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CENÁRIOS

ELENO MENDONÇA

A despeito dos avanços tecnológicos e do
próprio crescimento da economia, que eleva
o Brasil à condição de 8.ª potencia no cená-
rio mundial, ainda há um porcentual consi-
derável de empresários com mentalidade
atrasada em relação ao tratamento de seus
empregados no dia-a-dia. “Acontecem ati-
tudes como humilhação e preconceito de
raça e gênero em companhias de diversos
setores e tamanhos”, constata Raymundo
Magliano, presidente do Instituto Norberto
Bobbio. Ele, que sempre esteve à frente de
questões sociais, mesmo nos tempos em que
presidia a Bovespa, resolveu criar esse insti-
tuto para tentar influenciar de alguma ma-
neira na melhoria dessas relações.

Por isso encomendou uma pesquisa à
consultoria Plano CDE. Queria de alguma
maneira mensurar essa situação e, a partir
de então, fazer à sociedade alertas sobre o
quanto ainda são antiquadas as formas de
tratamento dentro de uma empresa. Se-
gundo a pesquisa, feita num universo de
800 pessoas no eixo Rio de Janeiro e São
Paulo, um terço dos entrevistados citou ter
sofrido algum tipo de abuso grave nos últi-
mos 10 anos e dois terços descreveram vio-
lações leves ou graves sofridas por amigos
ou parentes no mesmo período.

“Com esse estudo, fica clara a urgência de
o tema dos Diretos Humanos passar a com-
por o conjunto das preocupações centrais das
empresas brasileiras”, diz Magliano. Para
Haroldo Torres, sócio sênior da Plano CDE, o
trabalho foi muito discutido antes de ser ini-
ciado. “Não queríamos que a pesquisa aca-
basse caindo no lugar comum da violação
dos direitos humanos no sistema prisional,
por exemplo. Por isso, antes, fizemos um tra-
balho qualitativo para definir o teor das per-
guntas. O resultado, para falar a verdade,
acabou não me surpreendendo, na medida
em que o Brasil há apenas pouco mais de 100
anos aboliu a escravidão. Ainda temos mui-
tos resquícios e desequilíbrios nesse campo.”

A pesquisa “Direitos Humanos nas Em-
presas”, que teve apoio da BMF&Bovespa,

é pioneiro. O levantamento evidencia que
boa parte das empresas ainda possui um
estilo de gestão rígido, sem muita partici-
pação do funcionário, sem critérios claros
de promoção e com a ocorrência de des-
respeito e maltrato.

O universo pesquisado é formado por
empresas com um mínimo de 50 funcioná-
rios, que atuam no comércio, indústria,
bancos (e outras atividades financeiras) e
serviços não financeiros (educação, saúde,
telemarketing etc.). No ambiente de traba-
lho, revela Torres, 43% declararam a ocor-
rência de moderadas ou graves violações dos
direitos humanos no último ano. Trata-se,
sem dúvida, de um cenário preocupante.
Considerando somente as violações graves,
o que pode incluir desde preconceitos explí-
citos a agressões verbais e/ou físicas, roubo
e até mesmo assédio sexual, 9% dos funcio-
nários tem a percepção de que tais abusos
ocorreram em seu local de trabalho.

“A pesquisa surgiu da ideia do Instituto
Bobbio de realizar um curso sobre direitos
humanos para empresas. Não queríamos fi-
car, como disse, no debate público. Tam-
bém era preciso deixar claro que direitos
humanos é uma coisa e responsabilidade
social outra. Uma empresa pode ter políticas

de responsabilidade social, mas é obrigada a
respeitar os direitos humanos, não se trata
de opção no segundo caso”, destaca Harol-
do Torres, da Plano CDE. Ele ressalta que
ainda há muito chefe agressivo, descortês e
que humilha seus subordinados. “A ideia é
que esse tema vire uma agenda publica, com
valores universais e que esteja e seja prati-
cada em todos os lugares”.

Especificamente às atitudes discrimina-
tórias, 11% das pessoas responderam que
em suas empresas existe discriminação
contra negros, mulheres, homossexuais ou
idosos e 7% já foram vítimas diretas de
preconceito. “As abordagens mais discri-
minatórias foram registradas com mulhe-
res, negros e profissionais com salário in-
ferior a R$ 3 mil”, observa Torres.

A pesquisa também demonstra certo
desconforto e mal estar nos locais de tra-
balho: 38% dos entrevistados afirmam
que as opiniões dos funcionários não são
levadas em conta; 30% entendem que al-
guns chefes tratam os subordinados de
maneira desrespeitosa; 21% declararam
que alguns colegas são maltratados; 38%
disseram não entender os critérios de pro-
moção; e 44% afirmaram que há salários
diferentes para a mesma função. ■

Preconceito e desrespeito no
As empresas ainda discriminam e maltratam seus funcionários. Pesquisa feita com 800 pessoas
mostra que um terço delas sofreu algum tipo de constrangimento nos últimos 10 anos

O levantamento
mostrou que 11% das
pessoas responderam
existir nas empresas
discriminação contra
negros, mulheres,
homossexuais ou
idosos e que 7% já
foram vítimas diretas.
Os mais atingidos
são mulheres,
negros e profissionais
com salário
abaixo de R$ 3 mil

...ARY ROCCO

Especialista em gestão
de marketing esportivo

A realização da Copa do Mundo
e da Olimpíada deve beneficiar
clubes de futebol e gerar
grandes investimentos e
retorno na iniciativa privada,
com reflexos sobre a
qualidade de vida da população.
Mas há ainda muita dúvida
em torno da gestão e da
aplicação dos recursos
públicos. Veja o que pensa
a respeito Ary Rocco.

A Copa e Olimpíada
podem ser instrumentos
de aceleração do
crescimento econômico

e apressar as melhorias
em infraestrutura?
Inegavelmente é uma
grande oportunidade de
desenvolvimento e aceleração
da infraestrutura. A promoção
dos eventos coloca o Brasil
na “alça de mira” dos
investidores internacionais.
Estima-se que o impacto
econômico sobre o PIB será
de R$ 22 bilhões até 2016.
Para cada dólar investido
a iniciativa privada injetará
outros US$ 3,26 nas cadeias
produtivas associadas aos
eventos. Tudo isso mostra

potencial econômico. Mas
não percebi, até o momento,
planejamento público para
direcionar os recursos
de forma ordenada e
canalizada para a melhoria
da infraestrutura urbana.

Em que medida eventos
como esses favorecem
a população?
Se for algo bem programado,
com casamento dos interesses
econômicos com os da
população, esses eventos
podem, sim, melhorar a
qualidade de vida das pessoas.

CINCO PERGUNTAS A...

O DESRESPEITO DENTRO DAS CORPORAÇÕES Onde você trabalha...

A OPINIÃO DOS FUNCIONÁRIOS É CONSIDERADA

NINGUÉM ENTENDE O CRITÉRIO DE PROMOÇÕES

ALGUNS FUNCIONÁRIOS SÃO MALTRATADOS

A EMPRESA SÓ FAZ O QUE MANDA A LEI

A EMPRESA PAGA SALÁRIOS DIFERENTES PARA FUNÇÕES IGUAIS

HÁ CHEFES QUE HUMILHAM E DESRESPEITAM AS PESSOAS

A SEGURANÇA NO TRABALHO DEIXA A DESEJAR

EXISTEM ÁREAS ONDE O FUNCIONÁRIO NÃO DEVE CIRCULAR
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Copa e Olimpíada
podem melhorar a
infraestrutura do Brasil
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Consumo brasileiro de alumínio cresceu 27,1%
De acordo com a Associação Brasileira do Alumínio (Abal), o consumo
doméstico dos produtos transformados de alumínio, representado por
chapas, folhas, extrudados e fios e cabos, teve crescimento de 25,5%
em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. A informação
foi tirada a partir de dados das empresas associadas à entidade,
que juntas representam 75% do consumo total. No acumulado do ano, na
comparação com os primeiros 9 meses de 2009, houve evolução de 27,1%.

local de trabalho BREVES

Maílson da Nóbrega lança
autobiografia nesta quarta-feira

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega lança
amanhã sua autobiografia. Há vários anos ele se
dedicava a essa tarefa, em meio a uma extensa agenda
de palestras, consultorias e participação no conselho
de empresas. Nela, o economista vai retratar, em
detalhes, muito da história econômica recente País
e os bastidores dos muitos planos na tentativa de
se buscar a estabilidade econômica. Será na Livraria
Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, e
tem o sugestivo título de Além do Feijão com Arroz.

cenarios@brasileconomico.com.br

O que se pode fazer com
esses equipamentos depois
desses megaeventos?
De novo, volto à questão
do planejamento. Se, por
exemplo, antes da reforma
e construção de alguns
estádios não houver um
planejamento adequado,
com perspectiva de
utilização futura dessas
arenas, certamente teremos
vários elefantes brancos.
A África do Sul, por
exemplo, está com
dificuldade para tornar vários
dos estádios sustentáveis.

Os clubes, notadamente
de futebol, serão os
maiores beneficiários?
Não necessariamente. Serão
beneficiados apenas os que
são proprietários dos estádios
reformados ou construídos.
Esses, com certeza, gozarão de
benefícios fiscais e facilidades
de financiamento. Uma arena
moderna, se bem administrada,
pode virar fonte de receita
importante, com a realização
de shows e outros eventos.

O Brasil tem preparo para
tocar de forma positiva

dois eventos simultâneos
desse porte?
Vivemos uma dualidade. De um
lado, vejo várias instituições,
todas elas da iniciativa privada,
investindo na capacitação de
profissionais aptos a gerenciar
arenas esportivas, rede hoteleira,
empresas de comunicação etc. Do
outro, vejo os governos utilizando
esses eventos como plataforma
política. Até o momento não senti,
por parte da área pública, nenhum
interesse em capacitar quadros
para a gestão adequada da
infraestrutura e dos demais
aspectos ligados aos eventos.

Empregos temporários em shoppings
devem beneficiar mais de 130 mil pessoas

De acordo com a Associação Brasileira de Lojistas
de Shopping, em todo o Brasil serão selecionados
até o Natal milhares de profissionais para ocupar
as vagas temporárias. Cerca de 30 mil postos já estão
abertos para contratação. Segundo a associação,
mais de 130 mil pessoas poderão se beneficiar com
as vagas temporárias para a época de Natal, o que,
em comparação com o ano passado, representa
um aumento em torno de 10%. As oportunidades
são para jovens e adultos, com idades entre
18 e 40 anos e os salários oferecidos para os
profissionais variam de R$ 700 a R$ 2 mil.

Apple manda apenas 70 mil
iPhones 4 ao Brasil
Os interessados em comprar ou dar de presente o novo
IPhone 4 neste Natal poderão ter dificuldades para
concretizar o sonho de consumo. É que a última remessa
desses aparelhos para o Brasil, por parte da Apple, foi de
apenas 70 mil unidades, que foram repartidas entre as
4 operadoras. Na Oi, o iPhone esgotou nos três primeiros
dias de venda e nas demais o número não foi suficiente
para fazer frente às encomendas. Até o Natal, contudo,
novas remessas estão prometidas por parte do fabricante.

Divulgação

Fotos: divulgação

Haroldo Torres, da
Plano CDE respeitar
os direitos humanos
não é uma questão
de opção da empresa
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