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mpresas, profissionais, Orga-
nizações Não-Governamentais
(ONGs) e instituições lutam no

mercado brasileiro através da defesa
da cota corporativa para negros nas
empresas, no combate a desigualdade
no Brasil, que historicamente atinge
as minorias que não tiveram acesso a
educação, trabalho e renda.

Segundo estatísticas do IBGE, 47%
da população brasileira é negra, que se
alto declaram, sendo 34% da popula-
ção analfabeta constituída por negros.

Isso deixa claro que as pessoas analfa-
betas não têm acesso ao trabalho dig-
no, daí os negros serem sempre loca-
lizados em subempregos e tarefas su-
balternas. Essa é a opinião da consul-
tora organizacional e vice-presiden-
te de Desenvolvimento Sustentável/
Responsabilidade Social da Associação
Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH), Jorgete Leite Lemos.

A consultora defende a contratação
de negros através de cota corporativa,
pois, segundo ela, é uma ação afirma-
tiva. "Podemos observar que a pobre-
za e a miséria vão estar sempre pon-
tuadas na raça negra, então é apenas
uma correção com base em dados es-



tatísticos, de uma impossibilidade de
acesso à educação, trabalho e renda",
declara Jorgete.

Para ela, quem sustenta os negros
que se encontram em classes sociais
pobre e miserável são aqueles que
têm renda, então, é necessário pen-
sar economicamente, alavancando a
condição social e econômica dos ne-
gros. "Assim, aumentaremos oportu-
nidades de consumo, novas chances
de trabalho e uma distribuição mais
equílativa da renda", afirma.

Jorgete acredita que a sociedade so-
fra de um efeito bumerangue, que aca-
ba atingindo aqueles que estão inclu-
ídos. "Quando nós não sabemos cui-
dar de questões básicas como a igual-
dade, a oportunidade de trabalho e a
inclusão, esse bumerangue volta e nos
atinge", alega.

Legislação
Não existe ainda no Brasil uma le-

gislação para cota corporativa de ne-
gros nas empresas, e, de acordo com
a consultora Jorgete, o dia que tiver,
vai sofrer a mesma dificuldade de im-
plantação da legislação de pessoas
com deficiência. "Nós precisamos fa-
zer uni trabalho de conscientização
de massa, porque a imagem do negro
é uma imagem carregada de precon-
ceito e de discriminação e a cota para
negros sofreria as mesmas restrições
que a cota de deficientes sofreu. Hntão
precisamos discutir a alavancagem da
raça negra ao patamar de igualdade e
de direitos", assegura Jorgete.

Para o professor de sociologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e diretor do Centro Edelstein
Pesquisas Sociais, Bernardo Sorj, não
deve existir uma lei para cota corpo-
rativa para negro, porque, na opinião
dele, seria contraproducente uma le-
gislação que distribua a população
em grupos raciais. "Quem vai decidir
quem é negro em um país tão misci-
gcnado? São os negros a única vítima
da discriminação no Brasil? Os nor-
destinos também têm direito a repa-
rações, as raças só existem na cabeça
dos racistas, e a luta deve ser por um
esforço constante contra o preconcei-
to e contra a idéia de raças", defende
o professor.

Segundo a doutora em ciência polí-
tica e pesquisadora titular da Casa de
Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, Isabel
Lustosa, o Brasil nunca foi, desde a
proclamação da República, regulado
por leis que estabelecem diferenças
entre os brasileiros pela cor da pele.
Para ela, se não deu certo a criação de
leis em países onde os negros eram
impedidos de circular em alguns lu-
gares e eram linchados e maltratados
pelos brancos, no Brasil também não
seria um progresso, e sim um retro-
cesso. "Por isso sou contra as cotas ra-
ciais, acho que cabe à sociedade bra-
sileira, por meio de suas instituições
civis, promover ações intensivas de
combate ao preconceito e à discri-
minação racial, como também punir
com todo o rigor da lei qualquer ma-
nifestação racista", acredita Isabel.

Mas para Jorgete Lemos, a lei deve
existir, pois ela acredita que o negro é
diferente e deve ser tratado de forma
distinta. "O negro tem que ser tratado
de forma diferente sim, porque ele es-
tá em desvantagem, a hora que nós ti-
vermos a demanda para a raça negra
de trabalho e renda de forma digna, aí
estaremos perto de chegar à igualda-
de", desabafa a consultora.

De acordo com o diretor da Fe-
deração Nacional dos Advogados
(FenadvJ, membro do Instituto Bra-
sileiro dos Advogados (IAB) e presi-
dente do Instituto da Advocacia Racial
e Ambiental (IARA), Humberto Adami
Santos Júnior, o IARA, juntamente
com o Sindicato dos Petroleiros, es-
tá postulando a aplicação do Decreto
4.228, de 2002, que prevê estabeleci-
mento de metas de inclusão para a
Administração Pública Federal, nos
cargos DAS, que não tem concurso pú-
blico, bem como na licitação e na ter-
ceirização da Administração Pública
Federal. "É um Decreto Presidencial
da época do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, que foi ratifica-
do pelo presidente Lula em seu dis-
curso na abertura da Organi/acão
Internacional do Trabalho (OIT),
quando reassumiu seu compromisso
de combate ao racismo e a discrimi-
nação racial", revela Adami.

Ele diz que, em 2007, oferece-
ram notificações judiciais contra os



37 Ministros de Estado do Governo
Federal, perante o Supremo Tribunal
Federal, para que os mesmos pudes-
sem ser intimados a dar cumprimen-
to à ordem presidencial. "Daí parti-
remos para a denúncia internacional
perante a Organização dos Estados
Americanos (OEA), Organização das
Nações Unidas (ONU) e Organização
Internacional do Trabalho (OIT)",
acrescenta.

QposiçõQ-
Não são todos que concordam com

a cota corporativa para negros nas em-
presas, como é o caso do sócio-dire-
tor da Augurium Consultoria, Bolívar
Lamounier. "Não creio que esse me-
canismo traga benefícios reais para os
negros, eu penso que esse é o primeiro
passo para oficializar uma visão racia-
lista do País, em conflito com a nos-
sa tradição cultural, moral e jurídica.
Seria um erro o Brasil abandonar sua
visão de um país de iguais e abraçar a
de um país dividido de alto a baixo em
raças", afirma.

O professor de antropologia do Ins-
tituto de Filosofia e Ciências Sociais
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJJ, Peter Fry, acredita que
as cotas podem produzir efeitos ne-
fastos na medida em que reforçam a
crença na existência de raças. "Para
abrir espaço para qualquer um é ne-
cessário colocar as melhores escolas
nos lugares mais pobres do País, todos
os outros caminhos são atalhos peri-
gosos", aconselha Fry.

Para o professor adjunto do de-
partamento de antropologia da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGSJ, Bernardo Lewgoy, a so-
lução está através de um investimento
em educação, renda e qualidade de vi-
da nas populações carentes. "Nas em-
presas uma política de cotas pode ser
positiva na medida em que torne visí-
vel uma preocupação contra a discri-
minação, especialmente em empre-
sas que desfrutam da má fama de não
empregar negros. No entanto, isso de-

Desde 1991, os Estados Unidos
tem um departamento do
Ministério do Trabalho Americano
que faz relatórios sobre a inicia-
tiva do chamado tempo de vidro,
que é a inserção das minorias, não
só negras como indígenas, popu-
lação das Ilhas do Pacífico, entre
outras. O comportamento do go-
verno é com o intuito de fiscalizar
a real inserção, integração e inclu-
são dessas pessoas que estão em
desvantagem na sociedade. É o que
diz a consultora organizacional e
vice-presidente de Desenvolvimento
Sustentável/Responsabilidade Social
da Associação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH), jorgete Leite
Lemos. "Eu acho que isso é normal,
vai ter que acontecer aqui mais ce-
do ou mais tarde. Na Europa, por
exemplo, desde 7970 existem afir-
mativas no gênero. Nós brasileiros
estamos simplesmente atrasados",
acredita Jorgete.

vê ser analisado, não se pode esquecer
que, para cada candidato favorecido
por cotas de qualquer natureza, existe
alguém que deixou de ganhar uma va-
ga", alerta Lewgoy.

Racismo no Trabalho
Com cotas ou sem cotas, será que

depois de admitido no trabalho, o
negro ainda sofre racismo por par-
te da empresa ou de seus colegas de
serviço?

A consultora Jorgete acha que a le-
gislação não muda atitudes e, por isso,
a área de gestão de pessoas tem um
compromisso muito sério com a pró-



moção da diversidade. "Não adianta
ter legislação, eu tenho que aceitar ne-
gros no trabalho, mas não tenho que
mudar a minha forma de encarar os
preconceitos, discriminação e os es-
tereótipos que aprendi durante a mi-
nha vida. Essas barreiras precisam ser
derrubadas e isso é um trabalho para
profissionais da área de desenvolvi-
mento, de gestão de pessoas" afirma a
consultora.

Segundo Jorgete, a primeira reação
nas empresas é sempre a instigação
daquela pessoa, passando por uma
bateria de testes para provar que tem
a competência requerida para aque-
la função. "Você precisa provar a sua
competência mais ainda do que se
você fosse branca. As pessoas, por
uma questão de informação histórica,
acham que o negro não tem compe-
tência", diz Jorgete.

Para o advogado Humberto Adami,
além do acesso, está claro que no pro-
cesso de promoções, atitudes racistas
devem continuar intervindo. "O afro
descendente para conseguir vencer
deve ter um grau de perfeição que ja-

mais é exigido dos demais. Alguns exi-
gem um grau de qualificação muito
maior para ocupar uma tarefa menor",
revela o advogado.

Projetos nas empresas
Com o objetivo de dar oportunida-

de para que jovens negros possam ter
uma melhor perspectiva no mercado
de trabalho, dentro de grandes empre-
sas e serem inseridos igualmente com
outros estudantes, o Banco Ttaú criou,
em 2005, o programa de capacitação
de afro-descendente, que é uma ini-
ciativa voltada a estudantes negros.

De acordo com a responsável pelo
programa de diversidade corporativa
da empresa, Adriana Sanabria, através
do programa, os estudantes tem três
anos de estágio no banco e um trei-
namento de 582 horas, que é feito em
parceria com o Centro de Pesquisas
e Educação Continuada (Cepedec)
da Unicamp. "A iniciativa é boa por-
que você pode dar oportunidade para
mais estudantes atuarem no merca-
do", afirma,

Adriana diz que a iniciativa come-

çou em São Paulo corn 21 estudantes
e, em 2007, o projeto foi ampliado pa-
ra Belo Horizonte, Salvador, Brasília e
Rio de Janeiro. "Já tivemos 93 estagiá-
rios que passaram pelo programa. Em
2007, houve a partipação de 20 estu-
dantes, todos efetivados", afirma.

No mesmo ano, 31% das contrata-
ções do banco foram de pessoas ne-
gras, comparado a 2003, cujo número
foi de 5%. "O lançamento dessa inicia-
tiva sensibilizou outras áreas da em-
presa, que passaram a fazer ações pa-
ra contratação de pessoas negras em
todas as vagas do banco. Não é ainda
o ideal, mas está subindo", assegura
Adriana.

A responsável pelo programa acre-
dita que o preconceito existe e uma
forma de mudar esse quadro é abrir
portas e mostrar de que forma lidar
com o racismo. "As empresas e o go-
verno podem dar oportunidades atra-
vés de leis que forçam a contratação.
Mas se não tivesse a lei as empresas
não contratariam", justifica Adriana.

Outra empresa que criou ações de
trabalho de conscientização e opor-
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tunidade foi o Banco Real, que possui
desde 2003 um comitê de diversida-
de que compõe grupos com pessoas
de diversas áreas do banco para aju-
dar no debate da diversidade dentro
da organização, como grupo de mu-
lheres, deficientes e negros. "Urna
das ações do grupo de negros do co-
mitê foi a implantação do programa
Executivo Júnior, que é uma iniciati-
va voltada para o desenvolvimento de
universitários, declarados como ne-
gros, através de um estágio no banco
com duração de dois anos, em par-
ceria com a Fundação Getúlio Vargas
(FGV)", afirma a superintendente de
Recursos Humanos do Banco Real,
Maria Cristina Carvalho.

De acordo com Maria Cristina, além
de estar na universidade, ele faz um
treinamento de 400 horas. Além de
terminar o seu curso, ele sai com uma
especialização para que consiga ter
um engajamento e um desenvolvi-
mento na sua carreira. "Uma das gran-
des e boas notícias desse programa é
que nós tivemos um piloto com 75 es-
tagiários declarados negros e antes da
conclusão do curso, 50% dessas pes-
soas foram efetivados na nossa orga-
nização", revela.

Em 2003, o Banco Real tinha em tor-
no de 9,8% de negros na organização.
Hoje esse número subiu para 14%, se-
gundo Maria Cristina. "Esse aumento
se deu através do trabalho de cons-
cientização das pessoas. A ampliação
desse debate nas nossas unidades e
também com nossos fornecedores,
com certeza tem trazido o avanço gra-
dual e consistente de uma empresa
mais diversa. Há muito a ser feito, mas
já temos avanços que mostram que
estamos no caminho certo", finaliza
Maria Cristina.

Segundo levantamento feito pelo IBGE

2002-2003, a mulher negra na época re-
cebia um salário 49% inferior ao do ho-

mem ou da mulher branca, de acordo com

a consultora organizacional e vice-presi-
dente de Desenvolvimento Sustentável/

Responsabilidade Social da Associação
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH),

Jorgete Leite Lemos. "A mulher negra ainda
sofre mais discriminação que o homem ne-

gro", diz ela.

Na opinião do diretor da Federação Nacional

dos Advogados (FeNAdv), membro do
Instituto Brasileiro dos Advogados (IAB) e

presidente do Instituto da Advocacia Racial
e Ambiental (IARA), Humberto Adami Santos

Júnior, é nítida a diferença de salários on-

de a mulher negra aparece no fim da fila.
"Temos que ter uma especial atenção a

esse item com preparação de jovens para
o mercado de trabalho, e oferta de novos

empregos, com características de inclusão da

mulher negra", aconselha.
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