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Carta-compromisso foi assinada ontem por empresas e governo federal 
 
Foi lançada ontem, em São Paulo, uma carta de compromisso entre iniciativa privada e 
governo para reduzir as desigualdades sociais no ambiente de trabalho. O lançamento do 
documento reuniu pesos pesados da política e economia brasileiras. 
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, José Serra, discursaram 
para uma platéia formada por dirigentes de grandes empresas. Ao final do evento, 13 
organizações -BNDES, Bovespa, Banco Real, Itaú, Petrobrás, Alcoa, Telefônica, Wal-Mart, HS-
BC, Magazine Luiza, Caixa Econômica Federal, HP do Brasil e Du Pont - assinaram o 
compromisso, que pretende traçar um plano de longo prazo entre governo e empresas para 
diminuição das desigualdades, a partir de ações práticas (ler ao lado). 
 
"Há oito anos o Instituto Ethos realiza pesquisas sobre diversidade nas empresas, e vemos que 
os resultados não avançam", diz Ricardo Young, presidente do Instituto Ethos, entidade que 
promoveu o encontro. 
 
Dados da última pesquisa sobre o tema, realizada pelo Ibope Inteligência em 2007 com as 500 
maiores empresas brasileiras, mostram que o abismo maior é enfrentado pela população negra 
embora representem metade da população brasileira, eles estão presentes em apenas 3,5% 
dos cargos executivos. Em relação às mulheres, a presença em cargos de chefia avançou de 
6%, em 2001, para 11,5%, em 2007 - mas ainda existe pouca representação, uma vez que as 
mulheres hoje são 43,5% da população economicamente ativa do País. A presença de 
deficientes é ainda menor: 0,4% dos cargos executivos. "Nem as leis estão sendo aplicadas 
corretamente", observa Young. A lei de cotas para deficientes prevê que empresas com mais 
de 100 funcionários devem reservar de 2% a 5% das vagas para funcionários com esse perfil. 
 
CRÍTICA 
 
Em um discurso em que criticou as novas leis de imigração da União Européia, o presidente 
Lula disse que a falta de diversidade no trabalho no Brasil é fruto de desigualdades que não 
foram sanadas no passado. "A baixa ascensão social da comunidade de negros mostra que há 
30 anos não plantamos as sementes que precisavam ser plantadas", disse. Segundo o 
presidente, nos próximos 15 a 20 anos o quadro tende a mudar, e mencionou que 40% dos 
formandos do programa ProUni devem ser negros. "Demos passos importantes, mas 
precisamos fazer mais." 
 
O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, ressaltou que o atual momento de crescimento 
econômico, com criação de empregos, é o cenário ideal para promover mudanças sociais, e 
criticou o discurso das empresas. "Não adianta cada empresa tratar o tema responsabilidade 
social individualmente, pois muitas vezes são ações sem consistência em sua cadeia produtiva. 
Devem ser abordados os pontos de fragilidade para cada negócio", disse. 
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