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RESUMO 

 

Esta monografia analisa a presença de pessoas negras em grandes cargos do mundo 

corporativo através de dados secundários levantados a partir de publicações de grandes 

Institutos e outras pesquisas. Foi consultada também a literatura jornalística voltada para o 

mundo corporativo a fim de obter informações atuais a respeito do tema da diversidade entre 

as lideranças das grandes empresas. O trabalho está organizado sob alguns aspectos: a análise, 

a partir de Charles Wright Mills, das estruturas sob a qual está assentada a elite que compõe as 

grandes empresas, as relações sócio históricas que interferem no campo de relações das 

pessoas negras no ambiente organizacional, além da necessidade de refletir sobre a eliminação 

do desrespeito moral, finalizando com informações empíricas que nos ajudem a entender este 

cenário. 
 
Palavras-Chaves: Pessoas negras. Mundo corporativo. Executivos. 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This monograph analyzes the presence of black people in important corporate positions 

worldwide using data from papers published by well-known institutes and other researches. 

Journalistic literature focused on the corporate world was also consulted in order to gather 

recent information on the theme of diversity amongst the leaders of great companies. This 

project is organized under some aspects: the analysis, based on Charles Wright Mills’s ideas; 

the structures under which are situated the elite that runs major companies; the social-historic 

inheritance that interferes in the relationships of black people organizational ambience, 

besides the necessity of reflection upon the ways of eliminating the moral desrespect, 

concluding with empirical knowledge that helps understanding this scenario. 
 
Keywords: Black people. Corporative world. Executives. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presença de negros nos altos cargos das grandes empresas no Brasil mostra-se 

incipiente à medida que os dados atuais existentes neste meio apontam a fragilidade das 

pessoas negras no mundo do trabalho e a dificuldade de encontrá-los nos cargos de direção e 

gerência das maiores empresas do Brasil. Este trabalho visa, a partir de dados atuais sobre o 

Brasil, analisar a presença do negro em altos cargos de direção e gerência de grandes 

empresas do país. 

Desta forma, é preciso considerar elementos que são determinantes para a inserção ou 

exclusão de negros no mercado de trabalho nos maiores cargos executivos, e analisar como os 

programas de diversidade no interior das empresas buscam uma tentativa de equalização das 

diferenças e possibilidade de ascensão igualitária a todo quadro funcional. 

Levando em consideração que entre os 10% da população mais pobre do Brasil, 76% 

são negros (IBGE, 2015) e que nessa classe social o acesso à educação, que é determinante 

para a ascensão no mundo do trabalho, é mais restrita por não dispor de formação em boas 

instituições, os indivíduos negros que não tem acesso a aprendizados socioculturais 

valorizados na sociedade de modo geral, tem maiores dificuldades de crescimento 

profissional, entendendo-se isso como ausência de acesso a educação formadora de qualidade 

e a educação familiar das classes mais altas que dão condições exemplares de inserção em 

altos postos de trabalho, fluência em vários idiomas e experiências em empresas disputadas 

desde a juventude. 

Portanto, como objetivo geral dessa pesquisa buscou-se aqui reunir informações com a 

finalidade de traçar um panorama a respeito da ausência do negro em tais cargos e as 

hipóteses explicativas pra tamanha exclusão. Para tanto, teve-se como objetivo específico 

analisar o conteúdo de revistas voltadas para o mundo corporativo e buscar dados através de 

pesquisas de institutos sobre desigualdade e diversidade.   

Entender esta questão é uma ponte da estrutura do novo capitalismo (SENNETT, 

2006) que apresenta uma narrativa sobre ascensão e ocupação de cargos executivos pautados 

no mérito e no esforço pessoal considerando igualdade de oportunidades entre todas as 

pessoas. Um ponto importante desta questão está na valorização da formação acadêmica e 

profissional atribuindo a ela em conjunto com o esforço pessoal a responsabilidade pelo 

sucesso no mundo do trabalho como elemento único e determinante para se chegar ao quadro 

executivo das empresas. 
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Este comportamento é o que leva pessoas a depositarem confiança e esperança na 

formação educacional, por vezes investindo altos valores em cursos que prometem ajudar a 

alavancar a carreira e fazer o tão sonhado cargo de direção chegar de maneira mais eficaz. 

Portanto, analisar a inserção do negro nesse contexto nos obriga a olhar as estruturas 

capitalistas de maneira cuidadosa buscando compreender como tais questões se movimentam 

no mundo do trabalho e como a relação de raça e classe se apresenta nesse contexto. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados dados secundários, 

quantitativos e qualitativos, que serão completados através da análise da literatura já existente 

sobre o assunto. Por se tratar de um campo fechado e restrito, as informações relacionadas à 

trajetória de grandes executivos e a relação com a inserção de negros ainda são incipientes, 

sendo preciso reunir as principais produções disponíveis e montar análises a partir das 

informações existentes.  

O método da pesquisa escolhido foi a revisão bibliográfica junto à pesquisa 

exploratória para o levantamento de dados. A junção de tais métodos foi importante uma vez 

que há pesquisas quantitativas produzidas que fundamentam e demonstram o cenário da 

presença de negros nos cargos mais altos das grandes empresas ajudando a debater, de 

maneira substancial, o que apontam referências qualitativas documentadas nas grandes mídias 

e outros documentos oficiais de institutos de pesquisa. 

Inicialmente o campo de pesquisa era delimitado ao estado do Rio de Janeiro. A 

pesquisa é um braço do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Novos Estudos Sobre 

Desigualdade Social, do qual faço parte, com a pesquisa Habitus Corporativo – Executivos e 

Lideranças do Novo Capitalismo Brasileiro. Conforme a busca por dados foi avançando, 

observou-se a necessidade de ampliar tal recorte uma vez que há dificuldade de encontrar 

dados estratificados por estado sendo mais constante, dados que demonstrem a realidade de 

todo país. Desta forma, foi necessário buscar informações de maneira mais ampla para fazer 

uma análise mais real do cenário. 

Para fins de recorte consideraram-se as maiores empresas do Brasil as presentes no 

índice da Revista Exame
1
 que divulga anualmente quais são as 1000 melhores instituições 

corporativas utilizando a categoria do lucro obtido no período de 12 meses para construir o 

ranking e as 500 maiores empresas no mesmo período.  

                                            
1  

 As informações contidas nesse parágrafo foram retiradas da edição especial de agosto de 2017. 
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Este é um trabalho com inúmeras possibilidades de análises devido às interseções que 

são possíveis de fazer para mostrar o cenário corporativo. A maneira como ele se estrutura 

socialmente, os hábitos presentes na vida das pessoas que compõe este cenário, a forma como 

ele decide a composição dos cargos, as variáveis de gênero, raça e classe dentre outros são 

caminhos possíveis para descortinar as retóricas presentes neste ambiente tão restrito.  

Por conta disso, foi necessário optar por um caminho que ofereça análises explicativas 

sobre a presença de negros nesse universo. Para tanto, este trabalho está divido em três partes 

onde a primeira conceitua, com base em Charles Wright Mills, como são elaborados os 

setores da vida pessoal da elite, suas relações com a sociedade e a política e a maneira como 

exercem sua soberania na vida social, portanto, ao analisar as relações nas quais estão 

circunscritas as grandes empresas e grandes cargos corporativos, os interesses baseados em 

uma classe aparecem e deixam uma lacuna para demonstrar de maneira sócio-histórica a 

inserção das pessoas negras brasileiras na estrutura de classe da esfera do trabalho. 

A segunda parte apresenta os desafios provenientes de uma sociedade que promove 

desrespeitos de ordem moral às ditas minorias sociais nas quais estão enquadradas as pessoas 

que tem a pele preta ou parda e demonstra que, para além das questões materiais, o não 

reconhecimento social tem um peso determinante no processo de ascensão da carreira. Por 

fim na terceira, os dados quantitativos e qualitativos são apresentados e analisados de maneira 

a demonstrar como se estabelecem de forma prática as teorias discutidas no primeiro e 

segundo capítulo. 
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1. AS ESTRUTURAS DO MUNDO CORPORATIVO 

1.1 O Poder e a Desigualdade 

 O relevante trabalho realizado por Charles Wright Mills na década de 50 a respeito da 

elite estadunidense apresenta uma descrição completa sobre os aspectos da vida social dessa 

elite na qual está circunscrita as grandes empresas, sua relação com a política e 

consequentemente, uma análise sobre a estrutura onde estão assentados os altos cargos da 

hierarquia das grandes instituições. 

O estudo analisa como a elite controla a vida cotidiana e toma decisões que alteram e 

determinam o funcionamento da sociedade nas esferas políticas, econômicas e militares. Tal 

estudo nos ajuda a pensar como essas estruturas fixas dentro de uma classe social interferem 

na inserção de pessoas no mundo corporativo. Nesse contexto é possível perceber a 

centralidade das relações que envolvem as grandes corporações quando Mills afirma: “As 

decisões de um punhado de empresas influem nos acontecimentos militares e políticos, além 

dos econômicos, em todo mundo” (MILLS, 1981, p. 16). 

Em princípio, é preciso considerar uma diferenciação existente entre os homens de 

uma sociedade de massa comuns, que são produtos de sua vida cotidiana e são afetados por 

decisões superiores tomadas na política e na economia dos homens que detêm o poder de criar 

e eliminar empregos, não estão subordinados a afazeres cotidianos da sociedade de massas e 

que podem reformular a agenda de prioridade de uma sociedade em favor de suas próprias 

exigências (MILLS, 1981, p. 11). É nesse contexto que estão inseridos os ocupantes de 

conselhos administrativos e altas gerências das grandes empresas.  

Mills destaca a importância que o trabalho tem na vida do individuo moderno que 

passa horas dentro das instituições e consequentemente é influenciado por ela na tomada de 

decisões de sua vida privada. Junto a isso, soma-se a influência do Estado que também está 

presente no curso de sua vida e, em última instância, do exército que interfere no processo de 

disciplinamento dos indivíduos americanos.  

Destaco aqui que, no contexto da época, 1950, havia nos Estados Unidos da América 

(EUA) uma centralidade no poderio do exército o configurando como uma das três grandes 

ordens que modificam a vida cotidiana. Para efeito de análise da vida moderna no contexto 

brasileiro, é possível considerar, através da observação do cenário político-social da 

atualidade, que a política e a economia mantêm-se como forças detentoras de poder de 
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decisão, mas soma-se aqui, para além da força militar, a influência do poder judicial nas 

decisões de controle e disciplinamento da sociedade.  

A junção dessas três áreas institucionais se interliga de maneira que as decisões de 

cada uma delas se ramifiquem pelas outras e centralizem um grande bloco de poder que forma 

a elite e que Mills (1981) nomeia de “altas rodas” onde seus membros detêm, além de 

dinheiro e poder, também o prestígio. 

Os membros dessas altas rodas são, segundo Mills (1981), pertencentes a um estrato 

social elevado, onde convivem em atividades sociais e de negócios, e consequentemente 

tomam decisões que mantém tal círculo fechado. É essa classe social que provoca também 

uma distinção entre quem pode estar entre seus membros e quem não pertence efetivamente a 

uma classe superior, relacionando-se entre si de maneira restrita, defendendo suas prioridades 

e, se necessário, combatendo a entrada de quem não se associa a seus interesses. 

Relacionando nesse contexto as questões que envolvem raça e classe, que serão 

melhor trabalhadas no próximo tópico, é possível já apontar uma hipótese que interfere na 

inserção de negros no mundo dos altos cargos corporativos. Segundo a Síntese de Indicadores 

Sociais (SIS) publicadas em 2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

76% entre os 10% mais pobres do Brasil são negros enquanto entre os 1% mais ricos apenas 

17,1% se identificam como de cor ou raça preta ou parda. Essas informações demonstram o 

distanciamento, em termos de renda, da população preta dos grupos hegemônicos que ocupam 

espaços de liderança no universo corporativo e na sociedade de modo geral. As categorias 

utilizadas para medir classe no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística levam em 

consideração faixas de renda considerando o salário-mínimo vigente, o que não reflete 

fidedignamente a realidade das elites empresariais que não mantém seus prestígios apenas 

pelo rendimento de capital.  

Embora não apenas os salários e demais rendimentos dos ocupantes dos maiores níveis 

hierárquicos sejam integralmente os responsáveis pelo status de poder de decisão que 

interferem na vida social e cotidiana das pessoas, as disparidades presentes nas condições de 

renda apresentam-se como uma variável dentro desse processo que pode apontar como a 

interseção entre raça e classe contribui também para afunilamento das possibilidades de 

inserção do negro em grandes cargos ocupacionais.  
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Considerando o dado apontado anteriormente sobre a parcela da população negra 

presente entre os mais pobres, os dados da OXFAM
2
 publicados em 2017, ajudam a ilustrar o 

cenário: os seis maiores bilionários do Brasil possuíam juntos riqueza equivalente à da metade 

mais pobre da população (majoritariamente negra) e a origem de seus rendimentos estão 

também vinculados à trajetória familiar e herança de patrimônio: 

 

Hoje, seis brasileiros possuem a mesma riqueza que a soma do que possui a metade 

mais pobre da população, mais de 100 milhões de pessoas. Gastando R$ 1 milhão 

por dia, estes seis bilionários, juntos, levariam em média 36 anos para esgotar o 

equivalente ao seu patrimônio. Entre 2000 e 2016, o número de bilionários 

brasileiros aumentou de aproximadamente 10 para 3180. Em conjunto, eles possuem 

um patrimônio de mais de US$ 135 bilhões (R$ 424,5 bilhões). Nem toda essa 

fortuna é fruto somente do trabalho próprio: do total dos bilionários brasileiros, 

metade herdou patrimônio da família – 16 (52% do total). (OXFAM, 2017, p. 30) 
 

A distribuição de negros é invariavelmente proporcional ao crescimento das faixas 

salarias tomando como base o salário-mínimo como demonstrado no gráfico 1: 

Gráfico 1 – Distribuição de negros e brancos por faixa salarial (em salários-mínimos de 2016) 

. 

Fonte: OXFAM, 2017, p. 27 

 

                                            
2
 A Oxfam International é uma confederação de organizações e parceiros, que atua em mais de 90 países na 

busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça, por meio de campanhas, programas 

de desenvolvimento e ações emergenciais. 
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As dificuldades em interpretar e medir tais interseções está no fato de que não há no 

Brasil pesquisa completa, tanto quantitativa, quanto qualitativa, que revele dados a respeito 

das trajetórias familiares e educacionais dos grandes nomes do mundo corporativo, sendo 

necessário organizar os dados disponíveis e os relacionar com as teorias que tratam das 

estruturas das elites empresariais, a fim de construir um panorama que aponte reflexões sobre 

as análises quantitativas que confirmam a baixa presença de negros nos cargos estudados. 

Nesse cenário outro dado que ajuda a elucidar a questão diz respeito à formação e ao esforço 

para se alcançar o sucesso.  

Há uma retórica no mundo corporativo atual a respeito da busca pelo crescimento 

pessoal estar diretamente ligada ao esforço e persistência dos sonhos. Não é raro ver 

exemplos, principalmente na literatura voltada ao mundo executivo, de biografias que contam 

histórias de grandes homens que cresceram através de pequenas ideias até constituir seus 

grandes impérios. 

Em uma observação participante realizada em curso voltado para o desenvolvimento 

de carreira de jovens promovido pela Fundação Estudar em maio de 2018 na cidade do Rio de 

Janeiro, a leitura sugerida pelos facilitadores
3
 para compreender melhor sob quais alicerces e 

valores uma boa carreira é desenvolvida, foi a biografia intitulada Sonho Grande que traz a 

história de três grandes empresários que construíram um dos maiores impérios do capitalismo 

brasileiro. Não obstante, a Fundação Estudar que oferece o curso de liderança do qual 

participei é fundada por Jorge Paulo Lemann, brasileiro mais rico do Brasil segundo ranking 

da revista Forbes publicada anualmente e um dos grandes executivos do país que também tem 

sua história contata no livro sugerido.  

No entanto, o que Mills nos ajuda a analisar é que as trajetórias dos maiores 

executivos estão, historicamente, fundamentadas em privilégios mantidos para além do 

esforço pessoal: 

Os altos dirigentes das grandes companhias não são, e nunca foram, uma coleção 

heterógena de americanos – são um tipo social perfeitamente uniforme, que teve 

vantagens excepcionais de origem e preparo, e não se enquadram nos muitos 

estereótipos que se fabricam sobre eles. (MILLS, 1981, p. 155) 
 

Como comentado anteriormente, não há, ainda, no Brasil estudo parecido que analise a 

trajetória dos maiores executivos pontuando quantitativamente a origem familiar e de 

                                            
3
 Nomenclatura utilizada no meio empresarial para designar o profissional que tem a função de ser neutro e, de 

maneira criativa, fazer um grupo atingir seus objetivos numa reunião. 
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negócios, a relação com a religião e com a formação profissional como fez Mills no capítulo 

VI do livro A Elite do Poder, mas há informações que nos ajudam a traçar algumas hipóteses 

a respeito da ocupação dos maiores cargos presentes nas grandes empresas e sua relação com 

a presença de negros. 

Em 2017, a edição nº 52 publicada no mês de julho da Revista Forbes (RICCIARD, 

2017) divulgou o ranking dos 25 melhores CEOs (chief executive officers – diretores 

executivos, em uma tradução literal)
4
 do Brasil (Apêndice) levando em consideração a 

participação destes no avanço das empresas a que pertencem. Dentre os 25, apenas três são 

mulheres. A lista traz ainda informações relacionadas ao setor e rendimento anual da empresa 

a que pertencem seguida da foto de cada CEO listado na publicação. Todos notoriamente 

brancos. 

Outra lista parecida traz os 100 maiores CEOs do mundo com informações a respeito 

da localização da empresa e setor a que pertence. A lista foi publicada originalmente pela 

Harvard Business Review
5
 e republicada na reportagem do site Siteware

6
. Nesta lista, 

seguindo o exemplo do ranking brasileiro, não há a presença de negros e desta vez nem de 

mulheres. 

Figura 1 – Imagens dos 18 melhores CEOs do mundo no ranking dos 100 melhores publicados em 

2017 pelo Harvard Business Review 

 

Fonte: Sitio eletrônico da empresa Siteware (ANDRADE, [2017?]) 

                                            
4  

 Nomenclatura para designar os diretores executivos que compõe o topo da hierarquia operacional de 

uma empresa. 
5  

 Harvard Business Review é uma publicação da Harvard Business Publishing que tem como principal 

objetivo a reflexão inteligente sobre as melhores práticas na gestão de negócios. 
6  

 Siteware é uma empresa voltada para Gestão Estratégica empresarial. 



21 

 

 

 

 

No estudo elaborado por Mills (1981), a maioria dos altos dirigentes já começou no 

nível executivo, não tendo que percorrer uma carreira de ascensão até às altas rodas. No 

entanto, ao fazer uma busca rápida entre revistas e sites sobre o mundo corporativo, a maior 

parte das histórias que aparecem de maneira midiática no Brasil são os exemplos pautados em 

perfis que nasceram do zero e chegaram ao topo da carreira evidenciando-se os esforços 

pessoais, a formação profissional e o tremendo esforço que os levou ao sucesso. 

Há também de se considerar, a partir de Mills, uma diferenciação nos tipos de 

hierarquia presentes nas empresas. Existe uma cúpula onde se encontram membros de 

conselhos e outra camada onde estão administradores executivos que funcionam como uma 

estrutura integrada onde o segundo grupo fornece informações ao primeiro. 

É no primeiro grupo que se encontram os principais executivos e onde as decisões são 

tomadas. Mills destaca que abaixo dos altos níveis é necessário manter os profissionais 

especializados que movem de fato as indústrias a partir do trabalho administrativo burocrático 

ou técnico, já a média gerência detêm a responsabilidade sob o trabalho realizados nos níveis 

administrativos. Dessa forma, a primeira camada de executivos posiciona-se em um lugar 

blindado, já que é a partir dele que sai o comando que organiza toda hierarquia executiva.  

É neste lugar também que a progressão de carreira apresenta-se apenas aos 

funcionários que estejam alinhados com os maiores objetivos da empresa, ou seja, a busca 

pelo lucro. Os demais especialistas de operação técnica encontram-se distantes da rede de 

contatos políticos que podem influenciar o crescimento de carreira. O êxito no mundo dos 

negócios não está atrelado à quem detêm as inclinações técnicas e o discurso politicamente 

correto dentro das empresas (MILLS, 1981, p. 168), mas sim à quem pode ocupar uma teia de 

interações sociais baseados em interesses de classe. Este é o contexto estrutural onde estão 

sustentadas as bases do poder das hierarquias ocupacionais. 

Algumas análises sócio-históricas ajudam a compreender quem consegue ocupar tais 

interações e quais indivíduos estão à margem desse processo considerando as categorias que 

identifiquem as características socioeconômicas de cada pessoa e como a relação entre elas ao 

longo do tempo solidificou um lugar cativo a alguns indivíduos na estrutura do mundo do 

trabalho. 

 

1.1.1 Raça e Classe no Mundo do Trabalho 
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Para analisar melhor as interseções propostas no tópico anterior, é necessário fazer um 

retorno às questões que relacionam raça e classe na esfera do trabalho no período pós-

abolição. Para tanto, dois grandes sociólogos brasileiros entre as décadas de 60 e 70 

expuseram alguns arranjos que seriam a resposta às necessidades de uma nova sociedade 

capitalista que se constituíra naquele momento. 

Octavio Ianni (1987) analisou, em Raças e Classes Sociais no Brasil (1970), que a 

restruturação das bases econômicas passam pelas possibilidades de expansão do trabalho na 

estrutura social. Ou seja, ao se esgotarem as chances de se expandir o trabalho baseado na 

relação escravocrata fez-se necessário mudanças profundas pois a partir do trabalho livre, 

criam-se outras exigências na sociedade. 

A extinção da escravidão, ao contrário do que o senso comum evidencia, tem suas 

motivações instruídas também no setor econômico para além da luta social em torno da 

libertação dos escravos, por conta disso de maneira disfarçada alguns elementos escravocratas 

continuaram presentes no corpo social. O trabalho livre foi se constituindo pouco a pouco, 

porém nesse contexto, quando se apresentavam possibilidades de desenvolvimento ou 

expansão econômica, os governos incentivavam à imigração para ocuparem áreas desabitadas 

e dinamizar a força de trabalho (IANNI, 1987, p. 318).  

Nesse contexto, localizar o estado das relações entre negros e brancos prescinde saber 

em quais condições ocorreu a libertação dos escravos, levar em consideração que a crise 

econômica-social foi propulsora da libertação, além de compreender a construção dos 

primórdios de uma sociedade de classe. O abolicionismo redefiniu o trabalho e o elevou a 

uma condição de atividade dignificante (IANNI, 1987, p. 320), que era uma exigência do 

capitalismo industrial que estava se formando. A liberdade do escravo é a resposta às lacunas 

e necessidades de uma sociedade que demandava força de trabalho e mão-de-obra nas 

unidades produtivas visando à reorganização na produção do lucro. 

A libertação colocou os negros em uma massa de trabalhadores disponíveis, mas não 

os inseriu na condição de cidadão detentor de direitos pleno. Nesse sentido, Florestan 

Fernandes (2008) salienta em A Integração do Negro Na Sociedade de Classes (1964), um 

apontamento a respeito de como a integração no pós-escravidão expurgou a possibilidade das 

pessoas negras se estabelecerem minimamente como cidadãos e detentores de direitos. Para 

isso, Fernandes aponta a centralidade do trabalho como possibilidade de uma inserção no 

mundo e de garantia de respeito na sociedade.  
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Os indicadores da situação integrativa do negro na sociedade estavam colocados sob o 

viés da posição na estrutura ocupacional de classe. Dessa forma, os indivíduos que 

conseguiram ocupar cargos na esfera do trabalho (operários e pequenos empresários) 

conseguiram também, de alguma maneira, desfrutar de uma inserção na estrutura de classes, 

enquanto que os demais indivíduos subordinados a trabalhos com status subservientes, como 

as ocupações de serviços domésticos, ainda estão fora da possibilidade de uma integração 

digna às camadas de classe da sociedade. Fernandes destaca: 

 

Há uma diferença entre viver e pertencer a uma sociedade de classes. Ora, somente 

os negros e os mulatos que fazem parte da primeira parcela desfrutam, realmente, de 

modo parcial ou total, de situações de classe (como pequenos empresários, operários 

qualificados e semiqualificados, etc). Os demais, localizam-se em posições 

periféricas ou marginais, que não conduzem nem à profissionalização, nem a 

proletarização, nem à acumulação capitalista. Para estes, o drama ocupacional possui 

tons sombrios, pois se erige no limite que separa, efetivamente o “negro” do 

“branco”. (FERNANDES, 2008, p. 150). 
 

 As classes dominantes distinguem as pessoas de maneira hierárquica na estrutura 

econômica social, sendo assim distribuindo o lugar do negro, do branco, do imigrante, não só 

pela posição ocupada, mas também pelos atributos fenótipos, culturais como religião ou 

origem nacional. Isso explica a distinção entre as pessoas, mesmo que estas estejam ocupando 

o mesmo grupo social na esfera do trabalho. Nesse contexto, Ianni afirma: “Este é o sentido 

fundamental da ideologia racial do grupo branco dominante, em cuja a mente a cor é uma 

abstração reificada, definindo a totalidade da pessoa à qual é atribuída” (IANNI, 1987, p. 

321). 

 Essa distinção vai se acentuando à medida que a inserção do negro nas camadas 

assalariadas redefine o lugar de cada individuo através da cor da pele e apresenta as 

consequências ideológicas do comportamento social na estrutura de classes. Ianni (1987) 

afirma ainda que, pela maneira como a integração social ocorreu, os negros são levados a se 

subordinar às avaliações advindas dos brancos e por vezes agir em consonância com suas 

expectativas. 

 Outra autora que nos ajuda a pensar sobre a estrutura à qual estão subordinados os 

negros no pós-escravidão é Neusa Santos
7
, no livro Tornar-se Negro (1983). Logo no 

                                            
7 

Neusa Santos foi uma psicanalista e escritora nascida na Bahia. Publicou diversos trabalhos com as temáticas 

negras e tem sua luta em prol da promoção da igualdade racial reconhecida e reverenciada pelo movimento 

negro, onde atuou desde a década de 80 até os anos 2000, quando suicidou-se em 20 de novembro de 2008 

deixando apenas um bilhete pedindo desculpas pelo ato. 
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prefácio, Jurandir Freire Costa traz uma definição que corrobora o exposto acima na obra de 

Octavio Ianni: “Ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou 

repouso, por uma dupla injunção: a de encarnar o corpo e os ideais do Ego do sujeito branco e 

a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro” (COSTA, 1983 apud SOUZA, 1983, 

p. 2). 

 Sendo assim, a consciência de dominação do branco interfere na relação entre as 

pessoas, à medida que expõe avaliações estereotipadas sobre o negro o colocando em 

situações inferiores no que tange aos aspectos morais ou intelectuais em comparação com o 

branco. O trecho abaixo reitera, mais uma vez, como o poder do branco sobre o negro subjuga 

à relações de domínio e inferioridade que podem interferir na vida social e cotidiana da pessoa 

negra: 

A ideologia racial do negro, por ser lado, fundada numa relação de inferioridade em 

face do branco, que detêm presumivelmente o poder, exprime uma consciência de 

submissão. Nela o negro se imagina, em especial, a partir dos termos em que é 

concebido pelo branco. Nesse sentido, a alienação do negro é mais acentuada, pois 

que ele se vê a partir das abstrações falsas engendradas na mente do branco. 

(IANNI, 1987, p. 323) 
 

 Estas tensões expostas e analisadas por Ianni vão de encontro com problemas 

identificados no mundo corporativo atual que demonstram desafios e fragilidades subjetivas 

enfrentadas por executivos negros que alcançam cargos da média e alta gerência. No artigo 

Trajetória de Carreira de Executivos Negros: Aprendendo com as Contradições de Inclusão e 

Exclusão no Ambiente Organizacional, de Fabio dos Santos Sant’anna e Darcy Mitiko Mori 

Hanashiro (SANT’ANNA; HANASHIRO, 2014), onde trajetórias de executivos negros são 

analisadas, os autores apontam que a manutenção desses indivíduos no espaço sofre 

interferências autossabotadoras visto que há certa insegurança causada pelas relações raciais. 

Os autores afirmam: 

 

A análise das HV (histórias de vida) dos sujeitos também trouxe uma perspectiva 

voluntária, aquela em que o próprio sujeito optou por não participar, normalmente 

vinculada com barreiras psicológicas causada pelas sensíveis diferenças 

socioculturais, que os levavam a se intimidarem diante do novo e se auto excluírem. 

Para esses casos, os aprendizados adquiridos indicam que toda vez que cederam a 

esse tipo de barreira, as oportunidades não foram aproveitadas e resultou em 

momentos de estagnação da carreira... (SANT’ANNA; HANASHIRO, 2014, p.  9) 
 

O trecho ilustra mais uma ferramenta que contribui para o distanciamento do negro em 

altos postos de trabalho dos ambientes organizacionais formando um emaranhado de 
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estruturas que se inter-relacionam e criam dificuldades para ascensão no ambiente de trabalho. 

O artigo destacou, ainda, relatos de manifestações racistas presenciadas por executivos 

negros. As atitudes discriminatórias perpassam por diversos campos do ambiente da 

organização e vão desde tratamentos diferenciados nas avaliações de desenvolvimento até 

piadas e olhares de conteúdo ofensivo. Ter avaliações desqualificadas sem justificativas 

convincentes demonstram mais uma faceta que atrapalha a carreira dos executivos, sobretudo 

dos negros. 

Pelo exposto, o que Ianni nos afirma é que há uma relação intrínseca entre classe 

social e questão racial, onde a questão racial “é uma expressão de tendências de acomodação, 

reajustamento ou expressão dos mercados de força de trabalho, em escala regional ou 

nacional” (IANNI, 1987, p. 317). Sendo assim, não são suficientes as análises que levam em 

consideração apenas questões culturais ou demográficas para explicar as demandas raciais na 

sociedade, pois estas estão engendradas à estrutura de classe da esfera do trabalho e 

necessitam ser observadas sob as estruturas básicas que as constitui. 

Ainda assim é possível considerar uma esfera autônoma da questão racial pois estas se 

manifestam em um nível ideológico com símbolos que fazem a mediação das relações sociais 

e determinam o comportamento das pessoas. As barreiras ideológicas fazem parte de um todo 

social que é essencial para a manutenção da estrutura de dominação vigente e mostram-se 

como desafios que também precisam ser superados pelas pessoas negras no caminho para a 

ascensão na carreira. Desta forma, é necessário pautar como o reconhecimento social é 

necessário para romper com os desrespeitos morais e simbólicos introjetados na sociedade 

como veremos no capítulo a seguir. 

 

2. PARA ALÉM DAS ESTRUTURAS: DESAFIOS DO RECONHECIMENTO SOCIAL 

 

As questões que entrelaçam raça e classe e consequentemente o mundo econômico e 

colocam as pessoas negras distantes de espaços restritos do mundo do trabalho fundamentam 

a justificativa para tal distanciamento na premissa de que, ao não conseguirem responder às 

demandas por formação acadêmica específica que mundo do trabalho impõem, essas pessoas 

estariam fadadas a não triunfar na jornada de ascensão a uma carreira de sucesso. Dessa 

forma, a ausência dessas pessoas, considerando seu passado sócio-histórico, poderia ser 

explicada apenas atribuindo à falta de acesso às questões materiais a responsabilidade pela 
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discrepante diferença entre negros e brancos no mundo do trabalho e, logo, essa injustiça 

poderia ser remediada construindo formas de acesso e redistribuição econômica. 

No entanto, o cenário político-social impõem novas maneiras de constituir as barreiras 

que contribuem para o afunilamento racial nos cargos das grandes empresas. Entendendo que, 

a longo prazo, as demandas materiais são metas mais difíceis de serem alcançadas, surge na 

agenda, principalmente dos movimentos sociais, às demandas pela eliminação do desrespeito 

e degradação atribuídos ao tom de pele dos indivíduos enquadrados como pretos e pardos na 

sociedade. 

Essa problemática traz uma reflexão a respeito dos casos onde, mesmo com toda 

formação profissional de alto nível exigida pelos maiores níveis hierárquicos, alguns 

indivíduos estão longe de chegar ao topo de suas carreiras e enfrentam desafios em sua 

trajetória, onde clientes de determinados setores abstraem a competência dessas pessoas e se 

recusam a serem atendidos por pessoas que tenham exclusivamente a pele preta independente 

da classe que ocupam no campo social. 

Ao realizar uma entrevista com um gerente negro do mundo corporativo, para a tese 

Executivos Negros: racismo e diversidade no mundo empresarial, Pedro Jaime de Coelho 

Junior transcreveu a fala que evidencia um problema introjetado no mundo do trabalho: 

 

Já vivi em outra empresa uma situação em que uma pessoa virou pra mim e falou 

assim: “Olha, sou muito seu amigo, mas vou ser sincero com você, eu não gosto de 

preto, mas você é uma pessoa diferente”. Já ouvi esse absurdo! [...] Na outra 

empresa em que trabalhei, havia uma postura de racismo muito forte. Queriam me 

promover para uma área em que teria que fazer muitos contatos externos. Então me 

perguntaram como reagiria se visitasse uma empresa e fosse barrado por ser uma 

pessoa de cor. Fiquei surpreso, porque pra mim havia ali uma discriminação maior 

por parte deles, coisa que aqui na empresa nunca vi. Aqui nunca fui..., nunca me 

privaram de nenhuma posição por questão de cor. (COELHO JUNIOR, 2011, p. 55) 
 

A fim de ilustrar como essas demandas se relacionam, Axel Honneth (2007) e Nancy 

Fraser (2001) analisam como as mudanças na ordem moral da sociedade ajudam a explicitar 

os desafios que não estão apenas circunscritos na redistribuição material e econômica. Para 

Honneth (2007) as noções de justiça estão definidas na maneira como os indivíduos se 

reconhecem reciprocamente (HONNETH, 2007, p. 81). 

Dentro desse contexto, outros desafios se apresentam como a definição moral de 

reciprocidade que ganha contornos diferentes ao longo do tempo. Para tanto, Honneth retorna 

a autores como Hobbes que, sob a influência de Maquiavel, atribui ao ser humano o desejo de 
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constantemente adquirir respeito e honra e, à Rousseau, quando define que a estima social é 

responsável por mover os indivíduos do estado natural. Honneth conclui: 

 

As respostas a essas definições complexas, encontradas por Hegel enquanto 

desenvolvia suas primeiras ideias, representam o cerne de sua versão de uma “luta 

por reconhecimento”. Ela contém a ideia audaciosa e desafiadora de que o progresso 

ético ocorre ao longo de uma série de etapas, com padrões de reconhecimento cada 

vez mais exigentes, que são mediados por lutas intersubjetivas, nas quais os sujeitos 

tentam ganhar aceitação para reivindicações a respeito de sua própria identidade. 

(HONNETH, 2007, p.  83) 
 

 A compreensão a respeito da definição do reconhecimento está em conseguir 

diferenciar o que é uma ofensa moral e o que é um infortúnio. Na ofensa moral estão 

presentes elementos de reconhecimento negados ou recusados (HONNETH, 2007, p. 85). Em 

outros casos onde não se consegue observar a presença desses elementos não é possível 

afirmar que se trata de um caso de recusa a uma determinada característica física que seja um 

aspecto central na vida de algum indivíduo. 

 Tais desrespeitos interferem na autonomia corporal dos indivíduos no meio social, 

uma vez que priva a expressão de suas características pessoais e atrapalha no 

desenvolvimento de sua auto-confiança no mundo externo. É dessa maneira que a cor da pele 

pode influenciar na agência dos sujeitos negros que estejam buscando concretizar suas metas 

de ascensão na carreira. Essa questão evidencia um problema de reconhecimento tanto do 

individuo para si mesmo, quanto nos relacionamentos primários com as outras pessoas. É 

necessário que os companheiros que compõem o universo circundante das pessoas negras 

também reconheçam e reafirmem socialmente que os mesmos são indivíduos portadores 

iguais de direito. 

O que fica evidenciado em toda essa discussão é que o reconhecimento está 

relacionado à estima social de cada pessoa que por sua vez necessita que um outro indivíduo 

constitua conjuntamente a afirmação de suas habilidades e de suas características pessoais. A 

estima social constitui a auto-estima dos sujeitos que passam a se identificar com a 

valorização dos seus próprios atributos e atribuírem à si mesmos a certeza da dignidade e 

integridade que melhoram a interação social entre as pessoas pois passam a perceber que 

“toda gama de sua auto orientação prática encontra suporte dentro de sua sociedade” 

(HONNETH, 2007, p. 86). 

A perspectiva de enegrecer os espaços como forma de normalizar a presença das 

pessoas negras na sociedade e desconstruir a ideia de que o sujeito negro tem lugar cativo – e 
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marginalizado – na estrutura social tem sido uma das forças legítimas de luta dessa população. 

Nesse sentido, é possível observar como as colocações de Nancy Fraser (2001) analisam o 

crescimento da busca pela identidade e respeito. A autora afirma que num processo onde 

prospectos de redistribuição parecem retroceder, é visível a predominância das reivindicações 

por identidade. 

Uma diferença fundamental entre Honneth e Fraser, embora ambos apontem a 

necessidade da eliminação do desrespeito moral, é a centralidade que o primeiro autor dá ao 

reconhecimento demonstrando que em alguma instância, a luta pela redistribuição material 

que inclui maior acesso ao mundo do trabalho também é uma luta travada no campo do 

reconhecimento social, enquanto Fraser separa esses dois campos de ação e analisa as 

interseções e distanciamentos entre a redistribuição de bens materiais e o reconhecimento 

social. 

Fraser acredita que, de maneira analítica, as dimensões econômicas e culturais do 

reconhecimento são distintas, mas, na prática, elas se interligam e apontam a necessidade de 

remediar essas duas formas de injustiça: 

 

Normas culturais enviesadas de forma injusta contra alguns são institucionalizadas 

no Estado e na economia, enquanto as desvantagens econômicas impedem 

participação igual na fabricação da cultura em esferas públicas e no cotidiano. O 

resultado é frequentemente um ciclo vicioso de subordinação cultural e econômica. 

(FRASER, 2001, p.  251) 

 

Carlos César Ribeiro Santos e Graciela Guimarães de Jesus salientam no artigo O 

Preconceito Racial dentro das Multinacionais como Impeditivo de Crescimento Profissional 

aos Negros no Brasil (SANTOS; JESUS, [200-?]) que a assimilação da questão racial como 

um problema que diferencia as pessoas pela cor da pele é uma dificuldade que as empresas 

precisam romper. No âmbito organizacional muitas empresas consideram que apenas a falta 

de formação adequada é responsável pelo baixo número de negros em cargos de alto escalão. 

Analisando especificamente a cultura das multinacionais no Brasil, os autores Santos e 

Jesus observam que a entrada dessas empresas no espaço brasileiro trouxe padronização da 

cultura organizacional que espera dos funcionários formas de trabalho seguidos por todos os 

integrantes da organização. Essa forma de gerenciar o espaço organizacional afetaria ainda 

mais os indivíduos que destoam dos padrões sociais impostos pela sociedade. 

Os autores afirmam, ainda, que ao longo do tempo essas organizações compreenderam 

a necessidade de criar espaços multiculturais que dialoguem com a realidade brasileira 
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investindo em ações de sustentabilidade e de inclusão de maiorias – do ponto de vista 

populacional – excluídas. Sendo assim um ponto de interseção entre as demandas pelo 

reconhecimento social que reivindicam respeito e aceitação social e as demandas por 

redistribuição visto que a inserção no mundo do trabalho também está condicionado às 

estruturas econômicas e por consequência a uma diminuição das disparidades materiais.  Essa 

nova forma de pensar, motivada também por pressões do movimento negro, obrigou as 

empresas a implementarem projetos que diminuam as discrepâncias entre negros e brancos e 

outros grupos marginalizados. 

No entanto, um dado que também ajuda a confirmar a suposição de que a relação de 

raça inferioriza os indivíduos independente da classe é a média salarial dos dois grupos no 

mesmo nível de instrução. A pesquisa Características Do Emprego Formal da Relação Anual 

De Informações Sociais (Rais) 2014, divulgada pelo Ministério do Trabalho demonstra que os 

brancos ganham 47% a mais que negros com a mesma formação (BRASIL, 2014). 

Fraser (2001) indica alguns remédios que se apresentam como possíveis soluções para 

o dilema do reconhecimento social e também econômico. Onde o remédio para as injustiças 

econômicas está pautado na reorganização político-econômica que podem envolver tomadas 

de decisão democrática no setor econômico à redistribuição de renda, enquanto que o remédio 

para a injustiça de ordem simbólica prescinde a restruturação dos padrões sociais de 

representação e a valorização positiva de identidades desrespeitadas. 

Outra problemática advinda dessa discussão, segundo Fraser, está no fato de que as 

demandas por redistribuição econômica pautam uma homogeneização entre grupos uma vez 

que tentam eliminar as diferenças provocadas por alguma característica específica. No caso 

das pessoas negras, a busca pela inserção no mundo do trabalho requer que a estrutura 

socioeconômica não faça distinções ou coloquem uma cor em detrimento da outra, eliminando 

assim as diferenciações provocadas atualmente pela cor da pele. Enquanto a injustiça 

econômica busca a abolição das especificidades dos grupos e os enxerguem iguais em 

direitos, a injustiça sociocultural reivindica o caráter valorativo dessas especificidades 

demarcando tais diferenças na busca pela eliminação do desrespeito e degradação das 

identidades. 

Sendo assim, os indivíduos negros que precisam tanto de reconhecimento social como 

econômico encontram-se num estado de tensão onde “precisam reivindicar e negar suas 

especificidades” (FRASER, 2001, p. 254). Não há ações práticas ou teorias que consigam 

resolver por completo os desafios pautados no reconhecimento social que por vezes se 
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entrelaçam às injustiças econômicas. Seria possível diminuir as discrepâncias entre negros e 

brancos causadas por tais injustiças e pensar alternativas distintas que possam ser combinadas 

a fim de obter a minimização das diferenças socioeconômicas. 

Uma das alternativas apresentadas está baseada na ideia de combinar remédios que 

pautem a dimensão valorativa das identidades menosprezadas junto a um sistema econômico 

que produza menos diferenças e mexa nas estruturas que constroem as desvantagens de 

classe. Uma sociedade que tenta implementar ações e políticas para a valorização das pessoas 

e do bem-estar social e, ao mesmo tempo, mantenha a produção de desigualdades econômicas 

provoca efeitos divergentes nos resultados práticos dessas ações. 

Desta maneira, é possível compreender como não apenas às questões relacionadas às 

condições materiais e financeiras interferem na trajetória de carreira de indivíduos negros, 

mas também às interpretações de ordem moral estruturadas na sociedade a respeito da 

atribuição negativa à cor da pele preta. A junção da diferença material que provoca 

dificuldade de acesso de pessoas negras a altos cargos do mundo corporativo podem ser 

demonstradas numericamente ao se avaliar a presença dessas pessoas em todos os níveis 

hierárquicos das maiores empresas do Brasil, juntamente às violências raciais sutis 

introjetadas na mídia voltada pro seguimento empresarial e na estrutura das maiores empresas 

como veremos no capítulo a seguir. 

 

3. DADOS ENCONTRADOS 

 

3.1 Inserção e Representatividade – uma análise dos dados secundários 

 

Para traçar um panorama a respeito da presença de pessoas negras nos cargos 

executivos das maiores empresas, foi necessário buscar dados que nos deem a possibilidade 

de analisar quantitativamente o perfil de ocupação dos cargos na estrutura hierárquica. Este 

levantamento por si só aponta que, não só as empresas não possuem grande preocupação em 

equalizar as diferenças através de programas de diversidade, bem como não há diversidade de 

pesquisas em torno da questão. 

Em 2016, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, criado em 1998 

por um grupo de empresários e executivos de empresas privadas com o intuito de ajudar 

empresas a gerir seus negócios de maneira sustentável (ETHOS, 2016), publicou a sexta 

edição da Pesquisa Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e 
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Suas Ações Afirmativas, única pesquisa do gênero no país, trazendo dados relacionados à 

inserção de mulheres, negros, pessoas com deficiências, escolaridade e faixa etária nos 

diversos níveis hierárquicos do setor empresarial sendo desde trainee e aprendizes a 

executivos e conselheiros com o objetivo de apresentar possíveis desequilíbrios nas 

composições do mercado de trabalho das grandes empresas brasileiras e analisar as políticas 

de ações afirmativas desenvolvidas pelas empresas  (ETHOS, 2016). 

Segundo a pesquisa, 500 questionários
8
 foram enviados às maiores empresas do país e 

um grupo de 117 empresas retornou com os questionários respondidos, sendo apenas 27 com 

100% do questionário respondido. Para complementar as análises quantitativas, o Instituto 

utilizou um questionário com perguntas abertas para entrevistar gestores da área de 

diversidade das empresas que participaram da pesquisa quantitativa (ETHOS, 2016, p. 9). 

O questionário foi dividido em quatro partes, sendo a última a ser preenchida pelo 

Recursos Humanos das empresas com o objetivo de traçar um perfil dos empregados da 

organização como grupo etário, questões envolvendo gênero, raça e pessoas com deficiência. 

A maior parte das empresas analisadas nesta pesquisa está localizada nas regiões 

sudeste e sul, sendo centro-oeste, nordeste e norte regiões com baixa ocupação e 62,7% das 

empresas localizadas na região sudeste tem sua matriz na cidade de São Paulo, sendo 52,1% 

do setor da indústria e o menor índice no setor de produtos agrícolas com 13,7%. 

Nas informações de Ethos (2016) dentre as 117 empresas analisadas, apenas 27 

responderam a quarta parte do questionário que solicitava informações a respeito do perfil de 

todo quadro funcional da empresa. Dentre as 90 empresas que não responderam, a maior parte 

relatou não conseguir traçar um perfil profissional dentro da organização o que demonstra que 

as organizações ainda não se engajam em levantar dados estatísticos dentro da própria 

instituição a fim de conhecer as necessidades do quadro funcional e consequente definição de 

projetos e ações afirmativas. 

Seguindo a análise, apesar de afirmarem que a participação de negros e mulheres é 

relevante em todos os níveis hierárquicos, os dados mostraram que, a maior parte das 

empresas não possui planos e metas com ações afirmativas relevantes dentro da organização e 

quando tem são ações pontuais. 85,5% das empresas participantes afirmaram não possuir 

medidas para incentivar e ampliar a presença de negros nos cargos executivos. Para além dos 

altos cargos da estrutura organizacional, em todos os níveis hierárquicos a falta de medidas 

                                            
8  

  Para mais informações sobre o questionário consultar as páginas 72 à 92 da publicação Perfil Social, 

Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas. 
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para inserção de negros ultrapassava os 80%, inclusive entre os trainees e estagiários, que 

apesar da falta de programas de inserção, tem o número de negros maior do que o de brancos 

no universo analisado. No gráfico 2, é possível observar a porcentagem de empresas que 

possuem políticas com metas e ações planejadas, ações pontuais e que não possuem medidas 

para incentivar e ampliar a presença de negros em todos os níveis hierárquicos:  

 

Gráfico 2 – Incentivo à participação de negros 

 

Fonte: (ETHOS, 2016, p. 47) 

Para corroborar com as discussões suscitadas através dos dados qualitativos, Pedro 

Jaime de Coelho Junior na tese Executivos Negros: racismo e diversidade no mundo 

empresarial, contribui para uma análise a respeito do alcance dos programas de ações 

afirmativas das empresas passarem por um processo de interposição da média gerência que 

limita e determina a maneira como as ações serão e logo interferem no resultado das mesmas. 

Os resultados observados por Coelho Junior (2011) a partir de uma entrevista com um 

executivo negro que coordenou o Comitê de Negros de uma corporação transnacional do setor 

financeiro, resultam na afirmação de que os negros são uma peça de marketing nos programas 

de diversidade. A análise apresentou um exemplo a respeito da inserção de trainees na 

empresa que segundo o entrevistado era o único cargo que possuía um plano de carreira 
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estruturado onde o ingressante deveria chegar a um cargo executivo cerca de quatro anos após 

a contratação. 

No entanto, as exigências do cargo não correspondem à realidade educacional da 

maior parte dos negros do país, pois exigia alta qualificação e inglês fluente. O entrevistado 

afirmou ainda, segundo Coelho Junior, que uma das dificuldades para inserção do negro 

encontrava-se na resistência da média gerência. Ainda no caso da inserção de trainees na 

empresa analisada, Coelho Junior descreve uma situação vivenciada pelo entrevistado: 

 

A Matrix exigia que os candidatos a trainee tivessem inglês fluente. Ele considerava 

importante incluir jovens negros no programa, mas sabia que era difícil encontrar 

negros que preenchessem esse requisito. Sugeriu então que esse critério fosse 

retirado do processo seletivo. O seu argumento para tentar convencer os 

responsáveis pelo Comitê de Diversidade e pelo departamento de RH era que a 

empresa tinha condições de financiar, ao longo do programa, a formação no idioma 

para o negro com talento que eventualmente chegasse com essa lacuna. Ou seja, 

defendia que se a empresa tinha o propósito de promover a diversidade, seria 

importante adaptar as exigências do recrutamento. Não encontrou boa vontade 

desses profissionais, que decidiram que as regras seriam mantidas. Ainda assim 

conseguiu colocar três jovens negros para participar do processo seletivo. Um deles 

havia sido estagiário da ONU nos EUA, outro atuara no Lloyds Seguros, na 

Inglaterra, e o terceiro trabalhara na Holanda. Todos três, portanto, possuíam inglês 

fluente, mas nenhum deles foi recrutado. (COELHO JUNIOR, 2011, p. 64) 
 

Desta forma, implementar um programa de ação afirmativa que tem dentre seus 

critérios pontos que destoam da realidade da maioria das pessoas negras é uma tentativa de 

não alcançar de fato o objetivo inicial da ação. Seria necessário, não apenas flexibilizar as 

regras e adequá-las à realidade de negros para que de fato as ações pudessem ser concluídas, 

mas também formular ações que rediscutam a cultura organizacional e influencie os gestores a 

pensar a implementação da diversidade de maneira real e efetiva. 

Um dado relevante trazido pela pesquisa realizada pelo Instituto Ethos demonstra que 

no universo das empresas analisadas, 57,5% dos aprendizes e 58,2% dos trainees são negros 

(ETHOS, 2016, p. 15) No entanto, ao subir os níveis hierárquicos das empresas há um 

afunilamento de representatividade que demonstra a sub-representação das pessoas negras nos 

altos cargos das grandes empresas. Entre as mulheres, apenas 0,4% de mulheres negras 

ocupam cargos do quadro executivo (são apenas duas) e 1,6% do quadro de gerência 

(ETHOS, 2016, p. 23). 

 

Tabela 1 – Composição por cor ou raça – distribuição do pessoal por cor ou raça (%) 
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Fonte: (ETHOS, 2016, p. 22) 

 

A tabela 1 evidencia a enorme distância existente entre brancos e negros no que tange 

os cargos mais altos das maiores empresas. Considerando que, segundo dados da Pesquisa 

Nacional de Amostra de Domicílios (IBGE), os negros, considerando pretos e pardos, 

representam mais da metade da população brasileira (54%), nos cargos mais altos a ausência 

exorbitante de pessoas negras confirma a persistência das grandes desigualdades. Embora haja 

movimento, mídia e marketing por parte das empresas a respeito da diversidade étnico racial, 

há poucas ações que valorizem efetivamente tal diversidade e que assuma a problemática da 

disparidade como um problema social que necessita da articulação de setores da economia e 

da política na resolução dessa injustiça. 

Por fim, ao coletar dados sobre a visão dos gestores a respeito da presença de negros 

na alta gerência e em todo quadro funcional, a pesquisa realizada pelo Instituto Ethos 

demonstrou que, 48,3% dos gestores entrevistados, atribui à falta de qualificação profissional 

a razão para baixa proporção de negros nos quadros hierárquicos; 10,3% atribui à falta de 

interesse dos próprios negros pelos cargos das empresas e 41,4% assumem que existe falta de 

conhecimento ou experiência das empresas para lidar com o assunto como demonstra o 

gráfico 3:  

Gráfico 3 – Proporção de negros de acordo com critério do gestor 
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Fonte: (ETHOS, 2016, p. 58) 

 

A percepção do gestor a respeito da proporção do nível de diversidade da empresa 

mostra-se extremamente relevante uma vez que ele é o responsável pela gestão de medidas 

que podem ampliar o acesso de negros, construir planos de carreira sólidos ou impedir 

tacitamente que estes tenham crescimento dentro da instituição. Assumir o que os dados 

revelam é determinante pra que não aconteçam situações como a relatada na pesquisa de 

Coelho Junior sobre a resistência dos quadros gerencias em compreender a necessidade de 

flexibilizar os critérios para ampliar o acesso. Os dados apresentados no gráfico 3 salientam 

que a maior parte dos gestores atribui à falta de qualificação profissional a justificativa para o 

distanciamento das pessoas negras do quadro gerencial das empresas a que pertencem. Como 

já discutido anteriormente, à atribuição a qualificação profissional por si só faz parte de uma 

retórica de responsabilização individual em um mundo cada vez mais estruturado de acordo 

com as vontades de uma elite não inclusiva e mantenedora de privilégios. O que fica evidente 

dentre todas as análises apresentadas é que a ausência de negros é um fato dado, com baixa 

vontade de ser resolvido e com argumentos que responsabilizam o sujeito e retiram das 

empresas a necessidade de pautar uma sociedade mais justa através das relações de trabalho. 

 

3.2 Rachel Maia: regra ou exceção? 

 

Na edição nº 227 de abril de 2017, a revista Você S/A, periódico do Grupo Abril, que 

traz informações sobre o mundo do trabalho, trouxe à capa da revista a ex-CEO Rachel Maia 
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com o título: Porque ela ainda é exceção? Na época, Rachel era CEO da joalheria 

dinamarquesa Pandora’s no Brasil e também única CEO negra do país o que também motivou 

o objeto das análises apresentadas nesse trabalho. 

Rachel é formada em Ciências Contábeis pela Faculdade Metropolitana Unidas (FMU) 

e fez cursos de liderança e negócios na Universidade de São Paulo (USP), Harvard Business 

School e Fundação Getúlio Vargas. Além de experiência de sete anos como Chief Financial 

Officer
9
 (CFO) na Tiffany & Co, empresa norte-americana também do ramo de joias.  

A proposta da edição foi falar de diversidade e salientar a falta de negros em grandes 

cargos executivos do mundo corporativo e quais ações algumas empresas estão tomando para 

ampliar o número de negros no quadro funcional. Na mesma linha de debate a revista Exame 

republicou uma reportagem do portal Na Prática – site pertencente à Fundação Estudar ligado 

ao grupo AMBEV
10

 - em seu site com o título “Como vim parar aqui? Tenho uma resposta 

pra isso” analisando as falas de Rachel em uma palestra ocorrida na cidade de São Paulo. 

Rachel abriu a palestra pontuando um dado levantado na pesquisa realizada pelo 

Instituto Ethos já mencionado anteriormente, sobre ela representar 0,4% do universo de 

presidentes das grandes empresas brasileiras enquanto mulher e negra. Na sequência de sua 

fala, por fazer parte de uma das maiores joalheiras do mundo, ela pontua que “O luxo é loiro, 

magro e tem olhos azuis” (MAIA, 2018). A reportagem não dá continuidade à provocação 

levantada por Rachel a respeito da presença dela no lugar que ocupa, mas o levantamento das 

informações sobre ela disponibilizadas na mídia apontam as hipóteses para questão levantada. 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, cogitou-se uma aproximação com 

Rachel com a premissa de entrevistá-la presencialmente ou por e-mail e obter informações 

primárias a respeito da posição que ela ocupa em um meio social restrito, como analisado no 

primeiro capítulo deste trabalho. 

Busquei por sítios eletrônicos ou outras redes que contivesse dados de contatos da 

Rachel ou de alguma assessoria e não os encontrei. Deixei uma mensagem na rede social 

voltada para o mundo dos negócios, o LinkedIn, muito utilizada pela ex-CEO, apresentando a 

pesquisa e me disponibilizando a ir até São Paulo encontrá-la se fosse possível, mas também 

não obtive resposta. 

Para dar sequência à análise, optei por levantar as informações presentes na mídia a 

respeito da trajetória de carreira de Rachel enquanto mulher, negra e advinda das classes mais 

                                            
9  

 Nomenclatura utilizada para designar o posto de diretor financeiro das empresas. 
10  

 Empresa brasileira de capital aberto produtora de bens de consumo. 
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baixas e também localizar informações que pudessem demonstrar a diversidade no mundo 

empresarial. 

No universo das revistas voltadas para o mundo corporativo, foram observados os 

periódicos da Forbes, Exame e Você SA durante o ano de 2017 e primeiro semestre de 2018 a 

fim de levantar informações passadas por esses veículos a respeito da diversidade nas grandes 

empresas. O último índice publicado pela revista Forbes em 2017 sobre os 25 maiores CEOs 

do Brasil não traz em sua lista nenhum profissional negro. Entre as edições de nº 1129 à 1166 

da revista Exame publicadas entre janeiro de 2017 a julho de 2018, houve apenas uma 

reportagem contendo dados relacionados à presença de mulheres em cargos de liderança, 

sendo que destas mulheres apenas uma era negra (Edição 1148). Na mesma linha, a revista 

Forbes Brasil publicou em sua edição nº 55 de 2017 a lista das 40 mulheres mais poderosas do 

país elencando as mulheres que fazem diferença de acordo com suas posições em grandes 

empresas ou no meio social de modo geral. Desta vez, a publicação trouxe também Maju 

Coutinho, primeira apresentadora negra da TV Globo a assumir a previsão do tempo no Jornal 

Nacional, como uma das mulheres mais poderosas do país. 

Como nas revistas Exame e Você SA, a Forbes também destacou, inclusive na capa da 

edição 55, a ex-CEO Rachel Maia (na época, ainda CEO da Pandora) dando destaque a sua 

trajetória de carreira apontando que ela veio das classes mais baixas e também ao fato dela 

representar uma exceção no mundo corporativo: 

 

Mulher, negra, filha de pais “batalhadores”, mas com “pouco estudo” do interior de 

Minas, ela é a única – quase um mito – no mundo corporativo. Com determinação 

inabalável, chegou ao maior posto de uma empresa global no país. “Estou bem far 

away from mito”, diz misturando o português com inglês que usa o dia todo no 

trabalho. Até seu nome mudou: quase todos – inclusive no Brasil – hoje a chamam 

de “Rêitchel” em vez de “Raquel”. “Parei de corrigir o pessoal que me liga de outros 

países. Virei Rêitchel”, diz rindo. (MEZZADRI, 2017, p. 63) 
 

O que esses veículos de informação têm em comum é o fato de que não conseguem 

apontar outros nomes negros tão grandes quanto Rachel no cenário brasileiro para falar de 

diversidade e analisam o exemplo dela como ideal de perseverança e meritocracia que deve 

ser seguido por outras pessoas negras, sem tocar, no entanto, nos números e nos motivos que 

fazem de Rachel a única negra a conquistar um grande cargo na ramo das maiores empresas e 

a transformam em peça de marketing da diversidade no mundo empresarial. Além disso, ao 

longo das falas pontuam sempre a trajetória educacional da ex-CEO como responsável e 

determinante para sua ascensão. 
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Para ilustrar os mecanismos e a retórica sobre o desenvolvimento de carreira 

individual dentro das corporações, realizei uma conversa com um ex-funcionário de uma 

multinacional para levantar informações acerca do modelo de funcionamento interno dessas 

empresas. As informações foram trazidas por João
11

 - um informante próximo do meu círculo 

de amigos -, questionei ao informante como funciona a trajetória de ascensão de possíveis 

líderes no interior das empresas com base na experiência dele como consultor Global de Fluid 

Sampling
12

 na empresa Halliburton aos 23 anos de idade. 

Ele explicou que a empresa seleciona anualmente colaboradores que tenham o perfil 

de high potential (alto potencial), ou seja, pessoas que excederam a expectativa de 

produtividade e são os potenciais perfis de liderança. Há uma espécie de organograma de 

treinamentos desses futuros líderes. Ao ser selecionado o colaborador faz o primeiro 

treinamento que é o de Liderança. Os treinamentos têm formato de uma semana e exige alta 

produtividade dos colaboradores. A cada noite no hotel eles têm pouco tempo para ler os 

artigos e preparar o projeto que será apresentado a uma banca no final da semana. No dia 

seguinte questionamentos e provas em torno do assunto dado exaustivamente no dia anterior 

são postos à prática. 

Para fazer parte do segundo passo desse organograma de formação não basta apenas 

ter passado bem no primeiro programa de Liderança. É preciso que no ano seguinte o 

colaborador repita a façanha de ser selecionando novamente como high potential e assim 

passa-se para o próximo nível. O segundo nível dessa formação chama-se LEAD e foi criado 

pelo João* junto com outros colaboradores. É um programa mais aprofundado de liderança. 

Na última cadeia do processo encontra-se o PLEP onde quem consegue terminar é 

considerado um funcionário com possibilidade de alcançar os maiores postos de liderança da 

empresa. 

Questionei ao João* se sabia de algum membro da empresa que tivesse conseguido ir 

tão longe nesse processo de ascensão e o mesmo respondeu que em nove anos de empresa viu 

apenas um colega chegar ao último nível de formação que daria a oportunidade de ocupar 

cargos maiores ou ser cotado para ser um dos possíveis CEOs e que, ainda assim, não se 

tornou um grande executivo dentro da empresa. 

Essa informação dada por João* casa com outro levantamento apontado por ele sobre 

a hierarquia organizacional ter um caráter familiar e passar os cargos entre o clã da própria 

                                            
11  

 Nome fictício do informante para manter a privacidade. 
12  

 Ramo da indústria petrolífera voltada para amostragem de fluídos do petróleo. 
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família, inclusive realizando casamentos com o intuito de manter os negócios relacionados a 

um determinado sobrenome. Segundo Centro de Negócios Familiares (2015)
13

 da 

Universidade de St. Gallen na Suíça os altos cargos são passados hereditariamente entre 

pessoas da mesma família mantendo o círculo de acesso fechado. A lista das 500 maiores 

empresas familiares do mundo traz quinze empresas brasileiras que tem suas estruturas 

sustentadas por sobrenomes de prestígio como Gerdau, Moreira Salles, Marinho, Andrade e 

Gutierrez, entre outros.  

A manutenção desses círculos familiares é parte de uma estratégia de preservação e 

controle das riquezas e consequente poder que estas exercem no mundo. Mills destaca: 

 

A riqueza também é adquirida e conservada através das instituições. A pirâmide da 

riqueza não pode ser compreendida apenas em termos dos muito ricos, pois as 

grandes famílias milionárias são atualmente, como mais adiante veremos, 

complementadas pelas grandes empresas da sociedade moderna: todas as famílias 

muito ricas foram e são intimamente ligadas – sempre juridicamente, e por vezes, 

também administrativamente – a uma das empresas multimilionárias. (MILLS, 

1981, p. 18) 
 

O dado da pesquisa supracitada junto à conversa realizada com João* apontam uma 

informação já explorada anteriormente: não é apenas a formação acadêmica e o currículo de 

excelência, como apontam as reportagens em torno de Rachel Maia, que garante a presença 

do individuo em grandes cargos do mundo corporativo. 

Nesse contexto, a presença de negros torna-se ainda mais inexpressiva uma vez que, 

para além dos estudos, a hierarquia familiar é geralmente formada por pessoas brancas e são 

articuladas de maneira a manter o poder e consequente gestão dos altos cargos nas mãos de 

poucos. 

Em uma entrevista
14

 para o canal Um Brasil
15

 com o tema Diversidade no mundo 

corporativo, Rachel expôs uma situação ocorrida em uma das palestras que costuma dar em 

eventos voltados para executivos. Segundo ela, ao falar de diversidade e abrir para que a 

plateia se manifestasse um dos maiores executivos do país presidente de uma operadora de 

cartões de crédito, o qual ela não revelou o nome, se levantou e em meio à plateia questionou: 

Rachel, me ensina como fazer inclusão, se posicionando como um possível influenciador que 

                                            
13

 Informações retiradas da reportagem da revista Época publicada no site em 08 de maio de 2015. 
14 Entrevista publicada no dia 23 de outubro de 2018 no canal Um Brasil da plataforma de vídeos YouTube. 
15

Plataforma multimídia composta por entrevistas, debates e documentários com grandes nomes do meio 

acadêmico, intelectual e empresarial. 



40 

 

 

 

incentiva outras lideranças a fazerem o mesmo. Segundo Rachel, é desta maneira, se abrindo 

ao não saber que as coisas podem acontecer. 

Como visto anteriormente, 41,4% dos gestores acredita de fato que as empresas não 

tem conhecimento para lidar com o assunto da inclusão. No entanto, o gráfico 3 apresentado 

na página 38 deste trabalho expressa que entre os gestores entrevistados, considerável parcela 

acredita que a proporção de negros está adequada nos níveis da hierarquia da empresa. Entre o 

quadro executivo, 36% dos gestores responderam que a presença de negros é suficiente. Entre 

a gerência, supervisão e quadro funcional 45%, 54,1% e 62,2% dos gestores entrevistados 

respondeu, respectivamente, estarem adequadas a presença de negros nesses postos (ETHOS, 

2016, p. 58). 

Ainda nos quadros de supervisão e no quadro funcional, 0,9% e 1,8% respectivamente 

responderam que a presença de negros nesses setores está acima do que deveria. A tabela 1 na 

página 37 deste trabalho demonstrou que o total de negros na supervisão é de 25,9% e no 

quadro funcional 35,7%, enquanto no país representam mais da metade da população. 

Os números e os discursos em torno de Rachel Maia por vezes se contradizem ao 

estabelecerem universos de responsabilização pessoal, junto à retórica de responsabilidade 

com a diversidade e os dados que demonstram certa imobilidade dos setores que podem agir 

efetivamente na diminuição das desigualdades. 

Ao longo desse trabalho, as conceituações de Mills a respeito da formação da estrutura 

de poder e as contribuições de Ianni e Fernandes sobre a inserção do negro brasileiro na 

sociedade estão sempre interligadas as necessidades da economia de um determinado 

momento e do mercado de trabalho. 

No espectro do novo capitalismo em que as nomenclaturas de subordinação mudam e 

as maneiras de exercer poder se reorganizam, parece ser pertinente observar como a presença 

de Rachel no mundo empresarial representando a única negra a ocupar um cargo tão alto no 

Brasil, segue as regras de um jogo historicamente pautado: há pouco negros nos espaços de 

poder e não há maneiras eficientes de inseri-los em tais lugares. 

A presença da ex-CEO é uma maneira de responder as demandas advindas dos 

movimentos que reivindicam reconhecimento social e a não degradação moral de suas 

características pessoais, pautando que não aceitam mais não serem representados em todos os 

espaços da sociedade. A partir dessa nova formulação, as demandas transformam-se em peças 

de marketing que oferecem respostas rápidas e justificativas de inclusão por meio da baixa 
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representação e dos programas que não estão dispostos a flexibilizar as regras e se adequarem 

ao perfil da maior parte das pessoas negras do país. 

Desta maneira, ao falar de diversidade detêm a resposta para essa questão 

personificada na figura de uma única pessoa, que demonstra sim representatividade, mas que 

está longe de ser suficiente para reorganizar a discrepante desigualdade entre negros e brancos 

na esfera do trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desafio em compreender as grandes engrenagens onde estão sedimentadas as 

estruturas sociais está no fato de que sempre há, ao longo da história, alguma justificativa que 

apareça para abrandar o cenário que evidencia as desigualdades de toda ordem.  

Sendo assim, as dificuldades em relacionar as variáveis de raça e classe ao restrito 

mundo das classes dominantes existem, pois não há como ignorar a maneira como a 

distribuição de bens materiais não se instituiu nas famílias negras no pós-abolição, e ao 

mesmo tempo, considerar que o dinheiro em si, enquanto objeto material, não representa a 

totalidade do prestígio existente nas grandes famílias e as pessoas que ocupam os maiores 

cargos na esfera do trabalho. Para Simmel (1896), o dinheiro seria apenas uma forma de 

mediação entre as pessoas que ao longo da história passou a ser a legitimação do status 

conferido a quem detêm poder.  

Nesse contexto, misturam-se as noções de prestígio, dinheiro e comando da vida social 

a aqueles que no início da sua constituição enquanto cidadãos detentores de direitos no Brasil 

não figurou em nenhuma dessas três categorias, ao contrário, serviram a essa elite como base 

para manutenção do status quo das classes que tomam decisões que interferem na vida social 

das pessoas comuns. 

Não há formas de constituir um cenário atual, que demonstrou ter a ínfima presença de 

negros em suas estruturas, sem considerar o passado sócio-histórico que, de maneira 

complexa, apontam hipóteses para as disparidades fundamentadas na cor da pele das pessoas 

que se identificam como pretas e pardas. 

O cenário é uma cortina de justificativas que se movimentam ao longo do tempo 

conforme demanda as necessidades da elite. Desta maneira, a falta de força de trabalho livre e 

de mercados consumidores propulsionou a abolição da mão-de-obra escravizada que naquele 

momento precisava se subordinar a outras demandas na esfera do trabalho, mas foram 

massivamente justificadas como grande ato de cidadania da elite para a classe subordinada.  

 Hoje, de maneira mais cruel, o discurso da auto responsabilização da carreira, que 

vende cursos de liderança, de autoconhecimento e de técnicas super-heroicas para alta 

produtividade, joga no indivíduo a responsabilidade para o crescimento profissional e retira de 

quem está no comando o compromisso por medidas que diminuam as desigualdades, pois a 

baixa presença de negros, para alguns, pode ser explicada de acordo com o esforço pessoal, 
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onde 10% dos gestores acreditam que não haja interesse pura e simplesmente de pessoas 

negras ocuparem cargos maiores. 

Por fim, o discurso mais recentemente é a balela da diversidade presente na 

personificação de poucos nomes do cenário que se tornam peças de marketing nessa estrutura, 

dão o tom das justificativas que mantém a subordinação das pessoas negras ainda de maneira 

subserviente, com a intenção de manter tais relações e o poder na mão de poucos. 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, as dificuldades em encontrar 

informações mais precisas a respeito das pessoas que compõem o universo das grandes 

empresas, seus hábitos e formas de agir apontam a necessidade da realização de novas 

pesquisas que se debrucem a responder as lacunas deixadas a fim de sintetizar, de maneira 

mais substancial, as análises explicativas a respeito das desigualdades presentes na esfera do 

trabalho e, principalmente, entre os cargos mais altos. 
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APÊNDICE  – LISTA DOS 25 MAIORES CEOS DO BRASIL SEGUNDO A REVISTA 

FORBES 

 

 

SETOR DE ATUAÇÃO 
 

CEO 
 

NOME DA 

EMPRESA 

 

RECEITA BRUTA DA 

EMPRESA 

 

Energia 
 

Pedro Parente 
 

      Petrobras 
 

R$ 282,5 bilhões 

Energia Wilson Ferreira       Eletrobras R$ 70,9 bilhões 

Energia Miguel Setas      EDP Brasil R$ 8,9 bilhões 

Varejista Frederico Trajano   Magazine Luiza R$ 11,4 bilhões 

Varejista Arthur Grybaum Boticário R$ 11,4 bilhões 

Varejista Alexandre Birman Arezzo R$ 1,5 bilhões 

Varejista Flávio Rocha Riachuello R$ 5,9 bilhões 

Varejista José Gallo Renner R$ 5,7 bilhões 

Concessões e transportes Renato do Vale CCR R$ 10,5 bilhões 

Concessões e transportes Sandro Gonzales Transpes R$ 211 milhões 

Tecnologia Paula Bellizia Microsoft Não divulgada 

Tecnologia Cristina Palmaka SAP Brasil Não divulgada 

Tecnologia Fábio Coelho Google Não divulgada 

Tecnologia Laercio Cosentino Totvs R$ 2,2 bilhões 

Produção industrial Harry Schmelzer Weg R$ 9,4 bilhões 

Produção industrial Marcelo Castelli            Fibria R$ 9,6 bilhões 

Eletrodomésticos João Carlos Brega        Whirlpool R$ 5,7 bilhões 

Eletrodomésticos Julio Borges Garcia Ihara R$ 1,2 bilhões 

Eletrodomésticos Theo Van Der Loo Bayer Brasil Não divulgada 

Eletrodomésticos João Campos Pepsico Brasil Não divulgada 

Áreas de atuação diversas Chieko Aoki Rede Blue Tree 

Hotels 
Não divulgada 

Áreas de atuação diversas Geraldo França Sodexo Não divulgada 

Áreas de atuação diversas Fábio Luchetti Porto Seguros R$ 16,7 bilhões 

Áreas de atuação diversas Helio Magalhães Citi Brasil R$ 4,9 bilhões 

Áreas de atuação diversas Fabio Venturelli Grupo São 

Martinho 
R$ 3,6 bilhões 

 

Fonte: Informações organizadas à partir da edição nº 52 de 2017 da revista Forbes Brasil. 

 

 

 



48 

 

 

 

ANEXO  

 

Figura 2 – Capa da revista Você SA de abril de 2017 – edição 248 

 

Fonte: Revista Você S/A – Edição 248 (RODRIGUES, 2017) 


