
Encontro de Presidentes
"Responsabilidade Social nas
Empresas e Direitos
Humanos", promovido pela
Secretaria Especial dos

Direitos Humanos (SEDH) e o Instituto
Ethos, no final de junho, em São Paulo,
colocou em pauta o debate sobre os
direitos humanos no cotidiano das
empresas. "De hoje em diante, não será
mais um tema circunscrito a especialistas
ou militantes das causas sociais. Direitos
humanos agora é assunto estratégico, que
precisa avançar no mesmo ritmo dos
negócios e do crescimento do País",
enfatizou Ricardo Young, presidente do
Instituto Ethos. Young citou dados de
pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), divulgada no
evento, e a pesquisa Ethos-Ibope sobre o
perfil social, racial e de gênero das 500
maiores empresas do País.

O estudo do Ipea demonstra que, nos
últimos oito anos, houve um aumento da
renda da parcela mais pobre da
população; no entanto, o panorama geral
ainda e' desolador, principalmente em

relação à infância. O presidente da Vale,
Roger Agnelii, considerou que o trabalho
infantil é um problema cultural que
precisa ser combatido com educação e
orientação. "Ele acontece mais nas zonas
rurais, onde o pai de família acha normal
colocar o filho na lavoura para ajudar a
família", afirmou o empresário, Para ele,
só com educação é possível alterar a
cultura de um povo. A analise do
empresário tem razão de ser, pois mesmo
nos centros urbanos é comum os pais
colocarem os filhos desde cedo em algum
trabalho com o objetivo de "tira-los das
ruas". Em São Paulo, por exemplo, há
casos de meninos trabalhando em
açougues ou padarias, efetuando serviços
bancários fora do horário escolar.

Quanto à pesquisa Ethos-Ibope,
divulgada em dezembro de 2007, Yung
disse que ela traz um recorte sobre o
quadro funcional e executivo das 500
maiores empresas do País nos últimos
sete anos. Por meio dele, constata-se que
não houve mudanças significativas em
relação ã eqüidade de raça e gênero,
oportunidade para jovens e profissionais
com mais de 50 anos, e inclusão de
pessoas com deficiência. Apenas 11% dos
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cargos executivos são ocupados por
mulheres e 3,5% por negros, enquanto
0,3% dos deficientes ocupam cargos de
supervisão. "Por que as empresas acabam
reproduzindo os padrões de recrutamento
e seleção voltados à contratação de um
homem branco com 25 anos?",
questionou o presidente do Instituto
Ethos. Ainda segundo ele, os inúmeros
projetos sociais mantidos pelas empresas
têm importância, mas não resolvem as
desigualdades apontadas, porque elas
ocorrem "da porta para dentro" da
empresa. "Se não houver vontade política
e estratégias deliberadas para enfrentar a
situação, dificilmente promoveremos
mudanças no perfil funcional", ressalta.

Presente ao encontro, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva elogiou as
empresas que desenvolvem políticas de
respeito aos direitos humanos no Brasil.
Em um auditório repleto de dirigentes
das principais empresas o País, Lula disse
que há alguns anos "parecia impossível
juntar meia dúzia de empresários" para

falar sobre o tema. Apesar de reconhecer
que ainda há muito a se fazer para que
negros, mulheres e pessoas com
deficiência ocupem cargos importantes
no País, o presidente disse acreditar que
houve avanço no estímulo à igualdade
racial e de gênero. "Quero dizer da
minha alegria em vir para este encontro e
encontrar esta quantidade empresários
preocupados em discutir a questão dos

serviço público decorre da falta de
políticas de inclusão no passado. Para ele,
a utilização de trabalho escravo no Brasil
precisa acabar, pois, além de ser
inadmissível, mancha a imagem do País
no exterior. "Movimentos sociais,
intelectuais, cientistas, artistas,
empresários e toda a cadeia produtiva,
todos precisam estar engajados para
vencer o desafio da promoção e do

direitos humanos. Com a minha
experiência dos últimos 40 anos, sou
testemunha de que houve um avanço
excepcional."

Segundo o presidente, a baixa
presença de negros e mulheres em cargos
de destaque em grandes empresas e no

exercício pleno dos direitos humanos no
Brasil", concluiu o presidente.

Durante o encontro, a presidente da
Caixa Econômica Federal, Maria
Fernanda Ramos Coelho, leu a
Declaração do Encontro de Presidentes,
na qual as empresas se comprometeram a
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reunir esforços na defesa e na garantia
dos direitos humanos por meio da
aplicação de planos de ação que levem à
melhoria dos indicadores de
responsabilidade social no que tange à
promoção da eqüidade de gênero e raça
no local de trabalho, erradicação do
trabalho escravo nas cadeias de valore
inclusão de pessoas com deficiência,
além do apoio à promoção dos direitos
das crianças, jovens e adolescentes. Treze
empresas já são signatárias: Grupo
Telefônica, Banco Real ABN Amro,
Alcoa, Wal Mart, Banco HSBC, Petrobras,
BNDES, Magazine Luiza, CEF, HP do
Brasil, Instituto_Bovespa, Dupont do
Brasil e Banco Itaú.

O governador do Estado de São
Paulo, José Serra, enfatizou a criação de
medidas no combate à exploração
sexual infantil, como o envolvimento
dos setores de transporte e cargas nas
políticas sociais publicas e privadas. O
governador lembrou que o Funcad é um
importante instrumento para alavancar
esforços em políticas sociais voltadas às
crianças e adolescentes e questionou:
"Por que as empresas e os cidadãos não
o utilizam mais?".

O encontro também contou com a
presença dos ministros Paulo Vannuchi
(secretário Especial dos Direitos
Humanos), Nilcéia Freire (secretária
Especial de Políticas paras as Mulheres),
Edson Santos (ministro-chefe da
Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial), Carlos
Lupi (ministro de Estado do Trabalho e
do Emprego), Gilberto Kassab (prefeito
de São Paulo), Oded Grajew (presidente
do conselho deliberativo do Instituto
Ethos) e mais de 250 presidentes de
empresas como HP, Banco Real, Banco
Itaú, Vale, Grupo Telefônica, Dupont,
Wal Mart, CEF e Alcoa, entre outras.

Durante o evento, o Instituto Ethos
lançou a publicação Diversidade e
eqüidade - Metodologia para censo nas
empresas, com o objetivo oferecer às
organizações uma metodologia para o
levantamento de dados sobre sua
demografia interna, considerando
recortes de gênero, cor ou raça, faixa
etária e deficiência. A idéia é que as
empresas, de posse destas informações,
possam fazer análises e formular
propostas para promover uma efetiva
eqüidade na distribuição de

oportunidades a seu público interno. O
questionário sugerido na publicação foi
montado com base na pesquisa "Perfil
social, racial e de gênero das 500
maiores empresas do Brasil e suas ações
afirmativas", realizada desde 2001 pelo
Instituto Ethos e Ibope Inteligência, em
parceria com a Fundação Getulio Vargas
de São Paulo (FGV-SP), o Fundo de
Desenvolvimento das Nações Unidas
para a Mulher (Unifem), o Ipea e a
Organização Internacional do Trabalho
(OIT).

Além de chamar a atenção das
empresas para a importância da
valorização da diversidade como fator
decisivo para a construção de uma
sociedade justa e sustentável, a pesquisa
do Ethos/Ibope estimula a adoção de
ações em favor da inclusão e do respeito
a segmentos com histórico de
vulnerabilidades e desvantagens na
sociedade. Apesar da evolução
constante, há ainda um quadro de
desigualdades que exige atenção das
empresas em relação às mulheres, aos
negros, às pessoas com mais de 45 anos,
aos jovens e às pessoas com
deficiência.
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