CEOs NegrXs
importam
Inclusão racial e
diversidade trazem
resultados comprovados
para os negócios e a
sociedade. Saiba como (e
porque) implementar um
plano estratégico de ação
afirmativa na sua empresa

INVISIBILIDADE
CORPORATIVA
A população brasileira é
majoritariamente negra (pretos
e pardos). Dos 213,3 milhões de
habitantes do país, o Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) estima que
56% são negros. A despeito de
ser maioria, o instituto aponta
que apenas 30% dos cargos de
lideranças nas empresas são
ocupados por pretos e pardos.

A proporção, contudo, vai
caindo conforme se observa
os degraus mais altos da
pirâmide corporativa. Os negros
ocupam apenas 4,7% dos cargos
executivos das 500 maiores
empresas, como revelou estudo
do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e do
Instituto Ethos. A situação é
ainda pior para as mulheres
negras: 0,4% das posições de
gerência são ocupadas por elas.

O Perfil do CFO no Brasil 2021”,
realizado pelo Insper e a Assetz
Expert Recruitment, indicou
que os negros ocupam 8% dos
cargos de diretor financeiro. O
levantamento foi feito entre 128
executivos nessa posição em
empresas com faturamento a
partir de R$ 1 bilhão, que estão
na lista Exame de 2019 das 500
maiores do Brasil.
Nenhuma das cerca de 90
empresas do Ibovespa, o
principal índice de referência
em ações da B3, a Bolsa de
Valores brasileira, têm
CEO negro.

O desequilíbrio fica mais
evidente quando se olha para a
renda do trabalho. Entre os cerca
de 30 milhões de brasileiros que
recebem apenas um saláriomínimo por mês, cerca de
20 milhões são negros, como
aponta estudo da consultoria
IDados a partir de informações
do IBGE. Hoje, 43,1% dos negros
ocupados recebem um saláriomínimo. Quando se observa
toda a massa de trabalhadores
sem recorte racial, o percentual
cai para 34,4%.

O Instituto Locomotiva tomou
como base a renda média dos
trabalhadores negros (R$ 1.856)
e calculou que se o salário fosse
equiparado à média de uma
pessoa não negra (R$ 3.059), a
economia receberia uma injeção
de R$ 921 bilhões. O equivalente
a quase 12,5% do produto interno
bruto (PIB) em 2020.

A ORIGEM DO
DESEQUILÍBRIO
Por que a representatividade
afrodescendente é tão baixa
no meio corporativo brasileiro,
especialmente no board e
em cargos de alto escalão?
A explicação passa por uma
combinação de fatores que incluí:
Desequilíbrio social apenas 11% da população
negra concluiu o
ensino superior.
Preconceito racial 76% dos brasileiros
acreditam que negros
são discriminados
no trabalho.
Falta de uma política
de diversidade efetiva
nas empresas.
Mas o problema vem sendo
posto em xeque desde que o
movimento Black Lives Matter
se espalhou pelo mundo, depois
da morte de George Floyd nos
Estados Unidos. Por aqui, a morte
de João Alberto Silveira Freitas,
aos 40 anos, após espancamento
por seguranças de uma loja do
Carrefour em Porto Alegre (RS),
contribuiu para chacoalhar a
árvore do comodismo racial.

84%
da população
afirmam que
o Brasil é um
país racista

Em uma das pontas, as
empresas começaram a ser
cobradas por seus clientes
negros nas redes sociais. Na
outra, o avanço rápido do
movimento ESG (da sigla em
inglês para Ambiental, Social e
Governança) elevou a pressão
por políticas mais inclusivas por
parte dos investidores.
Em meio à discussão, algumas
empresas saíram na frente. Os
casos mais emblemáticos e de
maior visibilidade são talvez
os de Bayer e Magazine Luiza,
que lançaram programas
de contratação de trainees
exclusivamente para negros,
mirando na formação de
líderes afrodescendentes.
A partir do novo cenário, e
de experiências como essas,
o Experience Club ouviu
executivos e especialistas para
entender como as empresas
podem dar os primeiros passos
e adotar medidas de inclusão
e diversidade.

11%
da população
negra concluiu o
ensino superior

EQUIDADE RACIAL:
COMO COMEÇAR
A consultora Rachel Maia, exCEO da Lacoste e da Pandora
- atualmente conselheira de
companhias como Vale, Banco
do Brasil e CVC -, afirma que
o primeiro passo para uma
empresa trilhar o caminho da
equidade racial é conhecer seu
público interno.

“O processo de letramento racial
toma tempo, você não vai fazer
em três meses e nem em seis
meses. Existe um processo de
transformação”
- Rachel Maia -

Isso pode ser feito por meio
de um censo racial que
sirva de ponto de partida e
responda a questões básicas.
Quantos funcionários são
negros? Que cargos ocupam
nas áreas operacional e de
gestão? Quantos estão em
posição de liderança? Quantos
em transição para áreas
estratégicas? A finalidade
de todas as perguntas é
chegar a uma resposta para
a questão central: a empresa
vê a diversidade refletida na
distribuição de cargos?
Se a resposta for negativa, o
passo seguinte é realizar uma
pesquisa interna para saber
como os colaboradores veem a
questão da diversidade e como
receberiam ações afirmativas.
A partir daí, é preciso criar
grupos de trabalho para
apresentar soluções para a
dinâmica de cada companhia.

Essas são as fases iniciais do
“letramento racial”, como
se chama o processo de
racializar as relações para
desconstruir estruturas
seculares do racismo
estrutural no Brasil.
O preconceito de raça está
arraigada na sociedade, na
qual a escravidão ao longo de
mais de três séculos instalou
o racismo de forma arbitrária
na composição das posições
sociais. Trata-se de um processo
que faz com que, até hoje,
muitos pretos e pardos não se
reconhecerem como tais.

76%
dos brasileiros
entendem que
pessoas negras são
discriminadas no
mercado de trabalho

Rachel vê como essencial
para romper com o ciclo
de preconceito a empresa
estimular os funcionários a
se autodeclararem pretos e
pardos, sem medo, em um
país onde, historicamente, a
negritude é tratada de forma
pejorativa. “Nós temos esse
processo de letramento que
toma tempo. Você não vai fazer
em três meses e nem em seis
meses. Existe um processo de
transformação. Eu vejo que
nós estamos conseguindo
galgar muitas empresas que
desejam entrar nesse processo
transformatório”, observa.
A evolução no
autorreconhecimento racial
vem sendo registrada pelo IBGE.
O percentual da população que
se autodeclara como preta no
país, por exemplo, cresceu 35%
entre 2012 e 2021. No mesmo
período, demograficamente
o país cresceu 7%, conforme
dados do instituto.

MUDE O PROCESSO
SELETIVO
Paula Sales, coordenadora de
reparação social da 99Jobs,
ressalta a importância de as
empresas treinarem times
como profissionais dedicados
à diversidade e à inclusão.
Os grupos são responsáveis
por mensurar o impacto
de ações afirmativas entre
os colaboradores e definir
estratégias para engajar
colaboradores. “Não adianta
só as empresas acreditarem
na diversidade e verem valor
nela. Elas também precisam
identificar que necessitam
fazer mudanças para que a
diversidade aconteça”, afirma.

Foi num grupo desses, na sede
da Bayer nos Estados Unidos,
que Maurício Rodrigues, atual
presidente da divisão Crop
Science da empresa na América
Latina, percebeu que poderia
trabalhar pela equidade no Brasil.
Filho de pais negros de classe
média alta, um engenheiro
e uma advogada, Rodrigues
conta que o tema racial não
estava na sua agenda até um
colega americano cobrar sua
participação do grupo de
discussões afirmativas. “Fui
posto à prova para participar
dessa discussão”, conta.

“Se você reflete a sociedade,
significa que você está
aproveitando todos os talentos
dessa sociedade”
- Maurício Rodrigues -

De volta ao Brasil, o executivo
decidiu integrar o BayerAfro,
programa de afirmação de
diversidade da empresa. Em
2020, enquanto atuava como
diretor financeiro, Maurício
coordenou a implantação
do primeiro programa de
trainees exclusivamente para
atrair talentos negros. Foram
quase 20 mil inscritos. Entre os
jovens, 19 foram selecionados,
sendo 16 mulheres.
A Bayer atualmente seleciona
50% dos estagiários pelo recorte
da inclusão e, futuramente,
a meta é criar programas
de seleção para os níveis de
analistas e supervisores.

“

Se você reflete a sociedade,
significa que você está
aproveitando todos os
talentos dessa sociedade,
diz Rodrigues.

”

A empresária Luiza Trajano
também desafiou o
preconceito ao promover
o primeiro programa de
trainees da Magazine Luiza
exclusivamente para negros. A
decisão ocorreu depois que o
censo interno identificou que
53% dos funcionários da rede
varejista eram pretos e pardos,
mas apenas 16% estavam em
cargos de liderança. “O racismo
estrutural é muito sério.
Quando as oportunidades não
são iguais, não se pode falar
em meritocracia”, afirma.

Luiza conta que o processo
seletivo foi estruturado pela
equipe de RH, com assessoria
da 99Jobs.

“O racismo estrutural é muito
sério. Quando as oportunidades
não são iguais não pode se falar
em meritocracia”
- Luiza Trajano -

A executiva da 99Jobs explica
que em processos seletivos com
foco na inclusão e diversidade,
como os conduzidos pela Bayer
e a Magalu, é preciso retirar
filtros que na prática eliminam
candidatos negros. É o caso do
inglês como idioma obrigatório
em processos de contratação,
que depois no cotidiano das
atividades os profissionais não
utilizam. “Hoje, 5% da população
brasileira fala inglês e só 1% é
fluente”, afirma Paula Sales.

4,7%
dos cargos
executivos das 500
maiores empresas
são ocupados
por negros

A especialista em inclusão
sugere que as empresas
podem desenvolver o
idioma internamente,
oferecendo cursos para os
colaboradores. Ela avalia o foco
em universidades elitizadas
como mais uma barreira a
ser superada. “É uma coisa
que a gente vê pouco como
requisito dos programas (de
trainees). Mas ainda existe na
mentalidade dos gestores. Se
hoje a população negra é a
maioria das pessoas periféricas
e a gente exige uma faculdade
de primeira linha, estamos
cortando esse grupo dos
processos”, diz.

O CEO da Amil, Edvaldo Vieira,
vê como erro confiar que, de
faculdades famosas, todos sairão
como bons profissionais. “Muita
gente quando escuta essa
discussão sobre faculdade fala:
‘Ah, mas aí não é meritocracia, eu
vou ter de contratar o pior’. Não
vai. Até porque, uma faculdade
de primeira linha também não
te dá garantia de que aquela
pessoa terá o perfil adequado
para empresa”, afirma.

“Para que a gente possa mover
essa agulha da inclusão racial,
o movimento tem de ser
intencional. Não adianta achar
que ela vai se mover sozinha”
- Edvaldo Vieira -

O executivo é o primeiro negro
no comando da operadora
de planos de saúde. Em 2018,
a empresa criou o Grupo
Melanina para promover a
equidade racial. Hoje, 46%
dos funcionários se declaram
negros. Mas nos cargos de
coordenação os números
são menores, 28% do total
de colaboradores, e nos de
gerência, 20%. E de diretoria,
14%. Agora, o CEO diz que quer
ter mais médicos negros nos
quadro da empresa.

8%
dos cargos de CFO
em 128 empresas com
faturamento acima
de R$ 1 bilhão são
ocupados por negros

Não há dados oficiais de quantos
médicos negros existem no
país. Mas há bons indicativos
de que o número não seja
elevado. O Censo da Educação
Superior 2020, elaborado pelo
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), vinculado ao
Ministério da Educação, reportou
crescimento de 620% no número
de estudantes pretos e pardos
nos cursos de medicina, entre
2009 e 2019. O crescimento é
reflexo da política de cotas nas
universidades, especialmente
as públicas - onde se chegou
ao histórico nível de 50% de
estudantes negros. Apesar da alta
expressiva, os negros são apenas
25% do total de futuros médicos.

“

Para que a gente possa
mover essa agulha
da inclusão racial, o
movimento tem de
ser intencional. Não
adianta achar que ela
vai se mover sozinha,
afirma Vieira.

”

GERAÇÃO DE VALOR
NA PRÁTICA
Luiza Trajano tem defendido
a equidade racial junto
ao empresariado. “Ou os
empresários entram para valer
e mudam seus paradigmas ou
as empresas não vão valer (no
mercado) daqui a algum tempo”,
afirma, destacando o fato de os
consumidores estarem atentos à
agenda inclusiva ao ponto de isso
pesar nas decisões de compra.

R$ 921 bilhões
é quanto a
economia perde
com a disparidade
de renda entre
negros e não negros
Fontes: IBGE, Instituto Locomotiva,
Instituto Ethos, IDados

A agenda ESG se tornou vital
para a precificação de ações na
Bolsa. A valorização do Índice de
Sustentabilidade Empresarial
(ISE B3), composto por 40
empresas compromissadas com
responsabilidade ambiental,
social e governança acumula
valorização de 276%, em 15
anos. O Ibovespa, que reúne 90
companhias, teve alta de 255%,
no período.
Uma pesquisa da consultoria
Mckinsey indicou ganho de um
ponto percentual na margem
de lucro (Ebit) de empresas
financeiras que conseguem
aumentar em 10% a própria
diversidade étnica e racial. Ou
seja, corrigir internamente
o fosso racial melhora a
rentabilidade do negócio.

A consultoria mostrou em outra
pesquisa, com 40 grandes
empresas da América Latina,
que a maior diversidade racial
e de gênero nos cargos de
alto escalão faz com que o
ambiente de trabalho seja
visto como mais feliz por 63%
dos funcionários. Empresas
sem políticas de diversidade
têm nível de ‘felicidade
organizacional’ de 31%.

O ambiente corporativo mais
diverso e feliz, por sua vez, eleva
em 152% a disposição geral para
inovar no ambiente de trabalho.
E, como se sabe, inovar é cada vez
mais vital para a sobrevivência de
qualquer empresa.
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