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Estudo realizado com 800 profissionais brasileiros de diversos setores revela que um terço de 
seus chefes agem de maneira desrespeitosa.  
 
Atitudes como humilhação e preconceito de raça e gênero ainda acontecem em companhias de 
diversos setores e tamanhos no país. Pesquisa realizada com 800 profissionais de todas as 
áreas no Rio de Janeiro e São Paulo revelou que 31% dos entrevistados sofreram violações 
graves de seus direitos no trabalho nos últimos dez anos. O levantamento foi feito pelo 
Instituto Norberto Bobbio, entidade de promoção dos direitos humanos, e pela consultoria 
Plano CDE.  
 
Quase um terço dos profissionais ouvidos afirmam que em suas empresas alguns chefes 
tratam os funcionários de maneira desrespeitosa. Em relação a atitudes discriminatórias, 11% 
disseram que suas empresas possuem casos de preconceito contra negros, homossexuais, 
idosos ou mulheres - 7% já foram vítimas diretas deste tipo de atitude. "Os resultados mais 
preocupantes foram registrados com os profissionais com salários mais baixos, negros e 
mulheres", afirma Raymundo Magliano, presidente do Instituto Norberto Bobbio e ex-
presidente da Bovespa. 
 
De acordo com Magliano, uma das maiores surpresas da pesquisa foi o desconhecimento das 
pessoas sobre seus direitos. Em média, apenas três foram citados pelos entrevistados - os 
mais mencionados foram o direito à educação, à saúde e à segurança. A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, porém, prevê mais de 30. Segundo Magliano, a falta de informação 
agrava o panorama de abuso dos direitos humanos, muitas vezes negligenciado pelas 
lideranças. "É preciso fazer um estudo como este para mostrar que esses problemas realmente 
acontecem", afirma. 
 
A pesquisa mostra ainda uma percepção nebulosa dos entrevistados sobre as chamadas 
violações leves. No levantamento, quase 40% disseram não entender os critérios de promoção 
da empresa e cerca de 45% afirmaram que há salários diferentes para a mesma função. Isso, 
no entanto, pode ser confundido com as políticas de meritocracia das companhias. 
 
Os resultados variam de acordo com o segmento de atuação das empresas. A indústria 
apresenta os melhores índices de respeito aos direitos humanos, enquanto os serviços não 
financeiros são os piores colocados. Para Haroldo da Gama Torres, sócio da Plano CDE, 
instituto responsável pela pesquisa, existe uma hipótese de que setores com sindicatos fortes 
e atuantes obriguem as empresas a tratar seus funcionários de maneira mais respeitosa. "A 
indústria é um segmento organizado e sindicalizado. Já os serviços não financeiros são 
pulverizados", diz. 
 
Na indústria, mais de 80% dos os respondentes disseram que os funcionários são tratados com 
educação e mais de 75% sentem que suas opiniões são levadas em conta pelos gestores. 
 
No comércio, onde a questão salarial é diretamente relacionada com as comissões, não há 
questionamentos sobre remuneração. Por outro lado, a preocupação com a imagem da 
empresa diante do cliente dá margem a atitudes discriminatórias e a um menor índice de 
contratações de deficientes e negros.  
 
O setor de bancos e serviços financeiros foi o que registrou o maior índice de desconforto com 
políticas de valorização do mérito. Metade dos funcionários mencionou o pagamento de 
salários diferentes para quem tem o mesmo tipo de atividade, formação e tempo de casa. 
Essas instituições, porém, possuem os departamentos de recursos humanos mais estruturados 
e um código de ética e conduta. Já os serviços não financeiros tiveram a pior avaliação em 
todos os quesitos. Nesse segmento, foi registrado o maior índice de maus-tratos, cerca de 
30%. 
 



A pesquisa é a primeira iniciativa do Instituto Norberto Bobbio para mensurar a questão dos 
direitos humanos nas empresas. Com o resultado, a instituição começou a promover cursos 
sobre o tema para profissionais do mercado financeiro, lideranças e comunidades de 
trabalhadores. Segundo Raymundo Magliano, essa foi uma reivindicação dos próprios 
entrevistados. "Não adianta a empresa atender aos requisitos de governança no papel se os 
líderes não estiverem comprometidos com esses princípios", afirma. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 out. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


