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Presença de negros e de pessoas acima dos 56 anos nos quadros gerenciais ainda é baixa. 
 
A terceira edição da pesquisa Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil 
e suas Ações Afirmativas, divulgada hoje pelo Instituto Ethos, mostra que continua baixa a 
presença de negros e de dirigentes na faixa etária acima de 56 anos ou mais nos quadros 
funcionais e gerenciais. Entre os pontos positivos, chamam atenção o crescimento da parcela de 
mulheres no quadro executivo e de gerência e a participação de portadores de necessidades 
especiais nas empresas. Na análise do instituto, há indícios de que a discussão sobre diversidade 
raças ou etnias, gêneros, orientação sexual, condições físicas, faixas etárias, história de vida, 
classes sociais, origens, culturas e religiões já está na agenda de grandes empresas brasileiras. 
No entanto, os dados apresentados no estudo revelam que as estratégias de inclusão adotadas 
estão longe de promover impactos substanciais sobre desigualdadess no mercado. 
 
De acordo com a pesquisa, os negros, que compõem 46% da população economicamente ativa, 
têm representação mais baixa do que a das mulheres. A presença da raça negra é menor quanto 
mais elevado é o nível hierárquico. A porcentagem de negros cai de 26,4% no quadro funcional e 
para 3,4% no quadro de diretoria, em que as mulheres têm participação de 10,6%. A mulher 
negra é ainda mais desfavorecida, representando 8,2% das mulheres gerentes e 4,4% das 
diretoras. Nesses níveis hierárquicos, as brancas detêm, respectivamente, 89% e 94% dos postos 
das mulheres. 
 
Apesar do panorama, a comparação dos resultados com o mesmo estudo apresentado em 2003 
mostra uma evolução nos dois extremos da escala hierárquica: cresceu 3 pontos percentuais o 
número de negros no quadro funcional. No comparativo com a pesquisa anterior, quase dobrou a 
porcentagem de diretores negros nas organizações observadas pelo levantamento. "Só teremos 
uma sociedade mais justa e sustentável, se tivermos um nível de igualdade maior no mercado de 
trabalho. Não basta valorizar a diversidade, é preciso promover a eqüidade. Se tivermos 
resultados positivos entre homens e mulheres e melhorarmos a participação de negro, a 
distribuição de renda ganhará resultado positivo no Brasil," defende Paulo Itacarambi, diretor-
executivo do Instituto Ethos. 
 
Desde que foi criada a Lei 8.213, de 1991, que prevê que empresas que tenham 1.001 ou mais 
funcionários devem destinar 5% dos cargos a pessoas com deficiência, o Banco Real ABN Amro 
percebeu que podia ir além da legislação. Na ocasião, foi criado um comitê com funcionários para 
debater o tema. A instituição financeira enxergou nesse pilar o ponto de partida para abrir o leque 
da diversidade. "Passamos a escolher um caminho de engajamento para olhar a diversidade 
dentro da organização como um todo", explica Maria Cristina Carvalho, superintendente de 
Recursos Humanos (RH) do Real.A empresa criou cinco grupos para estimular a diversidade de 
forma geral, principalmente para pessoas com dificuldades para entrar e se desenvolver no 
mercado de trabalho. Além dos deficientes físicos, negros, mulheres, menores carentes e pessoas 
a partir dos 45 anos ganham atenção especial no programa de contratação da empresa. 
 
Fundada há mais de 200 anos, a DuPont procura flexibilizar a contratação de pessoas que 
encontrariam barreiras para serem admitidas. "Um portador de necessidades especiais que foi 
bem em todo o processo de admissão, mas não tem o nível de inglês exigido para vaga, pode ter 
preferência. A empresa, em acordo com a supervisão da área, pode relevar esse ponto", explica 
Flávia Zuanazzi, gerente de RH e Diversidade da DuPont, acrescentando que quando o profissional 
estiver trabalhando, terá um curso de inglês pago pela companhia. O estudo foi elaborado pelo 
Instituto Ethos, com execução do Ibope Opinião. 
 
 
 



Comitês discutem política de contratação das organizações  
 
Desde o final da década de 90, vem crescendo o número de comitês formados por funcionários 
para discutir uma temática jovem no universo corporativo: a diversidade humana. A meta dos 
grupos é estimular a contratação, a retenção e o desenvolvimento de profissionais que 
normalmente não têm chances iguais no mercado e na sociedade. Segundo análise da pesquisa 
do Instituto Ethos, diante da tendência de disponibilidade dos recursos tecnológicos, a vantagem 
de uma empresa será determinada pela relação que a organização mantém com as pessoas, 
internamente e externamente.  
 
A diversidade é associada, freqüentemente, a gênero e raça. As empresas, no entanto, vêm 
ampliando o conceito e passando a considerar questões como condição  
socioeconômica dos empregados, idade, estado civil, nacionalidade, orientação sexual, 
deficiências, estilo de trabalho e visão de mundo, entre outras. De acordo com Instituto Ethos, 
diversos estudos de âmbito internacional já indicaram que programas de diversidade têm 
influência positiva no bom desempenho financeiro das empresas. 
 
Por enquanto, negros, homossexuais, mulheres e portadores de necessidades especiais formam 
os principais comitês, que, às vezes, recebem integrantes de outros grupos para criar um 
intercâmbio de idéias. Professor de Filosofia da Faculdade Moraes Júnior/Mackenzie, Luiz Longuini 
defende a formação dos comitês como um caminho eficaz, principalmente no caso daqueles 
formados pelos sujeitos da inclusão, permitindo que os desfavorecidos nas empresas sejam 
protagonistas da própria história. "É evidente que nesse processo de reflexão deve haver uma 
constante avaliação sobre os objetivos propostos", complementa. 
 
Companhias tentam equilibrar gêneros  
 
Na indústria farmacêutica Bristol-Myers Squibb Brasil há quatro anos houve uma mudança radical 
no quadro feminino. Com a entrada do novo presidente, Mário Grieco, foi fomentada, 
principalmente no setor de vendas, a contratação de mulheres devido à ausência do grupo 
feminino no departamento. Para o executivo, em pouco tempo, ficou constatado que o advento de 
mulheres alavancou os resultados da área. Dos 10 diretores que se reportam à presidência no 
Brasil, seis são mulheres. Em julho de 2003, a Bristol criou o Latin América Women"s Leadership 
Council (LAWLC). Idealizado pelo presidente regional da companhia para a América Latina e 
Canadá, John Celentano, o comitê foi implantado no Brasil em 2004, com o objetivo de atrair, 
desenvolver e reter mulheres de talento na companhia. A média de mulheres na empresa, na 
América Latina, até o ano passado estava na casa dos 40% do quadro total de funcionários.  
 
O desafio está no nível gerencial pleno, em que as mulheres respondem por 27% dos cargos, 
quase o mesmo índice de profissionais do sexo feminino em postos gerenciais sênior, que é de 
28%. Em áreas técnicas, as mulheres chegam a 65% do total de funcionários. O executivo diz que 
esse foi o primeiro passo para a política de diversidade na Bristol. O próximo será a criação de 
comitês para a contratação de negros e homossexuais. "A falta dessa mistura de valores humanos 
mostra que ainda não somos um país democrático. Por isso, é importante que comecemos a fazer 
o dever de casa agora", finaliza. 
 
No Banco Itaú, dos 38 mil funcionários , metade são mulheres. De 2003 até o ano passado, houve 
um crescimento de 4,09% das mulheres que alcançaram postos de liderança do banco, que 
promove seminários sobre diversidade em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em 
2005, o Itaú contratou 2.354 negros, 24% do total de admitidos. No ano anterior, foram 614. "Se 
as empresas não fazem ações como essas, não é possível mudar o cenário", analisa Renata 
Helena Tubini, diretora de desenvolvimento de RH do Itaú. 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 abr. 2006, Gerência, p. B-9. 
 


