
DESIGUAIS
Ações das empresas

latino-americanas para combater a
discriminação no trabalho ainda

são isoladas e desordenadas

Vamos chamá-lo senhor M. É diretor de comunicações
de uma grande empresa com operações em vários paí-
ses da América Latina. Como parte de suas responsa-
bilidades, o Sr. M instruiu todas as filiais de sua empre-

sa para que, na hora de contratar empregados, não perguntas-
sem por dados como religião, opção sexual ou se as mulheres
estão grávidas ou não. Tampouco se o candidato é portador do
vírus HIV. "Vamos ter de trabalhar com veados?", foi a rea-
ção de alguns dos empregados da companhia. O Sr. M teve de
sensibilizar os funcionários quanto ao tema. E para combater
os preconceitos e temores provocados pela ignorância, apre-
sentou um exemplo de sua própria família: o namorado de sua
filha, que mora com ela, é portador do HIV. "A notícia os im-
pressionou", diz o Sr. M, "e lentamente começaram a tentar
compreender e tolerar os soropositivos".

O caso é real, embora mantenhamos os nomes verdadei-
ros do Sr. M e de sua empresa reservados, justamente por
causa da pouca tolerância que ainda existe com relação
aos "diferentes", ou seja, à diversidade.

Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT),
aprender a lidar com a discriminação no lugar de traba-
lho é, talvez, o maior desafio da sociedade moderna. A
convenção da OIT sobre discriminação a define como o
tratamento diferenciado que pode favorecer ou limitar
as oportunidades com base em raça, sexo, idade, classe

social e outras razões. A percepção de "diferente", no en-
tanto, varia de acordo com os estereótipos de cada socieda-
de, o que complica o monitoramento e a prevenção de prá-
ticas discriminatórias.

DISCRIMINAÇÃO ESCONDIDA

A legislação existe, mas a maioria dos paí-
ses não acompanha o problema de perto. As
cifras oficiais são escassas. Com exceção



dos assuntos relacionados com a situação da mulher, a própria
OIT viu-se em dificuldades durante a preparação do primei-
ro boletim global sobre discriminação no trabalho, publicado
em 2003.

Na América Latina, os estudos dedicados ao mundo do
trabalho estão, geralmente, limitados a questões legais bási-
cas, como salário, segurança e saúde. É a sociedade civil, por
meio de organizações não-governamentais (ONGs), que en-
cabeça o debate sobre a discriminação. O assunto está em
pauta na região desde o final dos anos 90, resultado do cres-
cente interesse pelo conceito de responsabilidade social em-
presarial (RSE), mas ainda é um ponto secundário na lista de
prioridades das companhias. Um estudo organizado pela
Comisão Econômica para a América Latina e o Caribe (Ce-
pal) em sete países da região, constatou que a filantropia e as
atividades comunitárias concentram os esforços.

O Brasil, identificado no estudo como o país que mais tem
avançado no assunto, é o único que, desde 2001, procura
manter um acompanhamento sistemático do esforço das em-
presas para evitar a discriminação e promover a diversidade
no trabalho. O Instituto Ethos, uma ONG
criada por empresários em 1998, publi-
cou a segunda edição de seu estudo Per-
fil Social, Racial e de Gênero das 500
Maiores Empresas do Brasil, em dezem-
bro de 2003. O estudo encontrou poucas
organizações com políticas claras de pro-
moção da diversidade. Das 247 empresas
que responderam à pesquisa, 7% tinham
programas especiais de contratação de re-
presentantes de grupos usualmente discri-
minados no mercado de trabalho, como
mulheres, negros e pessoas com mais de
45 anos.

No entanto, para Paulo Itacarambi, di-
retor-executivo do Ethos, "as empresas
brasileiras estão prestando atenção à diver-
sidade". Desde 2000, diz ele, a mobiliza-
ção dessas empresas cresceu. Mas ainda
são raros os casos como o da Intermédica,
empresa do setor de serviços que adotou uma política expres-
sa de combate à discriminação em seu processo de seleção. Da
mesma forma, as grandes corporações, como BankBoston, cuja
fundação patrocina iniciativas comunitárias desde 1999, prefe-
rem tratar o tema de forma genérica. O departamento de RH do
banco diz que "as ações de incentivo e respeito das diferenças
permeiam a organização como uma cultura, não havendo por
isso um programa específico sobre o tema."

Em outros países, predomina a falta de informação sobre
o esforço empresarial para promover a diversidade no traba-
lho. De acordo com um estudo da Cepal, as empresas ainda
estão ocupadas com a definição de conceitos e a adoção de
políticas mais amplas de responsabilidade social:

a principal organização empresarial dedicada à RSE, Peru
2021, criada em 2004, não realiza atividades relacionadas
com o combate à discriminação.

LUCROS SOCIAIS

No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), o salário da população negra é, em
média, 50% menor que o dos trabalhadores brancos. Na Bo-
lívia, no México e na Guatemala, os mercados temporário e
informal são mantidos com mão-de-obra indígena. As pesso-
as com deficiência, beneficiadas com ações específicas em
alguns países — como cotas de contratação no serviço públi-
co federal, adotadas pelo governo brasileiro —, enfrentam
uma taxa de desemprego que chega aos 80%.

A ONU está promovendo um esforço de governos, empre-
sas e sociedade civil para, por meio da eliminação da discri-

minação no trabalho, romper os padrões de
perpetuação da pobreza, que continua con-
centrada nos grupos mais vulneráveis da so-
ciedade. Segundo o informe global da OIT, a
estabilidade política é a principal vantagem
para os governos que abraçarem a causa.

Para as empresas, as vantagens parecem
ser muitas, mas ainda causam controvérsia.
Segundo os defensores do Global Compact,
pacto mundial pela responsabilidade social
empresarial, lançado pela ONU em 1999, as
vantagens vão da melhor percepção por par-
te do consumidor a lucros em produtividade.

A melhoria da imagem, um dos poucos
benefícios considerados tangíveis, no entan-
to, causa polêmica. Muitos se perguntam,
principalmente entre as ONGs, se as empre-
sas usam a responsabilidade social como uma
simples maquiagem. É uma pergunta-chave.
Até que ponto a responsabilidade social é as-

sunto das empresas? Para Percival Caropreso, diretor criati-
vo e vice-presidente para a América Latina da agência de pu-
blicidade McCann-Erickson, quando uma empresa faz filan-
tropia ou adota ações de RSE, o objetivo é claro: "Não é ca-
ridade, é marketing", diz. E preciso fazê-la com uma idéia
clara do compromisso e dos resultados, como em qualquer
outro plano de negócios.

Na América Latina, poucas empresas administram o impac-
to das ações de RSE, o que explica a falta de dados sobre temas
como discriminação no trabalho. Mas se os números ainda não
são registrados, ninguém pode negar que o interesse aumenta.
O primeiro estudo sobre diversidade no trabalho feito pelo Ins-
tituto Ethos no Brasil, em 2001, despertou o interesse de 89
empresas. Na versão 2003, foram 247 participantes. De qual-
quer forma, segundo a OIT, o caminho a ser percorrido é lon-
go, e, na América Latina, acidentado. Mas, como diz o ditado,
um longo caminho começa com um passo.

No Peru, embora haja maior disponibilidade de informação,

chamadas melhores práticas, feita pelo Centro Mexicano para
a Filantropia, e não na avaliação das empresas ou na análise
de suas atividades.

Na Argentina, o interesse pelo papel social das empresas só
ganhou impulso em 2001, e a organização empresarial em
torno à RSE ainda é mínima.

No México, a iniciativa está concentrada na divulgação das


