de idades. Segundo E2, 

se por um lado as pessoas mais jovens possuem maior capacidade de aprendizagem, as 

pessoas mais velhas têm o papel de ensinar e orientar os mais jovens, baseadas em suas 

experiências e a sabedoria: “as pessoas novas têm mais capacidade de aprender... você está 

com a cabeça limpa... consegue criar novas coisas... por isso que você tem que ter pessoas 

novas com as pessoas mais experientes... tem que ter essa mesclagem, não adianta ter só gente 

nova, tem que ter os dois para você ter o saber”.  

E2 reforça a questão da dimensão menos visível da diversidade indicando que a 

contribuição de pessoas de diferentes ideias pode promover a inovação: “pessoas com ideias 

diferentes, elas têm posturas diferentes. E tem que ter essa mesclagem, não adianta você só ter 

pessoas de um certo nível, um certo padrão... Porque outra vantagem de você ter uma pessoa 

nova é a inovação, a pessoa te traz coisas novas... um produto diferenciado no mercado... essa 

inovação é muito importante...”  

A produção de diferentes ideias é outra vantagem de times diversos, identificada pelo 

entrevistado E3, que menciona que as demais fontes de diversidade, como naturalidade ou 

gênero, não são tão relevantes quanto à experiência e à contribuição gerada pelas ideias. 

Segundo E3, “uma empresa é formada por um conjunto de ideias... somando as ideias de 

todos ela consegue atingir os seus objetivos, se todo mundo pensasse igual, acho que a gente 

não ia chegar em um final... o que vale é a experiência, se o cara é carioca, se ele é paulista, 

mas se ele sabe trabalhar bem, se ele traz, se é mulher, trabalha bem, então, isso é um ponto, 

acho que é positivo para a empresa, não é negativo não”.  
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O entrevistado E4 indica que a atuação em times diversos é fundamental para o 

desenvolvimento do time por meio de trocas de conhecimentos em processos de ensino-

aprendizagem, assim como no aumento da criatividade, de forma a alcançar diferenciação 

frente a concorrentes: “Você aprende, você ensina... se a gente quer driblar crises... alcançar 

algum concorrente, ou ser melhor que ele... depende das pessoas. E quanto mais pessoas 

diferentes com pensamentos diferentes, é melhor. Você consegue captar caminhos diferentes 

e... ter mais criatividade...” 

Salienta E4 que um processo de oxigenação, com a entrada de pessoas novas na 

organização, faz com que haja um aumento da diversidade, seja por idade, experiências e 

fundamentalmente por ideias e pode constituir em um fator de diferenciação para a 

organização. Segundo E4, “se você quer mudar, você tem que procurar pessoas e ideias 

novas. Não adianta você mudar e continuar com as mesmas pessoas, que a ideia já está 

saturada. Você não consegue ver a diferença de um produto... buscando outras ideias, novos 

caminhos para poder seguir, atingir a meta e driblar qualquer crise ou concorrência que 

venha”. 

Outro ponto mencionado pelo entrevistado E5 indica que as pessoas novas vindas de 

fora da organização podem contribuir na identificação de soluções de problemas. Segundo 

indica E5, “quando é uma pessoa nova, quando é uma pessoa que está vindo de fora, e às 

vezes não conhece todo o processo... naquele brainstorm... às vezes é a solução de algum 

problema”.  

De acordo com E5, é muito importante a montagem de times heterogêneos para 

possibilitar diferentes visões: “se você traz seres homogêneos, o que você tem? Uma 

estagnação em pouco tempo. Então você tem que ter essas divergências... essas diversas 

habilidades... visões... quando você enxerga um prisma de um ponto de vista, você vai 

enxergar algumas coisas, se mudar um grau o ângulo, você já vai enxergar uma coisa 

diferente”. 

Outro ponto mencionado por E1 é que há vantagem de se ter uma pessoa com 

características parecidas com as dos clientes para melhorar o atendimento. De acordo com E1, 

“Na área comercial já existe isso. O Hugo... Ele é boliviano, então a América Latina... ele que 

faz esses contatos...”. 
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Gestão da diversidade 

 

Nos depoimentos, observa-se que a questão da gestão da diversidade é associada 

individualmente à atuação do gestor e não a uma abrangência organizacional. De acordo com 

o entrevistado E7, a gestão da diversidade seria “você poder dar as mesmas condições para 

qualquer tipo de profissional, pessoas, dentro de uma estrutura organizacional. Que a pessoa 

se sinta valorizada dentro daquilo que possa estar realizando. É aceitar as divergências como 

um fator humano e que realmente deve ser respeitado. Eu acho que é isso. Eu acho que o 

respeito às pessoas é algo que faz você ter uma gestão melhor de diversidade”. 

Um dos entrevistados indica o que considera ser a gestão da diversidade relacionada à 

importância do gestor. Segundo ele, o gestor deve identificar as particularidade de cada um 

dos seus funcionários e agir conforme essas especificidades. De acordo com o depoimento de 

E5, “eu vou falar com o André, eu tenho que saber como o André gostaria que eu falasse com 

ele. Talvez o André não escute direito, eu tenho que falar mais alto com ele. E talvez eu tenha 

que ir a uma sala, porque talvez o Luiz acredite que eu esteja gritando com o André e eu 

posso causar um mal estar no Luiz ‘por causa que’ eu estou gritando com o André...”  

E5 indica o gestor da área de compras da organização pesquisada como o profissional 

que melhor desempenha a gestão da diversidade: “é uma área que está diretamente ligada ao 

mundo inteiro... o global procurement... por estar em contato mais constante com essa 

divergência... essa diferença realmente, faz com que ele tenha uma mente um pouco mais 

aberta e mais desafiadora”. 

Na percepção do entrevistado E6, a gestão da diversidade tem a ver com a 

identificação e compreensão das características humanas de cada indivíduo e o papel do 

gestor é de adequar o discurso: “as pessoas são diferentes. Porque, olha, você fala assim: '–

Diversidade de raça, credo religioso, sexo e tal.' Mas tem a diversidade das pessoas em si 

mesmo, o temperamento. Então, eu tenho a consciência grande que essas sete pessoas que 

trabalham comigo, eu tenho sete discursos diferentes, porque eles são diferentes. E eu não 

tenho pessoas de cor, eu não tenho homossexual, eu não tenho nada. O meu, teoricamente é 

padrão, a minha equipe é padrão”.  

O entrevistado E6, por ter uma função gerencial, indica sua percepção de como pratica 

a gestão no seu time, considerando suas particularidades e diversidades: “diversidade é você... 

olhar a pessoa como ser humano e ver como, entender aquela... É difícil, cansa, não é uma 

coisa que... Porque para mim é mais fácil você chegar e generalizar. E todo mundo que se 
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vire, mas eu não acredito nisso, eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que não é 

assim que funciona”.  

A organização pesquisada não possui uma política formal sobre gestão da diversidade, 

mas foi possível observar iniciativas e práticas que indicam uma gestão informal muito 

associada à cultura da empresa, conforme caracterização descrita na categoria “Jeito de ser da 

empresa”. Os entrevistados manifestaram em seus depoimentos que a empresa age 

naturalmente, respeitando as diferenças das pessoas, que não há discriminação ao diferente e 

que a formalização de uma política de diversidade seria apenas oficializar o que na prática já 

ocorre. Segundo o entrevistado E1, “eu acho que ajudaria mostrar que a empresa está 

compartilhando dessa ideia, mostrando claramente: '– Nós estamos assumindo a política que 

não temos problema nenhum com isso'; no ponto que nós estamos, é só para oficializar que a 

empresa sempre fez isso, mas que ela está oficializando”. A mesma opinião é a do 

entrevistado E2, que diz:  “Porque se... a gente pratica isso no dia a dia... eu não vejo 

problema mesmo e não vai ser nenhum empecilho, porque já acontece, já acontece. Eu acho 

que se colocar no papel é só para registrar, porque isso já se faz”.  
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4.10 Resgate dos objetivos da Pesquisa 

 

No processo de reflexão final, serão resgatados os objetivos geral e específicos, de 

maneira a pontuar as descobertas empíricas realizadas durante as análises e as interpretações 

das nove categorias constituintes derivadas da pesquisa de campo. 

 

Objetivo 1: Levantar as variáveis externas que influenciam a adoção de 

iniciativas de diversidade. 

 

Para uma análise mais abrangente, foram consideradas as respostas de todos os 

respondentes internos como parte da organização pesquisada. 

O Quadro 19 indica um consolidado das respostas. A influência da mídia apareceu 

apenas nas respostas do público interno, e a questão da mudança social como uma variável 

que tenha influenciado a adoção apenas na organização cliente, responsável pela rede de 

valor. Para as demais variáveis, houve certa distribuição entre as respostas, porém vale 

reforçar que apenas uma empresa não indicou ter sido influenciada  pela participação em 

comunidades de empresas, o mesmo acontecendo por influência dos clientes e de empresas 

tidas como referência. As três empresas fornecedoras indicam a organização pesquisada L&G 

como uma empresa que influencia de forma positiva as demais empresas na adoção de 

princípios de sustentabilidade social e iniciativas de diversidade. Da mesma forma, a empresa 

C&L foi identificada pelos entrevistados como uma das empresas que espelhou a organização 

L&G na implementação de algumas de suas ações empresariais, dentre elas a criação da rede 

de valor dos fornecedores.  

Quadro 19 – Variáveis externas que influenciam na adoção de iniciativas de diversidade 

L&G QTM MDK ITS C&L
Obrigação Legal sim sim sim sim
Licitações e concorrências sim sim
Influência da Mídia sim  
Participação em comunidades de empresas sim sim sim sim
influência de empresas referência sim sim sim sim  
Exigências clientes sim sim sim sim
Mudança de tecnologia sim sim
Mudança econômica sim  sim
Mudança social sim  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os objetivos específicos dois e três serão analisados conjuntamente. 

 

Objetivo 2: Identificar as iniciativas de diversidade na organização. 

 

Objetivo 3: Depreender quais os conceitos de diversidade e gestão de 

diversidade são entendidos pela organização  
 

 

No levantamento das iniciativas de diversidade e na identificação de que conceitos de 

diversidade e de gestão de diversidade são compreendidos pelas organizações, fez-se uso da 

análise documental e da interpretação das entrevistas com todos os seus representantes. 

Ademais, foram identificadas também as iniciativas de diversidade na cadeia de valor, 

formada por um cliente (C&L) e pelos fornecedores (QTM, MDK e ITS). Quanto às 

iniciativas de diversidade declaradas, foi possível identificar e tabular os dados das cinco 

empresas participantes do estudo, conforme apresentado no Quadro 20.  

 

Quadro 20: Iniciativas de diversidade nas empresas pesquisadas 

L&G QTM MDK ITS C&L
Programa formal de Gestão da diversidade sim
Desenvolvimento de programas de aprendizes carentes sim sim sim
Contratação de pessoas com deficiência sim sim sim sim sim
Programa de formação de pessoas com deficiência sim
Programa de contratação de negros sim sim
Valorização da diversidade religiosa (Coral e grupo de oração) sim
Programa de assistência ao empregado (dependência química) sim
Programa de bolsa de estudo para desenvolvimento de funcionários da produção sim
Programa de bolsa de estudo para filhos de funcionários sim
Programa de auxílio às comunidades de baixa renda (educação) sim sim sim
Programa especial para gestantes (educação, cuidades especiais, flexibilidade horário) sim  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A única empresa com uma política de diversidade formal é a organização C&L. 

Dentre as ações de diversidade já desenvolvidas pela organização, estão os trabalhos com 

menores carentes, o programa de aprendizes e um programa de desenvolvimento de pessoas 

com deficiência, com rotina diária de quatro horas de estágio na empresa e outras quatro horas 

de estudos em uma Universidade. Há também um programa de contratação de negros, porém 

sem uma cota pré-determinada.  

A organização L&G não possui uma política formal de diversidade, mas nos 

depoimentos os gestores indicam praticarem a diversidade informalmente. Dentre as 

iniciativas, são citadas, além do programa de aprendizes e contratação de pessoas com 
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deficiência, um programa de respeito e valorização da diferença de religião, por meio de coral 

e grupos de oração, um programa especial para funcionários ou parentes com dependência 

química, assim como bolsas de estudos para os funcionários e para filhos até a universidade.  

Das três empresas fornecedoras pesquisadas, a QTM é a que apresenta mais iniciativas 

de diversidade, atuando com pessoas com deficiência, aprendizes e já tem estruturado um 

programa de oportunidade para a raça negra, incluindo cargos executivos. 

De uma forma geral, as iniciativas de diversidade e gestão da diversidade 

compreendidas pelas empresas são tais que ainda podem ser considerados insipientes. Se por 

um lado, os entrevistados identificaram diferentes dimensões (superficial e profunda) e 

diversas fontes de diversidade (gênero, raça, deficiência, naturalidade, idéias, contribuições, 

expectativas, etc.),  por outro, a gestão da diversidade ainda não alcançou um estágio tal que 

pudesse abraçar toda a sua amplitude e estar integrada por toda a organização por meio de 

práticas de gestão de pessoas. Para facilitar a exposição será utilizado o modelo de Thomas Jr. 

(1996) que indica as oito alternativas de ações que uma organização pode adotar quanto à 

diversidade de suas pessoas, conforme ilustrado no Quadro 21. 

 

Quadro 21: Oito alternativas de ação com respeito à diversidade 

Alternativa de Ação Descrição

Inclusão /  Exclusão
Incluir por meio do aumento da variabilidade dos componentes da mistura ou 
Excluir reduzindo essa variabilidade

Negação Minimizar a mistura diversa negando sua existência

Assimilação
Minimizar a mistura diversa insistindo que as minorias devem agir conforme as 
normas do grupo dominante

Supressão
Minimizar a mistura diversa removendo-a do consciente transferindo-a para o 
subconsciente

Isolamento Tratar a diversidade definindo onde ela deve permanecer

Tolerância
Criar uma atitude de espaço para todos, porém com interações apenas superficiais 
com a mistura diversa

Construção de relações
Estabelecer relacionamentos de qualidade, por meio da aceitação e entendimento 
acerta da mistura diversa

Adoção de adaptações mútuas
Desenvolver adaptações mútuas em que todos os componentes mudam de alguma 
forma a fim de alcançar objetivos comuns  

Fonte: Thomas Jr. (1996), adaptado pelo autor 

 

Segundo indica o autor, apenas a alternativa “Adoção de adaptações mútuas” reforça a 

questão da diversidade; as demais alternativas ou eliminam ou minimizam os efeitos da 

diversidade, e, por conseguinte, as vantagens indicadas pelos próprios entrevistados.  

Contudo, e seguindo a proposição de Thomas Jr. (1996),  não necessariamente alguma 

dessas alternativas é sempre boa ou sempre ruim, dependendo do momento da organização e 

de seu contexto. Pode-se entender que as empresas pesquisadas estão em algum estágio 

intermediário entre um processo de exclusão (aversão completa à diversidade) e a completa 
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adoção de adaptações múltiplas (inclusão multicultural, de acordo com Carr-Ruffino, 1995), 

podendo fazer uso simultaneamente de mais de uma alternativa de ação, conforme idealizado 

por Thomas Jr. (1996).  Adicionalmente, o modelo diz que a adoção dessas iniciativas é 

dinâmica e é determinada pelo contexto e, caso o contexto mude, pode ser necessária a 

adoção de outra alternativa ou mesmo um conjunto delas.  

O autor complementa indicando que a adoção de qualquer das oito alternativas 

individual ou coletivamente é determinada por cinco fatores: (1) o ponto de referência; (2) a 

inclinação individual; (3) o pensamento individual; (4) o ambiente organizacional e (5) a 

tensão pela diversidade.  Os três primeiros fatores dependem fundamentalmente dos  líderes 

da organização, a forma como eles lidam com a diversidade e sua complexidade e são 

considerados fatores internos. A competência em diversidade, e a habilidade de oportunizar 

sua presença como uma vantagem para a organização, deve ser priorizada e os líderes devem 

apoiar estilos e formas de trabalho alternativas, tratar seus funcionários de forma 

individualizada, principalmente em questões relacionadas a conflito (COX; BEALE, 1997). 

Carr-Rufino (1995) reforça que a competência multicultural deve ser buscada pelos gestores 

por meio do aprendizado na gestão de conflitos e na busca da justiça e igualdade, na 

comunicação interpessoal com confiança, honestidade e abertura e na prática do feedback 

(falar sobre o outro e ouvir a respeito de si). O quarto fator (o ambiente organizacional) pode 

ser considerado externo e agirá de forma a habilitar ou restringir atitudes gerenciais pró ou 

contra a diversidade. O último fator é composto de componentes externos (ações afirmativas, 

obrigações legais, mudanças de mercado, de tecnologia, requerimentos de clientes, pressões 

sociais, etc.) e componentes internos (pressões internas, conflitos entre grupos, diversidade de 

tensões) sobre o tema diversidade.  

A tensão pela diversidade pode implicar a necessidade de adotar um processo de 

mudança cultural. A mudança transformadora indicada por Schein (1992) é composta por três 

estágios: (1) descongelar, que pode ser analisado como uma forma de desinstitucionalização; 

(2) aprendizagem, que pode ser compreendida como uma fase de diferenciação e inovação, ou 

uma cópia mimética a alguma referência; e (3) recongelar, que remete a um processo de 

internalizar novos conceitos ou institucionalizar uma nova identidade.  

De toda forma, cabe ressaltar que o processo de gerenciamento da diversidade requer 

um longo período e diversas fases até sua completa implementação e, durante essas fases, 

ações afirmativas e valorização da diversidade devem coexistir (THOMAS, JR; 1991) 

O Quadro 22 é uma visão consolidada de cinco modelos de gestão da diversidade. 
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Quadro 22: Comparativo entre autores quanto à gestão da diversidade 

dimensões Cox (1994, 2001) Thomas Jr. (1996, 1999) Thomas e Ely (1996) Dass e Park (1999) Carr-Rufino (1995)

conceito

Alcance de resultados 
organizacionais por meio dos 
resultados dos times diversos

É um processo de criação e 
manutenção de um 
ambiente que possibilite 
naturalmente a todos os 
participantes 
organizacionais alcançar 
seu potencial total em 
busca dos objetivos da 
empresa.

três perspectivas: 
discriminação e justiça, 
acesso e legitimidade e 
aprendizagem e eficiência

quatro perspectivas: 
negação, discriminação 
e justiça, acesso e 
legitimidade e 
aprendizagem e 
eficiência

Competência 
multicultural é a 
proficiência em 
diagnosticar aspectos da 
diversidade, solucionar 
os conflitos e alcançar 
satisfação mútua.

papel do líder

desenvolver clima propicio à 
diversidade
remover barreiras para pleno 
desenvolvimento de 
potencialidades dos 
indivíduos

garantir que os atributos 
pessoais, ou de grupo, 
sejam considerados 
recursos para o 
desempenho da 
organização.

fazer conexão mental, 
legitimar discussões 
abertas, remover barreiras 
e aumentar a confiança

definir a estratégia de 
implementação (reativa, 
defensiva, acomodativa 
ou pro-ativa)

remover barreiras (iner 
cicle), praticar a 
inclusão multicultural, 
entender e valorizar as 
diferenças, respeitar e e 
aprender com as 
diferentes culturas

ajuste da cultura

inclusiva, com resolução de 
conflitos

ambiente propício a todos
abertura, performance, 
sentimento de valorização

depende da pressão por 
diversidade e do nível 
de prioridade da 
organização

Inclusão multicultural: 
melhoria de qualidade e 
redução de turn over, 

diversidade como 
tesouro

valorização

obtenção dos resultados 
individuais

valorizar as contribuições
variedades de idéias e 
opiniões

variedades de idéias e 
opiniões

reconhecer que pessoas 
são diferentes

promoção
valorização por mérito conforme desempenho

oportunidade de 
aprendizagem

oportunidade de 
aprendizagem

valorizar o que cada um 
tem para oferecer

desenvolvimento

individual leval ao 
organizacional

aspecto de atividade 
cognitiva

alta performance e pessoal
alta performance e 
pessoal

prover treinamento para 
mudança de atitude 

métricas

avaliação de performance resultados da empresa
Estágio da organização: 
monolítica, pluralista ou 
multicultural

forma de 
implementação: 
episódica, isolada ou 
sistemática

nível individual, 
interpessoal e 
organizacional

barreiras

diferenças culturais, conflitos 
e aculturamento

adequação da cultura e 
mudança organizacional

depende da perspectiva: 
assimilação, valorização 
ou internalização da 
diferenças

pressões internas e 
externas

estereótipos, 
preconceitos e 
discriminação, 
experiências anteriores 
e exclusão

tempo de adoção
longo longo depende da perspectiva depende da perspectiva longo

Conceitos relacionados à Gestão da Diversidade
Comparativo entre modelos dos autores

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De uma forma geral, o entendimento sobre a gestão da diversidade está mais associado 

às perspectivas de discriminação e justiça e acesso e legitimidade. Os entrevistados são 

categóricos em afirmar que a organização não pratica atos discriminatórios e que todos os 

funcionários são tratados da mesma maneira, porém também indicam exemplos de 

valorização das diferenças e de oportunidades para minorias. Alguns dos entrevistados (E4, 

E5, E6, E8 e C1) apresentaram visões da valorização das diferenças como o caminho para 

aprendizagem, desenvolvimento profissional e enriquecimento das relações entre as pessoas, 

porém compreendem que a organização L&G ainda não internaliza essas práticas 

formalmente. E8 comenta da necessidade de conquistar passo a passo um entendimento 

compartilhado do que vem a ser a gestão da diversidade.  
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C1 em seu depoimento diz que: 

 

“O tema deve ser tratado de maneira positiva e estratégica e não como um mero cumprimento 
da cota. Não há valorização da diversidade sem ações afirmativas. A Diversidade é um fator 
estratégico que constrói sinergia e não pode ser confundida com assistencialismo”. 
 

 
Nesse ponto, faz-se importante um resgate do quarto objetivo específico deste estudo. 

 

Objetivo 4: Identificar o processo de institucionalização das iniciativas de 

diversidade entre organização pesquisada, clientes e fornecedores. 

 

Na análise da categoria processo de institucionalização de práticas organizacionais, foi 

destaque o papel dado às duas redes envolvendo cliente e organização pesquisada e 

organização pesquisada e seus fornecedores (Rede de valor e Rede de valor dos 

fornecedores). O formato das duas redes é muito próximo, mas cada uma se encontra em um 

estágio de desenvolvimento, principalmente quando considerado o período de atuação (a rede 

do cliente desde 2002 e a rede da organização pesquisada desde 2008).  

Segundo a definição de Scott (2001), a dinâmica entre atores e ambiente, o conjunto 

de elementos cognitivos, normativos e regulativos, as atividades e os recursos constituem os 

sistemas sociais denominados de instituições, e que objetivam promover a estabilidade e a 

geração de significado à vida social. Uma instituição é constituída de regras, normas e crenças 

como componentes centrais e depende dos aspectos institucionais do contexto em que está 

inserida e do comportamento dos seres humanos e suas fronteiras legais, morais e culturais.  

Utilizando-se do modelo de Scott (2001) apresentado no referencial teórico, a 

interação entre as organizações pesquisadas, tendo as pressões do meio ambiente como uma 

variável comum (pertencentes ao mesmo campo institucional), pode ser analisada 

considerando os três pilares: regulativo, normativo e cognitivo. O papel do Estado pode ser 

considerado como uma força do Pilar regulativo, em que estabelece as regras e a forma de 

controle e vigilância por meio de inspeções e sanções, sejam recompensas ou punições para as 

organizações presentes no meio. O principal mecanismo institucional é coercitivo e a base 

para a legitimidade é a conformidade com a lei. Nesse sentido, as determinações legais, como 

a Lei de cotas, a Lei do aprendiz, de acordo com a teoria institucional, são ações normativas 

de caráter coercitivo e aplicado a um conjunto de organizações.  

Uma segunda forma institucional, o pilar normativo que prescreve e determina 

sistemas de valores padrão, com os quais as estruturas e comportamentos existentes podem 
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ser comparados e avaliados, e normas morais indicam como organizações devem proceder e a 

forma legítima de se obter êxito; podem ser observadas por meio da comunicação aos clientes 

e aos fornecedores dos códigos de conduta e ética, das políticas ambientais e de 

sustentabilidade e de programas de diversidade, conforme exemplos da C&L e da L&G. 

O pilar cognitivo, que é formado por concepções compartilhadas que constituem a 

natureza da realidade social e de como o conhecimento é produzido, talvez seja, no caso deste 

estudo, o principal mecanismo de institucionalização da cadeia de valor. Os respondentes 

declaradamente indicaram que a rede de valor é uma forma de compartilhar, construir, 

ensinar-aprender, cooperar e que os conhecimentos são trabalhados em prol de um 

entendimento mútuo, o que reforça o aspecto cognitivo indicado por Scott (2001) como sendo 

o mais relacionado ao neoinstitucionalismo, em que os significados surgem da interação, 

moldados e transformados à medida que são utilizados para dar sentido e explicar os 

acontecimentos.  

O processo de construção identificado na observação não participante e nas entrevistas 

dessa pesquisa é identificado por Scott (2001) como uma forma de estruturação de 

significados que podem se tornar compartilhados, interiorizados e legitimados para esses 

grupos de organizações presentes em um mesmo campo institucional. Segundo Scott (2001), 

o pilar cognitivo busca a legitimidade pela adoção de um esquema de referência e é mais 

internalizado porque é oriundo de entendimentos prévios e tidos como verdadeiros e aceitos.  

F1 indica que busca se espelhar em algumas empresas referência, a fim de implantar 

novas idéias em sua organização. Para F2, a participação na rede de valor dos fornecedores é 

uma forma de capitanear melhores práticas e convencer as lideranças da necessidade de 

mudança por meio da voz de um grupo, de uma rede e não uma voz individualizada. Segundo 

F2, o poder de convencimento aumenta à medida que outras empresas com maior 

similaridade, inclusive concorrentes, adotam iniciativas de diversidade. A rede de valor dos 

fornecedores atua no desenvolvimento de uma consciência mútua, entre os participantes, e no 

entendimento de um empreendimento compartilhado. Segundo F2, “a importância da rede de 

valores  (...) que ela seja também um agente de mudanças dentro da minha empresa (...) não é 

voz do [fulano], é toda uma voz de uma L&G, que é um cliente nosso, toda uma rede de 

fornecedores (...)”. F3 resume a participação na rede de fornecedores como uma integração 

entre as diversas empresas e uma forma de transmissão de melhores práticas, que podem ser 

adotadas em um conjunto de empresas constituintes de um campo organizacional: “(...) uma 

integração (...) o que as outras empresas estão fazendo (...) os problemas que vêm enfrentando 

(...) e isso serve de norte (...) de balizamento para aquilo  que a gente pode fazer”. Esse é 
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outro exemplo de um processo de institucionalização do campo organizacional, conforme 

indicam DiMaggio e Powel (2007), que cria uma pressão sobre as organizações, por meio da 

interação entre organizações, da emergência de um padrão aceito pela maioria e do aumento 

de informação com as quais as organizações terão que lidar, sendo forçadas a buscar um 

modelo de homogeneidade ao espelhar organizações  tidas como referência.  

A prática do isomorfismo mimético (DIMAGGIO; POWEL, 2007) também foi 

comentada pelos fornecedores, quando observam o que seus clientes e algumas empresas 

referência estão desenvolvendo,  e considerando suas possibilidades, buscam incluir em suas 

agendas as práticas consideradas como Best practices. O depoimento de F3, indicando ser 

papel da área de RH das empresas procurar um alinhamento com as áreas de RH dos clientes, 

também denota uma forma de legitimar iniciativas dentro da cadeia formada por cliente-

fornecedor. Os entrevistados E7 e E8 também indicam que a organização pesquisada procura 

disseminar para seus fornecedores aquelas iniciativas que consideram chave  para  um 

desenvolvimento sustentável, tais quais medidas de combate à discriminação e preconceito, 

por meio da divulgação do código de ética, assim como a discussão de temas relacionados às 

minorias, buscando processos para dar oportunidades aos diferentes.  

Os dois últimos objetivos específicos deste trabalho serão discutidos conjuntamente. 

 

Objetivo 5: Compreender se a adoção de iniciativas de diversidade 

apresenta-se relacionada à diferenciação e vantagem, de acordo com as 

percepções dos membros da organização. 

 

Objetivo 6: Compreender se a adoção de iniciativas de diversidade 

apresenta-se relacionada à diferenciação e vantagem, de acordo com as 

percepções externas de clientes e fornecedores. 

 

Na identificação dos últimos dois objetivos específicos desta pesquisa, serão 

apresentados quadros-resumos das percepções individuais e um comparativo entre elas. 

 De acordo com os depoimentos, foram elaborados os Quadros 23 e 24 nos quais são 

identificadas as percepções externas e internas, respectivamente, dos entrevistados sobre as 

fontes de diversidade, as vantagens associadas a essas diversidades, assim como potenciais 

problemas advindos da diversidade. No geral, foram identificadas como fontes de diversidade 
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tanto características superficiais, como gênero, raça, deficiência, quanto àquelas mais 

profundas, como diferenças de idéias, pensamentos e contribuições.  

Quanto à percepção de vantagem associada às características diversas, houve certa 

convergência sobre os ganhos relacionados ao negócio, como a solução de problemas, a 

inovação, a criatividade no desenvolvimento de novos produtos, no melhor entendimento aos 

clientes e na melhoria da imagem da empresa. Houve também a identificação de ganhos 

relacionados à satisfação dos funcionários, à redução de turn over, à retenção de talentos, à 

valorização de idéias e contribuições e à aprendizagem.  

  

Quadro 23 – Percepções Externas sobre Diversidade 

Entrevistad Fonte de Diversidade Vantagem da Diversidade Problemas com a Diversidade

F1

- raça
- nível social: menores 
aprendizes
- deficiência

- satisfação dos funcionários
- imagem da empresa

- superação do preconceito e da 
discriminação

F2
- raça
- deficiência

- redução de turn over
- retenção de talentos
- questão de negócio, vantagens financeiras
- imagem da empresa

- superar discriminação e 
preconceitos
- mudar a cultura da empresa e 
da região

F3

- nível social
- opção sexual
- raça
- deficiência
- gênero

- melhor entender os clientes
- questão de negócio: melhor atender os clientes

- requer uma alinhamento 
entre empresa cliente e 
fornecedores
- Empresa fornecedora de 
serviços: maior dificuldade de 
adaptação de pessoas diversas 
no ambiente dos clientes

C1

- raça
- gënero
- nível social: menores 
aprendizes e primeiro emprego
- deficiência

-é um fator estratégico que agrega valor para 
empresa
-atendimento a clientes diversos
-criatividade
-capacidade de encontrar soluções

-é um processo lento e árduo
- há atitudes preconceituosas, 
mas que ainda assim precisam 
ser tratadas com respeito
- a radicalização pode gerar 
uma inclusão às avessas
- tanto o excluído como o 
incluído têm muito que 
aprender  

 

A identificação de potenciais problemas relacionados à diversidade não foi espontânea 

para alguns dos entrevistados (E1, E3 e E4) e, para os demais respondentes houve a indicação 

da existência de conflitos e práticas discriminatórias e preconceituosas (E2, E5, F1 e F3), uma 

carência de candidatos com fontes de diversidade qualificados, tais quais pessoas com 

deficiências, uma dificuldade de se ter profissionais preparados para discutir o tema 

diversidade (E5) e ainda uma necessidade de alinhamento entre cliente-fornecedor para haver 

uma integração entre práticas inclusivas e oportunidades para as minorias (F3). Houve 

também a indicação de que gerir times mais diversos aumenta o esforço do gestor (E6) e que 



206 
 
 

 

o processo de respeito e valorização da diversidade é um processo demorado e que 

primordialmente a organização deve investir em conscientização e não de forma impositiva. 

A percepção favorável, compartilhada pelos entrevistados, de que a diversidade é 

fonte de diferenciação e vantagem para as organizações responde aos dois últimos objetivos 

específicos e suscita uma reflexão do porquê nem todas as organizações pesquisadas possuir, 

de forma estruturada, um programa de gestão da diversidade.   

A observância por parte de vários dos entrevistados de fontes de diversidade menos visíveis 

indica que eles percebem a multiplicidade da diversidade da força de trabalho. Características 

visíveis de cor da pele, raça, gênero ou opção sexual, idade, experiência, tempo de casa e 

nível hierárquico são mescladas com outras fontes de diversidade associadas às características 

menos visíveis, como diferenças de atitudes, de ideias, pensamentos, contribuições e visões. 

A totalidade dessas características é o que torna cada profissional único em seu conjunto da 

obra (HANASHIRO, 2007).  Por um lado, a percepção dos entrevistados (E2, E3 e E4) é de 

não haver influência das características relacionadas à raça, gênero, opção sexual nos 

processos de desenvolvimento profissional e nas oportunidades de carreira, sendo os critérios 

baseados estritamente na qualificação e competência profissional. 

Por outro lado, como a própria condição acaba por limitar a presença de membros das 

minorias no cenário organizacional, a concorrência às vagas fica ainda mais difícil e 

novamente o padrão do mainstream torna o candidato melhor preparado para ocupar posições 

de destaque. Como exemplo, ressalta o entrevistado E7, que afirma que o preenchimento de 

vagas mais especializadas limita o ingresso de minorias, pois não conseguem competir com o 

grupo mainstream; segundo E7:  

 

“Não que a gente não busque, é que, na verdade (...) dificilmente você consegue (...) 

trabalhar com política de inclusão (...) não existe ainda um nível. Às vezes pela 

própria discriminação, não existe um preparo, um nível intelectual de uma massa que 

possa estar usufruindo das vagas das diferenças”.  

 

O entrevistado E8 corrobora indicando que, por mais que a empresa não discrimine o 

próprio processo, limita a participação das minorias, tendo em vista que tais minorias passam 

por privações durante todo o processo de socialização: “ainda não temos um grande  número 

de mulheres na gestão (...) o que eles dizem para mim (...) [eles olham] o melhor perfil de 

competência (...) e quase que sempre o candidato que melhor vai se apresentar (...) é um 

homem jovem, branco, porque ele teve a melhor condição de se preparar”.  
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Quadro 24 – Percepções Internas sobre Diversidade 

Entrevistad Fonte de Diversidade Vantagem da Diversidade Problemas com a Diversidade

E1
- origem geográfica
- opção sexual
- gênero

- ganho indireto, 
- imagem da organização
- redução de turn over

E2

- raça
- deficiência
- gênero
- religião
- idade
- experiência
- opção sexual
- área de atuação 
- comportamento
- idéias
- contribuições

- redução de turn over
- inovação
- equilíbrio
- novas idéias
- produtos diferenciados
- aprendizado e sabedoria

- conflitos relacionados à 
religiosidade
- conflitos entre áreas 
administrativo e produção

E3

- raça
- deficiência
- origem geográfica
- idéias
- experiência
- pontos de vista

- Atingir objetivos por meio das idéias diferentes 
das pessoas

E4

- raça
- cor 
- religião
- deficiência
- opção sexual
- situação social
- origem geográfica
- gênero
- culturas
- idade
- dependência química (álcool 
e drogras)
- conversas, pensamentos, 
idéias

- aprendizagem
- pessoas diferentes ajudam a driblar crises e 
superar concorrência
- atingir objetivos por meio das idéias diferentes 
das pessoas
- criatividade
- mudança
- inovação

 

E5

- tempo de casa
- experiência
- função
- hierarquia
- gênero
- opção Sexual
- origem geográfica
- raça 
- idade
- comportamentos
- expectativas
- visões

- inovação
- solução de problemas
- enxergar diferentes pontos de vista
- a gestão da diversidade resultaria em melhores 
resultados

- limitações físicas
- situações sociais, regras 
sociais, discriminação e 
preconceito

E6

- gênero
- experiência
- idade
- opção sexual
- raça
- religião

- diferentes visões
- Diferenças individuais 
requerem maior esforço do 
gestor

E7

- raça
- deficiência
- gênero
- opção sexual

- diferentes contribuições
- falta de profissionais 
qualificados

E8
- gênero
- raça
- opção sexual

- diferenças de idéias
- contribuições
- questionamento das lideranças

- processo demorado
- necessidade de se criar uma 
consciência ao invés de 
imposição  
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Contudo, foram poucos os respondentes que sinalizaram as questões sociais e o 

histórico de limitação de acesso das minorias como motivos para se buscar a adoção de 

iniciativas de diversidade. Os entrevistados externos à organização (F1 e F2) até indicaram 

certa preocupação em melhorar os aspectos relacionados à falta de oportunidade de grupos 

minoritários (menores carentes, negros e pessoas com deficiência), porém as iniciativas são 

pontuais e dependem da disponibilidade e necessidade da empresa. Apesar do discurso de 

ausência de discriminação, fica evidente nos depoimentos que as iniciativas não estão 

totalmente estruturadas e formais, não havendo exemplos de práticas inclusivas como 

programas de contratação de mulheres ou negros para todos os níveis organizacionais, ou 

programas de recrutamento de membros de baixa renda, ou ainda programa de inclusão de 

pessoas com deficiência para possibilitar um desenvolvimento profissional dessas minorias, 

promovendo um processo de acesso às vagas internas.  

Uma análise da situação exposta pelos comentários anteriores e as visões de alguns 

críticos à gestão da diversidade (Quadro 25) identifica que há um trabalho anterior que as 

organizações deveriam perseguir como forma de realmente praticar a gestão da diversidade. O 

fato de historicamente as minorias terem sido preteridas, discriminadas e marginalizadas em 

todo o processo de socialização e desenvolvimento tem seu reflexo imediato na composição 

da força de trabalho das organizações e no grau de representação dessas classes quando 

comparadas ao grupo dominante. Alguns autores críticos (KERSTEN, 2000; RISBERG; 

SØDERBERG, 2008 e SINCLAIR, 2006) indicam a necessidade de uma incorporação de 

aspectos sociais e históricos, o acesso ao poder, revelar e resolver os conflitos velados e da 

necessidade de se tratar a diversidade não como um problema a ser administrado ou uma 

oportunidade de ganho financeiro, mas como a necessidade de um diálogo moral e inclusivo 

na tentativa de se buscar a justiça social.  Barry e Bateman (1996), por sua vez, indicam haver 

armadilhas mesmo naquelas atitudes que aparentemente são de favorecimento das minorias, 

pois os ganhos individuais de curto prazo podem resultar em perdas coletivas no longo prazo, 

e indicam que os gestores devem estar sempre atentos ao desenvolvimento de um clima de 

diversidade formado por oportunidades iguais e justas, possibilitando acesso de todos os 

grupos e critérios de mérito.  

Uma questão relevante é apresentada por Kersten (2000) em que critica a forma como 

a maioria das organizações que adotam iniciativas de diversidade trabalha o tema para o 

público feminino. Segundo a autora, ao invés de propor práticas mais flexíveis para as 

mulheres as organizações deveriam repensar o formato do plano de carreira da organização 

incluindo aspectos da diversidade. Sinclair (2006) traz uma visão cética sobre como as 
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organizações priorizam ações de diversidade. Segunda a autora, quando as organizações se 

baseiam, exclusivamente, em uma análise financeira (business case) para decidir sobre a 

adoção ou não de alguma prática de diversidade estão limitando as possibilidades de se 

implementar medidas que possam trazer outros benefícios, sobretudo os sociais.  

 

Quadro 25: Contribuições de autores críticos sobre a gestão da diversidade 

Dimensões Barry e Bateman (1996) Kersten (2000) Sinclair (2006) Risberg e Søderberg (2008)

crítica ou modelo

Teoria da armadilha social: 
conflito entre resultados 
individuais/coletivos de 
curto/longo prazos

Limitam os diálogos sobre 
raça, desconsiderando a 
existência de exclusão, 
conflitos, assédios e 
marginalização

silencia debates de gênero e 
raça e não considera a 
experiência de vida e 
conexões com tomadores de 
decisão e detentores de 
poder

evita enxergar os conflitos e 
as rupturas entre ambiente de 
trabalho diverso e mudanças

papel do líder crítico
foco na vantagem de 
negócio, mas com missão de 
moral e ética

prática do diálogo entre 
diferentes públicos, ouvir e 
ser capaz de transformar o 
ponto de vista

não tratar diversidade como 
produto encapsulável e 
produtos econômicos

considerar os ajustes sociais 
necessários e evitar práticas 
depreciativas

ajuste da cultura
Balanço entre resultados 
financeiros e a justiça social

alterar para ambiente aberto, 
receptivo e apoiador a todas 
as pessoas

crítica da legitimização e 
institucionalização da gestão 
da diversidade como um 
"gerenciamento" e a 
diversidade como o 
problema a ser administrado

deixar de tratar as pessoas 
como recursos financeiros e 
enfatizar questões anti-
discriminação e igualdade

valorização
Inclusão, valorização das 
minorias

esforço voluntário e não uma 
atitude baseada em regulação 
exterior

contrária ao business case , 
pois indica que só o que 
puder ser quantificado será 
tratado

esforços feitos pelas 
organizações em busca de 
vantagem competitiva e ganho 
financeiro

promoção
considerar oportunidades 
iguais e justas, acesso e fator 
de mérito

debates sobre tópicos 
estruturais e institucionais da 
discriminação de raça, etnia 
e gênero

questões morais e de justiça 
social

valorizar as oportunidades 
para grupos minoritários

desenvolvimento

influência das soluções de 
armadilha nos atributos de 
armadilha favorece o clima 
de diversidade

relacionar estrutura de 
igualdade e das 
responsabilidades, 
envolvendo os contextos 
interno e externo e os 
problemas raciais

visão crítica evitando o 
reducionismo da diversidade 
a um produto puramente 
financeiro

diversidade como algo 
dinâmico

barreiras
estereótipos, práticas 
discriminatórias, aspectos 
culturais

adoção de práticas mais 
flexíveis para mulheres ao 
invés de mudar o conceito de 
carreira

limitação do modelo 
tradicional de gestão de 
diversidade

pode perpetuar as 
desigualdades ao invés de 
combatê-las

Teoria Crítica sobre Gestão da Diversidade

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Corroborando com essa reflexão, em um estudo realizado em 2007 pelo Instituto 

Ethos (www.ethos.com.br) foram levantados dados sobre o Perfil social, racial e de gênero 

das 500 maiores empresas do Brasil, com a análise dos dados de 132 empresas (26,4% do 

universo pesquisado), representando um total de mais de 700 mil pessoas atuando nos quatro 

níveis hierárquicos de interesse (funcional, supervisão, gerência e executivo). Os resultados 

indicam que, apesar de alguns avanços entre dados de 2005 e 2007, há ainda uma situação de 

grande desigualdade nas empresas e mesmo no nível funcional, há predominância de homens 

brancos e a sub-representatividade aumenta vigorosamente à medida que se sobe na pirâmide 

hierárquica das companhias, conforme dados da Tabela 11. 
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Tabela 11: Distribuição demográfica das 500 maiores empresas do Brasil 

Homens Mulheres Branca Negra Outra Deficiente
Executivo 88,50% 11,50% 94,00% 3,50% 2,50% 0,40%
Gerência 75,40% 24,60% 81,00% 17,00% 2,00% 0,38%
Supervisão 63,00% 37,00% 80,10% 17,40% 2,50% 0,40%
Funcional 65,00% 35,00% 73,00% 25,10% 1,90% 1,90%

RaçaGênero

 
Fonte: instituto Ethos, construído pelo autor 

 

 

A representatividade das pessoas com deficiência nas organizações pesquisadas é 

ainda muito baixa, sendo 1,9% no quadro funcional e aproximadamente 0,4% nos demais 

quadros (supervisão, gerência e executivo). Há uma clara sub-representação desta classe que 

representa 14,5% da população brasileira. Do ponto de vista de cumprimento do artigo 93 da 

Lei 8.213, de 1991, que exige que empresas com mais de 100 funcionários tenham em seus 

quadros de 2 a 5% de pessoas com deficiência e, considerando que mais de 75% das empresas 

pesquisadas deveriam ter em seus quadros 5% de profissionais com alguma deficiência, ainda 

há um elevado déficit de contratações desse público, ou seja, as empresas estão descumprindo 

a lei, alegando, principalmente, dificuldades em encontrar pessoal qualificado para preencher 

as vagas. 

Quanto aos jovens, a pesquisa revela haver um baixo aproveitamento pelas empresas 

dos aprendizes e que 42% das organizações não estão cumprindo sequer com o mínimo de 5% 

previsto pela Lei do Aprendiz.  

A pesquisa revela ainda ter aumentado o número de empresas que dizem desenvolver 

alguma ação afirmativa em prol da diversidade e da equidade (de 52% em 2005 para 79% em 

2007) e ter havido um salto nas indicações sobre o tipo de ação adotada em cada empresa. 

Segunda a pesquisa, isso confirma uma crescente preocupação com o desafio de valorizar a 

diversidade e promover a equidade, mas reforça que os efeitos de tais ações devem demorar a 

surgir.  

Em contraste com o aumento de ações afirmativas, a pesquisa entrevistou os 

presidentes dessas empresas sobre suas percepções acerca da situação das mulheres em suas 

organizações, dos negros e de pessoas com mais de 45 anos de idade.  

Os números indicam que 39% dos presidentes consideram adequada a proporção de 

mulheres no quadro executivo, 48% acreditam ser adequada a proporção no quadro gerencial, 

proporções que crescem para 59% na supervisão e 75% no quadro funcional, sendo a 

participação das mulheres nos quatro níveis, respectivamente de 11,5%, 24,6%, 37% e 35%. 

 Perguntados sobre ações para incentivar a participação de mulheres nos vários níveis, 
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as respostas indicaram um % decrescente do quadro funcional para os demais níveis, sendo 

60% para o quadro funcional, 56% para supervisão,  53% para o gerencial e 48% para o 

executivo. Duas foram as ações citadas para incentivar a participação feminina a capacitação 

profissional (23%) e a definição de metas para ampliar a participação em cargos de direção 

(20%). Perguntados se a empresa desenvolve políticas visando a promoção da igualdade de 

oportunidades para homens e mulheres, 62% responderam sim e 37% responderam não, 

números estes que contrastam com os percentuais de 23% e 20% respectivamente, 

capacitação e metas de participação das mulheres, contabilizados na pergunta anterior.  

Sobre a situação dos negros na empresa, os presidentes indicaram considerar adequada 

as participações nos quatro níveis (executivo com 3,5%, gerência com 17%, supervisão com 

17,4% e funcional com 25,1%), respectivamente, em 34%, 35%, 48% e 64%.  Perguntados 

sobre ações para incentivar a participação dos negros em cada nível, 44% de respostas 

positivas para o nível funcional, 39% para a supervisão, 36% para a gerência e 35% para o 

executivo. Dentre as ações indicadas pelos presidentes figuram a capacitação profissional 

(16% das empresas) e o estabelecimento de metas para ampliar a participação de negros em 

cargos de direção (6% das empresas). Todavia, 53% dos presidentes consideram que a 

empresa desenvolve política visando a promoção da igualdade de oportunidades para brancos 

e negros entre os funcionários. Uma vez mais os números são contrastantes assim como no 

caso das mulheres. 

Sobre a situação de pessoas com mais de 45 anos, a percepção dos presidentes indica 

que mais de 84% considera adequada a proporção de pessoas com mais de 45 anos nos 

diversos níveis hierárquicos e mais de 48% das empresas possuem alguma ação para 

incentivar a participação de pessoas dessa faixa etária nos níveis organizacionais. A principal 

ação específica em favor das pessoas com mais de 45 anos são os programas de capacitação 

profissional desenvolvido em 18% das empresas pesquisadas. Contudo, 50% dos 

entrevistados indicam que sua organização desenvolve política visando a promoção da 

igualdade de oportunidades para as diferentes faixas etárias entre seus funcionários.  

Os números indicam certa ambigüidade nas respostas para os três grupos de minorias, 

mesmo com um maior número de ações afirmativas, a realidade nas organizações ainda não 

reflete mudanças na representação desses grupos. 

A Tabela 12 apresenta um comparativo entre os anos de 2003, 2005 e 2007 sobre a 

evolução na adoção de iniciativas de diversidade, conforme respostas dadas pelos presidentes 

entrevistados. De maneira geral, o quadro indica um avanço em algumas das iniciativas, 
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porém na prática os números revelam que ainda existe uma sub-representação de classes 

minoritárias na composição das empresas.  

 

Tabela 12: Evolução das ações afirmativas nas organizações brasileiras 

Evolução de adoção de iniciativas de diversidade 2003 2005 2007
Manutenção de programa especial para contratação de pessoas com deficiência 32% 41% 67%
Apoio a projetos na comunidade que visem melhorar a oferta de profissionais qualificados (grupos 
usualmente discriminados no mercado de trabalho) 24% 33% 46%

Estabelecimento de programas de capacitação profissional que visem melhorar a qualificação de mulheres 3% 4% 23%
Estabelecimento de programas especiais para contratação de pessoas usualmente discriminadas no 
mercado de trabalho (mulheres, negros, pessoas com mais de 45 anos de idade) 7% 11% 22%
Estabelecimento de metas para ampliar a participação de mulheres em cargos de direção 20%
Estabelecimento de programas de capacitação profissional que visem melhorar a qualificação de pessoas 
com mais de 45 anos de idade 3% 8% 18%

Estabelecimento de programas de capacitação profissional que visem melhorar a qualificação de negros 1% 4% 16%
Estabelecimento de metas para a redução das desigualdades salariais na empresa (entre homens e 
mulheres por exemplo) 3% 3% 16%

Estabelecimento de metas para reduzir a diferença entre o maior e o menor salário pago pela empresa 6% 8% 11%
Estabelecimento de metas para ampliar a participação de negros em cargos de direção 6%
Oferecimento de oportunidades de trabalho para ex-detentos 2% 5% 5%

Ano da Pesquisa

 
Fonte: Instituto Ethos (2007) – adaptado pelo autor 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas análises das nove categorias identificadas nesta pesquisa, do referencial 

teórico revisitado muitas vezes durante todo o trabalho, em dados coletados dos institutos 

IBGE e Ethos e de alguma experiência prática do pesquisador e de seu orientador foram 

identificadas peças de um quebra-cabeça (Figura 16) que, na sua essência, traz um desafio 

prático para as organizações, ou seja, implementar ações hoje para alcançar benefícios no 

longo prazo. Entende-se, porém, que a busca por uma sociedade mais igualitária e com maior 

justiça social seja uma bandeira nacional e que cada uma das diversas instituições pode e deve 

contribuir de alguma forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: As nove categorias do modelo do quebra-cabeça 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Diante das reflexões anteriores sobre as nove categorias discutidas neste trabalho, da 

análise e interpretação dos modelos teóricos apresentados no referencial teórico, será 

apresentado um conjunto de condições necessárias e propícias para um processo de adoção de 

iniciativas de diversidade em uma organização. O motivo para a adoção de iniciativas não 
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seria apenas o financeiro, mas a alteração da realidade social, conforme sugerem os autores 

críticos (Kersten, 2000; Risberg; Søderberg, 2008 e Sinclair, 2006) e contribuiria no 

desenvolvimento de um processo virtuoso de diferenciação e obtenção de vantagem para a 

organização, conforme é ilustrado na Figura 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Processo virtuoso do uso da diversidade como fonte de diferenciação e vantagem organizacional 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A adoção de iniciativas de diversidade deve ser buscada em diferentes momentos, mas 

prioritariamente não se deve esquecer da fase de ingresso de minorias na organização. Um 

conjunto de condições necessárias para a implementação da gestão da diversidade e a 

construção de diferenciação e vantagem organizacional é apresentado a seguir. 

A condição um indica que tanto a sociedade, o governo quanto as organizações 

deveriam priorizar medidas preparatórias na base da socialização das crianças e adolescentes 

de minorias de grupos diversos sub-representados para que esses cidadãos, quando 

ingressarem em uma organização, tenham as características mínimas para concorrer aos 

processos de promoção e desenvolvimento. Com isso poderiam alcançar a inclusão 

organizacional (condição  dois), participando das decisões, tendo voz ativa nos processos 
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internos e podendo influenciar sua organização, independente de suas características diversas. 

Iniciativas de diversidade durante o processo de desenvolvimento organizacional também 

devem ser trabalhadas (condição três), porém deve-se preocupar com efeitos negativos (MOR 

BARAK, 2005; BARRY; BATEMAN; 1996) e a necessidade de se aplicar a dose certa para 

que não haja um processo de discriminação reversa, e que as pessoas realmente apreciem a 

convivência com o diverso, usufruindo das vantagens identificadas nesta pesquisa e não 

apenas desenvolvam atitudes pró-assimilação ou de mera tolerância (THOMAS JR.; 1996).  

Há um caráter temporal, mas não seqüencial neste processo e em sua gênese é preciso 

um maior esforço da organização, em começar, dar os primeiros passos na direção de um 

modelo inclusivo de diversidade. Segundo Carr-Rufino (1995, 2005), a valorização da 

diversidade promove condições para se transformar a cultura organizacional em mais 

inclusiva e multicultural, valorizar a apreciação das individualidades (condição quatro) e 

aumentar o respeito às diferenças, de forma que ninguém seja excluído. Isso requer tempo, 

organizações precisam preparar suas lideranças, treinar seus funcionários nas questões de 

diversidade e promover ações especiais para públicos que não obteriam uma oportunidade 

sem que algum modelo de ação afirmativa fosse utilizado. Não se trata de assistencialismo, 

mas de uma flexibilização, uma medida de ajuste ou permissão para a inclusão e uma 

antecipação temporal de uma realidade desejada no futuro.  

Dentro da ótica multicultural, a valorização de subculturas, a possibilidade de 

igualdade de oportunidades e a busca de um consenso sobre a importância de mudar para uma 

cultura inclusiva (condição cinco), reforçando a necessidade do respeito a todos. A 

identificação de heróis e estórias como referências de sucesso promove o aumento da 

representatividade de todos os grupos, seja por meio de rituais e cerimônias comemorativas de 

fatos relevantes e na construção de símbolos como modelos de comunicação entre os grupos. 

De acordo com Aronson et al. (2002), o sucesso alcançado por um indivíduo pertencente a um 

grupo estereotipado pode produzir a mudança de percepção dos componentes do próprio 

grupo (ídolo ou referência) e do grupo dominador, alterando o próprio estereótipo anterior 

(condição seis).  

Como a força de trabalho tem se modificado e, gradativamente, está mais diversa, a 

atração e retenção de bons profissionais requerem uma maior flexibilização das regras e das 

políticas organizacionais, favorecendo aspectos motivacionais, planos de carreira e 

oportunidades de desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Organizações que 

aderirem a práticas que valorizam as diferenças individuais de seus membros estarão mais 

competitivas comparadas àquelas que mantiverem práticas e sistemas menos flexíveis 
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(condição 7).  

Segundo Thomas Jr. (1996), com o aumento da competitividade, os gerentes procuram 

ampliar a forma de contribuição de seus empregados e, para isso, seria necessário entender a 

maneira como as pessoas se motivam a contribuir. Gerentes deveriam priorizar a criação de 

ambientes que atraíssem os melhores talentos e tornar possível que cada empregado 

contribuísse com o seu máximo (condição 8). Thomas e Ely (2002, p. 37) indicam que 

membros diversos podem contribuir com conhecimentos competitivos e relevantes e com 

diferentes perspectivas sobre como fazer o trabalho, desenvolver processos, atingir objetivos, 

comunicar ideias, gerenciar e liderar pessoas. A participação dos membros diversos “trazendo 

parte deles para o espaço de trabalho além de promover identidade com o trabalho determina 

uma sensação de circulo virtuoso” (condição 9). 

O encaixe das peças deste quebra-cabeça permite a construção da Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 18: Quebra-cabeça da diversidade 
   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Indica Thomas Jr. (1991, p. 40) que o gerenciamento da diversidade irá requerer vários 

anos para sua completa implementação e, durante este tempo, ações afirmativas e valorização 

da diversidade devem coexistir. Reforça Stockdale e Crosby (2006) que ainda permanece a 

necessidade de ajudar a organização a sentir a garantia de que há justiça nas relações de 

acesso e igualdade de ingresso. 
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A mudança cultural é demorada, mas os benefícios podem ser muitos: para a 

sociedade, havendo uma maior representação de seus membros, independentemente de suas 

diferenças; para as pessoas, que poderão se desenvolver, ocupar os espaços, aumentando a 

autoestima, a satisfação e motivação com o trabalho, fatores importantes na melhoria do 

desempenho individual, do desempenho do grupo e da própria organização (JEHN; 

NORTHCRAFT ; NEALE, 1999).  
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6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Apesar dos entrevistados terem sido escolhidos de forma a ter representantes diversos 

(raça, gênero, idade, nível hierárquico, etc.), seria interessante ampliar a amostra para um 

número maior de pessoas de alguns grupos sub-representados. Da mesma forma, seria 

interessante ter entrevistado alguns funcionários de grupos diversos das empresas 

fornecedoras e do cliente C&L ampliando as percepções sobre a diversidade e sua relação 

com fontes de diferenciação e vantagem para a organização. 
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7. SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

A identificação por parte dos respondentes de dimensões de diversidade menos 

visíveis, como diferença de valores, pensamento, ideias, contribuições, chamou a atenção e 

pode ser um campo de estudos futuros. Como as organizações trabalham as fontes de 

diversidade mais profundas? Será que organizações que já possuem iniciativas de diversidade 

relacionadas às dimensões visíveis (raça, gênero, opção sexual, deficiência, etc.) estariam 

mais bem preparadas para tratar outras dimensões da diversidade? Para organizações que 

desejarem adotar a gestão da diversidade, o que seria recomendado: pensar de maneira mais 

abrangente ou focar em poucas ações e gradativamente estender a atuação em outros campos 

da diversidade? 

Estes questionamentos parecem intrigantes e podem revelar facetas ainda não 

exploradas, mesmo em estudos internacionais. 
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APÊNDICE A 

Roteiro de perguntas internas 

 

G: Gerentes e C: Colaborador
G C Roteiro de Perguntas

2 x x Você poderia contar a sua história profissional?
3 x x Como você descreveria sua empresa?
4 x x Como as pessoas se sentem trabalhando na sua empresa?
5 x x Como vocês recepcionam novos colaboradores?
6 x x Você poderia descrever como é o relacionamento entre as pessoas de diferentes áreas da empresa?

7 x x
Quando existe algum tipo de conflito profissional entre colaboradores como a empresa trata o 
assunto? Poderia dar um exemplo?

8 x x Qual a sua percepção sobre as políticas da empresa?

9 x
Como funciona o processo de recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, plano de carreira e 
promoção?

10 x Poderia descrever as iniciativas de diversidade na sua organização nos dias de hoje?
11 x Como você percebe a aceitação das políticas de diversidade na sua organização? Comente. 
12 x x Na sua opinião, quais são as principais qualidades da sua empresa? Poderia dar alguns exemplos?
13 x x E o que você acredita que poderia ser melhorado e porque?

14  x
Na sua opinião, como é o processo de valorização e reconhecimento dos profissionais que trabalham 
na sua empresa?

15  x O que mudou na sua empresa desde que você entrou na empresa?
16 x  Quais foram os fatos marcantes na história da sua empresa desde que você entrou na empresa?  
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APÊNDICE B 

Roteiro de perguntas fornecedor 

 

 

Fornecedores
Roteiro de Perguntas

Poderia descrever como é a sua empresa?
Como é que você descreveria as pessoas trabalhando na sua empresa?
Qual foi a aceitação das pessoas quando vocês começaram a ter iniciativas de diversidade?
Como  é o relacionamento da sua empresa com a L&G?
E em relação às políticas de RH, vocês compartilham?
E você identifica quais as iniciativas de valorização da diversidade a L&G pratica?
E na sua opinião, por que a L&G é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar?
Você acredita que no caso da L&G a valorização da diversidade pode estar associada a alguma
vantagem? Qual?
Você acredita que os clientes da L&G percebem na valorização da diversidade uma diferença da
empresa?
Para você qual é o significado de participar da rede de valor?
O que vocês compartilham na rede de valor?
Quais temáticas ou iniciativas de diversidade vocês já discutiram nas reuniões da rede de valor?  
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APÊNDICE C 

Roteiro de perguntas cliente 

 

Cliente
Roteiro de Perguntas

Quais as iniciativas de diversidade a C&L desenvolve?

Quais razões levaram a C&L a desenvolver iniciativas de diversidade?

Como o tema diversidade é tratado dentro da sua organização?

Poderia indicar quais ações afirmativas a C&L adota?

Como o grupo “dominante” reage às ações afirmativas? Há conflitos? Como são 

tratados?

Como o tema diversidade é tratado com seus fornecedores?

Quais as vantagens a C&L percebe em se trabalhar com a diversidade?

Vocês trabalham as diversidades menos visíveis como diferenças de idéias, 

expectativas, interesses, contribuições, valores? 

Na sua opinião, há problemas relacionados com a diversidade? Quais e  


