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Resumo da pesquisa 
Lisa BuRReLL 

É difícil discutir os benefícios 
da diversidade, apesar de décadas de va-
liosos estudos que mostram como uma força de tra-
balho diversificada melhora consideravelmente a to-
mada de decisão, solução de problemas, criatividade, 
inovação e flexibilidade.

Muitos acreditam que decisões sobre contrata-
ção, desenvolvimento e remuneração deveriam se 
restringir a “quem merece o quê”. Embora as duas 
ideias não sejam contraditórias, é difícil conciliá-

-las na prática. Obstáculos cognitivos continuam no 
caminho. 

a questão do mérito
Embora o mérito possa parecer um filtro fácil e óbvio 
para as decisões de talento, não é bem assim. Acredi-
tamos ser possível identificar um verdadeiro talento 
apenas ao vê-lo, mas não é verdade — somos péssi-
mos em avaliar pessoas objetivamente. É por isso 
que as orquestras começaram a realizar audições às 
cegas há décadas. É por isso que, nas contratações, os 
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algoritmos atuais geralmente são mais eficientes que 
as pessoas. É por isso que muitas empresas estão bus-
cando alternativas para as avaliações tradicionais de 
desempenho. Até (e principalmente) quando líderes 
afirmam um comprometimento com a imparcialida-
de em suas organizações, estereótipos fazem com que 
avaliem e tratem atores iguais de formas diferentes, 
como demonstraram Emilio Castilla, do MIT, e Ste-
phen Bernard, da Indiana University, em sua pesquisa 
muito conhecida sobre o “paradoxo da meritocracia”. 

Onde estamos errando? Robert H. Frank, econo-
mista de Cornell University e autor de Success and lu-
ck, tenta explicar: simplesmente não vemos o papel 
extraordinário que acontecimentos casuais desem-
penham na trajetória de vida das pessoas. Se alguém 
arranja um bom emprego e ganha muito dinheiro, 
esse resultado é automaticamente interpretado co-
mo uma evidência de inteligência e trabalho duro. 
(Julgamos nossa própria vida da mesma forma). E 
os que não prosperam? Bem, dizemos a nós mesmos, 
eles podem ter sofrido um revés aqui, outro ali, mas 
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talvez pudessem ter revertido a situação caso tives-
sem se esforçado um pouco mais.

Se os que estão no poder acreditam que o mundo 
é basicamente imparcial e justo, eles serão incapazes 
de reconhecer, e muito menos de se preocupar, com 
uma imparcialidade sistêmica. Frank discorre sobre 
desigualdade, sobretudo em termos socioeconômi-
cos. As implicações para grupos demográficos sub- 
representados são evidentes. Ele navega pela enorme 
quantidade de descobertas das ciências sociais suge-
rindo que a sorte é responsável por boa parte do su-
cesso, mas temos a tendência malévola de acreditar 
no contrário. Efeitos estruturais, ou nossos pontos de 
referência imediatos (por exemplo, morar no subúr-
bio ou frequentar uma escola de alto padrão), moldam 
nossa forma de distinguir ricos e pobres genericamen-
te. A percepção tardia de um viés nos faz acreditar que 
eventos aleatórios são previsíveis e propor explica-
ções para a inevitabilidade de nossas conquistas.

Obviamente, acreditar que o mérito será recom-
pensado de forma justa pode ser útil. Como observa 
Frank, é mais fácil despender energia para superar 
obstáculos se você sentir que está num caminho me-
recido, razoavelmente certo, de uma grande realização 
e se tiver percepção inflada de suas próprias capacida-
des. Mas essa mentalidade também impede as pessoas 
de investir em soluções públicas que ampliem a tor-
ta econômica para todos, avalia Frank. Quando essa 
mentalidade é desafiada, muitas vezes nos sentimos 
atacados — como se nosso talento e esforço estives-
sem sendo desprezados. Talento e esforço são muito 
importantes, admite Frank, mas, não raro, são insufi-
cientes para garantir o sucesso. Mudanças de políticas 
públicas e uma dose de gratidão podem ajudar a elimi-
nar desigualdades, ele observa — mas estamos muito 
longe de viver e trabalhar numa meritocracia, porque 
nossa visão de mérito é muito distorcida.

Em seu livro Pedigree, Lauren Rivera, da North- 
western University, também examina como percebe-
mos e avaliamos o mérito e como, para nós, ele é um al-
vo variável. Mas onde Frank utiliza uma lente “macro” 
para observar a sociedade, Rivera analisa especifica-
mente como os alunos de faculdades e backgrounds de 
elite conseguem os melhores empregos — e como os 
empregadores avaliam os candidatos a essas posições.

Ela estudou comitês de contratação em empre-
sas de colocação profissional que acreditavam estar 
agindo com rigor e neutralizando vieses por meio 
de grupos de discussão para candidatos a empre-
go do pipeline de recrutamento da faculdade. Mas 

essas discussões, na verdade, atenuavam a diversi-
dade atribuindo aos estereótipos negativos raciais, 
étnicos e de gênero maior peso sobre as decisões 

— principalmente “em situações ambíguas em que 
a qualidade do candidato era duvidosa”. Nesses ca-
sos, observa Rivera, “os estereótipos serviam como 
um sistema de navegação inconsciente, que dirigia 
a atenção dos entrevistadores para onde eles deve-
riam focar e procurar pistas a fim de descobrir se o 
candidato tinha ou não as qualidades necessárias”. 
Isso fornecia aos avaliadores “uma lente comum e 
uma linguagem compartilhada” quando não havia 
concordância imediata sobre o valor de determinado 
candidato para a organização.

Uma empresa de consultoria convidou Rivera a 
participar de vários estágios do processo de seleção — 
primeiro durante as “calibrações”, ou discussões en-
tre duplas de entrevistadores sobre a primeira rodada 
de avaliação de candidatos, e depois nas discussões 
de grupo em rodadas posteriores. Em cada estágio 
ela notava, consistentemente, que os avaliadores 
pouco ou nada comentavam as “estrelas do rock” ou 
os “descartáveis”. Eles discutiam principalmente os 
candidatos intermediários, grupo no qual os estereó-
tipos sobre mulheres e minorias entram em jogo.

Nessas calibrações, os critérios mais comuns para 
mover os candidatos da pilha do meio para a pilha do 

“sim” ou do “não” eram as habilidades de comunica-
ção (a que se referiam como “polidez”), análise de 
um caso de negócios hipotético, a matemática usada 
para basear essa análise e inserção cultural. Mas os 
entrevistadores avaliavam e julgavam esses critérios 
de formas diferentes, dependendo da raça, etnia ou 
gênero dos candidatos. Homens negros e hispânicos, 
por exemplo, geralmente eram vistos como pouco 
polidos e eram colocados na pilha de descarte, mes-
mo quando eram fortes em outras áreas, enquanto 
homens brancos e pouco polidos eram considerados 
treináveis e permaneciam na disputa. Um padrão 
similar foi observado entre homens que pareciam 
tímidos, nervosos, ou subestimados: não brancos 
eram rejeitados por serem pouco assertivos, mas en-
tre os brancos, a modéstia era considerada uma vir-
tude. Entre os candidatos que cometiam pequenos 
erros em matemática, as mulheres eram rejeitadas 
por não terem as habilidades necessárias, mas os 
homens recebiam sinal verde — os entrevistadores 
assumiam que naquele dia eles deviam estar “meio 
desligados” (ver  artigo “Por que fracassam os progra-
mas em prol da diversidade”, nesta edição.)
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Como era de prever, ao discutir a decisão final, o 
foco dos avaliadores era desviado do desempenho 
dos candidatos para a química pessoal e instintos 
viscerais — qualidades que eles “sentiam” ser essen-
ciais para pessoas no comando. Eles mal discutiam 
as habilidades técnicas, a menos que estivessem ava-
liando mulheres, principalmente no setor bancário.

Concordando com o argumento do sociólogo Ran-
dall Collins de que “emoções são elementos críticos 
para classificação, seleção e estratificação social”, Ri-
vera descobriu que os candidatos no grupo “talvez”, 
em última análise, precisavam de um defensor entu-
siasta no comitê de contratação a fim de receber uma 
oferta. E os avaliadores defendiam enfaticamente 
pessoas mais parecidas com eles. Talvez porque as 
mulheres e minorias tivessem status mais vulnerá-
vel na empresa, elas defendiam menos candidatos 
que os avaliadores brancos do sexo masculino — 
elas escolhiam  por quem batalhar, como comentou 
uma avaliadora. (Deveria haver uma razão para essa 
relutância. Baseados em pesquisas de campo e de 
laboratório, Stefanie Johnson e David Hekman, da 
University of Colorado, descobriram que mulheres 
e minorias que promovem ativamente a diversidade 
são penalizadas pela empresa — com avaliações de 
desempenho mais baixas. Homens que defendem a 
diversidade não são penalizados por esta razão.)

Por isso, como a maioria dos avaliadores era de ho-
mens brancos e com maior influência nas deliberações, 
as semelhanças dos candidatos com os entrevistadores 
faziam o jogo pender fortemente a favor de “gradua-
dos brancos, ricos, atléticos, de instituições de elite”. 

Quando as semelhanças com os avaliadores se desvia-
vam dessa norma, às vezes mulheres e minorias conse-
guiam obter um cargo — mas eram casos isolados.

a questão da diversidade
Como sugere Rivera, as discussões sobre contratação 
na empresa de consultoria, no final, eram mais para 
chegar a um consenso que para avaliar rigorosamente 
os candidatos. Para resolver esse problema conceitual, 
é necessário definir o mérito em dado contexto. Ad-
mitindo que isso seja possível e que podemos inibir 
os nossos vieses, a diversidade surgirá naturalmente?

É difícil dizer, uma vez que não há um consenso 
sobre como defini-la. De acordo com um estudo da 
Deloitte, a geração do milênio vê a diversidade e a 
inclusão como uma forma de valorizar a participação 
aberta dos funcionários com diferenças de perspectiva 
e de personalidade. A geração mais velha, ao contrário, 
vê a diversidade como uma representação equitativa 
de pessoas de diferentes grupos demográficos.

Mesmo se aceitarmos a segunda visão, mais tra-
dicional, como atingir as metas e acompanhar nosso 
progresso? Como mostrou Ashleigh Shelby Rosette, da 
Duke University, na Conferência Wharton sobre Dados 
Analíticos de Pessoal, em 2016, nossa tendência é redu-
zir as coisas a uma dicotomia simples — homem/mulher, 
branco/negro, dominante/minoria, e assim por diante. 
Mas a realidade é mais complexa. Ninguém é apenas 
mulher, ou apenas negro, ou apenas muçulmano.

Para complicar ainda mais o problema, estruturas 
retóricas distorcem a ideia de poder. Rosette e sua co-
lega Leigh Plunkett Tost, da University of Michigan, 

níveis inconsistentes de avaliação

Quando Lauren Rivera, da northwestern university, participou de “calibrações” (discussões com 
entrevistadores na primeira rodada para seleção de candidatos a emprego) de uma empresa, descobriu 
disparidades incríveis associadas a raça, etnia e gênero. A tabela mostra a discriminação demográfica 
de 73 candidatos cujo desempenho foi avaliado ou discutido em quatro áreas críticas: habilidades de 
comunicação (“polidez”), análise de um de caso de negócios hipotético, matemática e inserção cultural.
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de uma série de experimentos, eles leram, assistiram 
ou ouviram exatamente os mesmos diálogos entre 
vários grupos. Observaram que invariavelmente os 
grupos em que todos eram negros, ou todos eram 
brancos, eram mais harmoniosos que quando havia 
uma mistura de brancos e negros.

Se esperarmos que as pessoas se comportem 
menos construtivamente quando estão em organi-
zações ou equipes diversificadas, como interpretar e 
recompensar seu real desempenho? Sob a influência 
dessas expectativas distorcidas? Provavelmente.

então, é inútil?
De acordo com o famoso economista comportamen-
tal Daniel Kahneman, tentar manobrar o viés no ní-
vel individual é esforço praticamente inútil, mesmo 
com treinamento. Somos basicamente superconfian-
tes, observa, por isso fazemos interpretações preci-
pitadas e julgamentos automáticos. Mas as organiza-
ções pensam e mudam muito mais lentamente. Elas, 
na verdade, aproveitam a oportunidade para melho-
rar as tomadas de decisão.

Pesquisas conduzidas por John Beshears e Frances-
ca Gino, da Harvard Business School, concordam com 
essa linha de pensamento. Como escreveram na HBR, 

“é extremamente difícil reprogramar o cérebro huma-
no”, mas podemos “alterar o ambiente onde as deci-
sões são tomadas”. Essa abordagem — conhecida como 
arquitetura de escolha — implica mitigar vieses, e não 
invertê-los, e Beshears e Gino descobriram que ela po-
de ser proveitosa em várias situações. A ideia consiste 
em organizar, deliberadamente, como você apresenta 
a informação e as opções disponíveis: você não reduz o 
direito das pessoas de decidir nem lhes diz o que devem 
fazer. Você apenas facilita os meios para tomadas de de-
cisão mais racionais (ver artigo “Como projetar uma or-
ganização sem vieses”, uma entrevista com a economista 
comportamental Iris Bohnet, da Harvard, nesta edição.)

Ainda falta um elemento a ser manipulado: a 
organização prepara o ambiente para escolhas de 
determinados tipos. Mas isso nos remete ao que a 
maioria de nós já sabe, pelo menos em teoria: a di-
versidade melhora o desempenho, e as pessoas que 
se esforçam e realizam um bom trabalho deveriam 
ser tratadas com igualdade.

Se os membros de uma organização pudessem 
defender essas ideias gerais, se importariam de ser 
estimulados a fazer o que desejam? Pode ser — e isso 
seria outro obstáculo cognitivo a ser vencido.   
 hbr reprint R1607F–p

discutiram essa dinâmica no artigo “Perceiving social 
inequity”, publicado na revista Psychological Science. 
Em geral, descrever a desigualdade como privilégio pa-
ra certos grupos, em vez de desvantagem para outros, 
desperta nossas defesas. Tal como a noção de pura sor-
te proposta por Frank, a desigualdade prejudica nossa 
autoimagem — não merecemos o que conseguimos? — 
e nos impede de enxergar ou reparar o problema.

Além disso, o conceito de poder varia entre os 
membros de qualquer grupo. As pessoas podem ter 
alto status em certas dimensões hierárquicas sociais, 
mas baixo status em outras. A pesquisa de Rosette 
e Tost mostra que esse mix pode ajudar as pessoas 
a identificar os privilégios que usufruem como par-
te de um grupo dominante, na medida em que elas 
também acreditam que são desprestigiadas como 
membros de outros grupos subordinados (e, portan-
to, podem se identificar com pessoas que se sentem 
prejudicadas, se comparadas a elas). Em geral mu-
lheres brancas, por exemplo, tendem mais que ho-
mens brancos de se sentir beneficiárias de privilégios 
raciais. Elas pensam assim porque estão constante-
mente lidando com a discriminação.

Líderes seniores — talvez mais do que ninguém — 
precisam reconhecer as desigualdades em suas orga-
nizações, uma vez que cabe a eles fazer as mudanças. 
Mas geralmente, quando alcançam essas posições, 
se esquecem de tudo que tiveram de superar para 
chegar lá. Como resultado, Rosette e Tost descobri-
ram que “falta a eles motivação e perspectiva para 
ponderar enfaticamente as vantagens que os mem-
bros de grupos dominantes desfrutam”. Isso é parti-
cularmente verdadeiro no caso de mulheres brancas 
bem-sucedidas, cuja percepção dos privilégios dos 
homens brancos é menor ainda que a dos próprios 
homens brancos bem-sucedidos. É curioso que os 
enfrentamentos com a discriminação de gênero não 
as ajude a identificar vantagens raciais depois que a 
carreira deslancha. Talvez, sugerem as autoras, por-
que o status conseguido, a duras penas, parece tão 
frágil que elas, automaticamente, se retraem.

Além de conceitos nebulosos e de motivações 
até certo ponto defensivas, é preciso superar um 
obstáculo conceitual de nível ainda mais alto: nosso 
viés contra a própria diversidade. Pesquisas recentes 
realizadas por Robert Lount, Jr., da Ohio State Uni-
versity, e pelos colegas Oliver Sheldon, da Rutgers, 
Floor Rink, da Groningen, na Holanda, e Katherine 
Phillips, da Columbia, mostram que assumir a diver-
sidade dispara conflitos interpessoais. Participantes 
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