Negros na liderança: debates sobre
desigualdade racial crescem, mas falta de
referências ainda é barreira para
profissionais
Especialistas e profissionais negros dizem que a redução da desigualdade racial no mercado de
trabalho caminha a passos lentos; pesquisas apontam que as empresas vêm demonstrando
maior interesse pelo tema.
(G1, 10/05/2019 – acesse no site de origem)
Além do fato de serem negros e estarem em cargos de liderança em empresas importantes,
Marcelo Leal, Solange Sobral, Roberta Anchieta e Maurício Rodrigues têm outro ponto em
comum em sua trajetória profissional: quando começaram suas carreiras, praticamente não
havia referências de líderes negros nos locais em que trabalhavam.
A falta de referência de negros em cargos de liderança em grandes empresas não é uma
sensação isolada desses quatro profissionais. Uma pesquisa do Instituto Ethos com as 500
empresas de maior faturamento do Brasil aponta que os negros são de 57% a 58% dos
aprendizes e trainees, mas na gerência eles são 6,3%. No quadro executivo, a
proporção é ainda menor: apenas 4,7% são negros.

A pesquisa mostra a sub-representação no ambiente corporativo da população negra, formada
por pretos e pardos, de acordo com nomenclatura do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos, diz que a evolução de medidas que ampliem
a representatividade dos negros no mercado de trabalho caminha a passos lentos no Brasil.
“Se a melhoria continuar nesse ritmo, nós só teremos a equidade demográfica – com 54% de
pessoas negras na sociedade, homens e mulheres, com a mesma referência dentro das
empresas em todos os seus níveis hierárquicos – daqui a 100 anos.”
Para as mulheres negras, a sub-representação é ainda maior que a dos homens, aponta a
pesquisa. No quadro executivo das empresas pesquisadas pelo Ethos, havia apenas duas
negras – o que confere a elas a fatia de 0,4% de participação no total.

Empresas mais atentas à diversidade
O G1 e a GloboNews entrevistaram quatro profissionais negros que estão em cargos de
destaque e liderança. Eles foram unânimes ao dizer que percebem um aumento das discussões
sobre a igualdade racial nas empresas. Eles apontam ainda que isso é positivo, embora ainda
seja uma questão incerta o quanto essa melhora tem ajudado a mudar efetivamente o cenário.
“Saber que o problema existe é bom, é bacana, mas o quanto conversar sobre o problema está
impactando a vida das pessoas que estão na mesma situação em que eu estava, essa é
realmente uma resposta difícil de dar”, diz Marcelo Leal, líder de inovação de aplicativos em
nuvem na Microsoft Brasil.
A pesquisa do instituto Ethos mostra que a maioria dos gestores das grandes empresas de fato
reconhece o problema: 64% deles dizem que há menos negros do que deveria no quadro
executivo das organizações em que trabalham.
“A gente está fazendo essa pesquisa desde 2002. O que a gente pode perceber ao longo desses
17 anos é que a pauta da igualdade, da equidade, da inserção, da inclusão social nas empresas
cresceu. As práticas também cresceram. As políticas que as empresas têm hoje adotado para a
inclusão com diversidade também têm sido mais eficientes. Mas não é suficiente”, diz Magri.
Outro estudo, da McKinsey, mostra por que a preocupação das empresas vai além da questão
social. Segundo a pesquisa, as companhias com mais diversidade étnica em sua
composição são 35% mais propensas a ter resultados financeiros acima da média
nacional de seu setor.
O relatório “Why diversity matters” (“Por que a diversidade importa”) foi feito com mais de 300
empresas do Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e América Latina. Ele mostra também a
relação entre a melhora dos resultados e o aumento da diversidade em cargos superiores. Nos
Estados Unidos, para cada 10% de aumento na diversidade racial e étnica dos
executivos seniores, o lucro antes dos juros e impostos (Ebitda) aumenta 0,8%.

Alberto Cordeiro, consultor na McKinsey, diz que tem notado “um aumento significativo da
preocupação das empresas com a temática da diversidade como um todo”.
“Eu entendo que as empresas estão muito mais focadas nisso, até por entender o aspecto de
negócio que é relacionado a diversidade. Pessoas diferentes pensando diferente entregam
melhores resultados para os nossos clientes”, diz Cordeiro.
Ele é negro e lidera um movimento chamado McKinsey Black Network (MBN, grupo voltado ao
aumento da diversidade racial no mercado de trabalho).

Por que ainda não temos igualdade?
A maior parte dos gestores acredita que a desigualdade se deve à falta de qualificação
profissional dos negros. Essa foi a resposta de 48% dos entrevistados pelo Instituto Ethos. Mas
uma fatia considerável dos gestores reconhece como motivo a dificuldade e a falta de
conhecimento da própria empresa em lidar com o tema. Essa resposta foi citada por 41% dos
gestores, segundo a mesma pesquisa.
Magri aponta que o problema das empresas é reflexo da sociedade de uma maneira geral. “A
gente tem gargalo histórico, ou seja, o Brasil não praticou uma reparação efetiva desde o seu
período da escravidão. E, portanto, nós continuamos tendo na sociedade manifestações de
racismo estrutural. Por outro lado, a gente tem ainda uma deficiência muito grande de
políticas públicas”, diz.
Já os profissionais negros que alcançaram postos de liderança reiteram que a falta de
referências também é uma barreira para o crescimento profissional.
“A referência é o ponto mais importante na carreira de uma pessoa. As pessoas às vezes não
têm a sensibilidade do quanto é complexo para a uma pessoa negra ter uma referência”,
enfatiza Maurício Rodrigues, vice-presidente na Bayer na área de finanças na América Latina.
“Um exemplo que eu costumo trazer é: não acredito que nenhum jovem negro da periferia,
onde quer que esteja, tem dificuldade de entender que, se ele tiver talento suficiente, ele pode
ser um bom jogador de futebol. A gente tem ‘N’ referências e ‘N’ exemplos que reforçam esse
conceito. Por outro lado, encontrar um jovem negro dessa periferia que possa ter uma
referência de um presidente de empresa, o que quer que seja, é muito mais complicado. Talvez
isso gere essa dificuldade de até as pessoas sonharem que isso é possível”, diz Rodrigues.

O que pode ser feito
Mesmo com mais organizações de olho na questão, os números mostram que pouco tem sido
feito pelas empresas para equilibrar a diversidade racial em seus quadros executivos. Segundo
a pesquisa do Ethos, 85% das maiores empresas do país dizem não possuir medidas para
incentivar e ampliar a presença dos negros no quadro executivo.

No restante das empresas – ou seja, entre aquelas que dizem ter ações afirmativas voltadas
para negros –, a maioria (55%) diz que estabelece programas de capacitação profissional para
os negros. As que fazem programas especiais de contratação são 33%, mesma proporção das
que criam metas para a reduzir a desigualdade salarial entre brancos e negros. A menor parte
(11%) tem metas para ampliar a presença de negros em cargos mais altos.
Magri, do Ethos, reconhece a necessidade de investir em qualificação para que os negros
tenham acesso a todos os níveis da empresa, da mesma maneira que os brancos. No entanto,
ele aponta que a solução da desigualdade “não é simplesmente um fato a partir da resiliência
individual, da capacidade individual, da meritocracia individual”.
“Uma coisa muito importante para essa mudança é as pessoas negras, homens e mulheres,
encontrarem um lugar de acolhimento, de inclusão, de equidade, por parte da própria
empresa. Isso faz com que elas consigam se desenvolver. O contrário é impossível.”
Solange Sobral, vice-presidente da CI&T, também comenta que medidas de inclusão devem
permitir que o profissional consiga, de fato, se desenvolver, e não apenas estar presente.
“Eu vejo, por exemplo, empresas que às vezes fazem a inclusão e me incomoda, porque a gente
coloca a pessoa numa situação em que ela não consegue se afirmar. E é difícil você entender
isso se você nunca viveu isso. A mudança profunda vem quando você inclui, quando você
coloca a diversidade numa posição onde ela de fato consegue contribuir”, diz Sobral.
Para Cordeiro, da McKinsey, existem medidas objetivas que as empresas podem tomar para
melhorar esse quadro de desequilíbrio.
“As empresas podem assumir duas posturas quando a gente está falando de diversidade. Uma
mais passiva, de entender que essa transformação vai ocorrer na sociedade e refletir
internamente na empresa, ou uma mais ativa, de acelerar esse processo, acelerar essa
transformação e com isso aumentar o nível de diversidade e mudar um pouco a cara da
empresa”, diz Cordeiro.
Ele lista algumas medidas que acredita serem efetivas nessa questão. Uma delas passa por
melhorar os processos de recrutamento, ampliando o leque de universidades consideradas na
hora de selecionar currículos. A outra são treinamentos para quebra do chamado viés
inconsciente – pré-julgamentos quem uma pessoa faz com base na cor da pele, como olhar para
alguém negro dentro de uma empresa e associar que é um funcionário operacional e não um
diretor, por exemplo.
Roberta Anchieta, superintendente no Itaú Unibanco na área de administração fiduciária, diz
que situações de constrangimento e preconceito ainda são uma realidade para muitos
profissionais negros. No entanto, ela diz que é possível enfrentar esse desafio reforçando a
confiança na própria capacidade.
“Quando eu chego representando o banco em algum fórum, às vezes fica um desconforto, às
vezes eu vejo um certo ruído de ‘mas cadê ela?’, fica um pouco desconfortável. Mas eu estou

acostumada a lidar com isso, eu lidei com isso a vida inteira. Quando eu era criança, era a
única da escola, era um sentimento do não pertencer ali, parecia que eu não estava no lugar
adequado. Hoje em dia, eu me sinto adequada exatamente onde eu estou. Esse lugar é para
mim também, por que não?”, diz Anchieta.
“Se eu causei um desconforto ou estranheza, alguém vai ter que se acostumar com aquilo,
porque eu estou bem, eu estou acostumada.”
Por Karina Trevizan e Gabriella Bridi

Mapa da Violência vai nortear propostas
da CPI da Violência contra Jovens Negros
(Câmara Notícias, 09/04/2015) A comissão ouviu o autor da pesquisa do Mapa da Violência,
Julio Jacobo, durante audiência pública nesta quinta-feira (9).
Dados do Mapa da Violência no Brasil servirão de base para propostas da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga casos de violência contra jovens negros e pobres.
O estudo mostra que em 2012, dos mais de 56 mil mortos por homicídios no Brasil, mais da
metade eram jovens e destes 77% eram negros e 93,3% eram homens. A comissão ouviu o
autor da pesquisa, Julio Jacobo, durante audiência pública nesta quinta-feira (9).
Jacobo afirmou que os principais fatores para o alto índice de homicídios de jovens negros no
Brasil são a elevada taxa de impunidade e a ideia de que são os negros que moram na periferia
os responsáveis pela criminalidade. “Reina no País uma elevada impunidade, principalmente
em torno da violência homicida. Poucos inquéritos conseguem elucidar. Praticamente 8% ou
10% dos inquéritos. Uma vez elucidados, entra todo um processo moroso de Justiça. De todos
eles, praticamente só 4% ou 5% dos culpados do homicídio vão para a cadeia; o resto fica
libertado. Então é uma elevada impunidade que incentiva a violência.”
O deputado Davidson Magalhães (PCdoB-BA), autor do requerimento que solicitou a presença
do autor do Mapa da Violência, assinalou que algumas políticas públicas deveriam ser
imediatamente implantadas para a diminuição do número de homicídios.
“Primeiro, nós precisamos fazer mudanças na legislação brasileira, que é mais rigorosa contra
os crimes contra o patrimônio do que os crimes contra as pessoas. Essa é uma visão do nosso
Estado patrimonialista, vinculado aos interesses do capital e não interesse das pessoas.”
O parlamentar acrescentou que também são necessárias políticas de segurança pública que
eliminem a livre circulação de armas no Brasil. “Portanto, é preciso intensificar a política do
desarmamento no Brasil. É fundamental também que haja políticas de segurança pública.
Segurança pública ostensiva é importante. E o sistema penitenciário brasileiro, que é o maior
formador de criminosos que existe no Brasil.”

Maioridade penal e desarmamento
O sociólogo Julio Jacobo afirmou ser contrário à redução da maioridade penal, proposta em
discussão na Câmara. Para ele, o Brasil não aplica as leis que já existem, como o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/90), classificado por ele como um exemplo
internacional.
Ele comentou ainda o Estatuto do Desarmamento, que também pode ser modificado pela
Câmara. Segundo o professor, isso seria um incentivo para que qualquer pequeno conflito se
converta em algo letal. Ele citou uma pesquisa recentemente concluída pelo Ministério Público
de São Paulo, juntamente com o Instituto Sou da Paz, que revelou que praticamente 70% das
armas de cidadãos de bem são roubadas durante assaltos.
Lucas Ludgero
Acesse no site de origem: Mapa da Violência vai nortear propostas da CPI da Violência
contra Jovens Negros (Câmara Notícias, 09/04/2015)

