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RESUMO 

A presente pesquisa visa analisar as trajetórias profissionais de mulheres negras em empresas 

multinacionais em São Paulo, atendo-se às políticas de diversidade que essas multinacionais vêm 

empreendendo. Trata-se de compreender se as práticas, os processos e os procedimentos de valorização 

da diversidade interferem na trajetória profissional dessas mulheres. A pesquisa lança mão dos estudos 

sobre desigualdades duráveis e a discussão que o mesmo estabelece para compreender as organizações 

em sociedades desiguais, como os estudos de Charles Tilly (1999). Esta perspectiva associa-se à 

discussão teórica da interseccionalidade de opressões, advindas dos pertencimentos racial/de gênero/de 

classe social; dos estudos do feminismo negro, consolidados por Patrícia Hill Collins (2000) e Kimberlé 

Crehshaw (1993), sobre as definições dos conceitos: de matrix de dominação e insterseccionalidade de 

opressões, relacionados ao pertencimento de raça, gênero e classe social. Foram realizadas entrevistas 

junto a seis mulheres negras que trabalham em empresas multinacionais em São Paulo. Partiu-se da 

análise das trajetórias delas nas empresas e dos processos, práticas e procedimentos de promoção de 

políticas de diversidade para identificar os aspectos sócio-organizacionais que interferem nas trajetórias 

dessas mulheres; quais as estratégias individuais e coletivas que elas utilizaram para competir no 

mercado de trabalho e, ainda, se as políticas de diversidade implementadas pelas empresas contribuíram 

(ou não) para suas trajetórias. A pesquisa utilizou a história de vida como abordagem metodológica 

qualitativa e, como análise de conteúdo, o método de exame das entrevistas. Alguns dos principais 

resultados encontrados indicam que a maioria das mulheres negras entrevistadas advém de classes 

sociais baixas e suas trajetórias apresentam um mix de opressões, resultantes do pertencimento racial, 

de gênero e classe social; aspectos presentes no âmbito das empresas. Tais espaços ainda são 

homogêneos – brancos, masculinos e ricos – dificultando e impondo barreiras a serem vencidas pelas 

mulheres negras, devido ao trio categórico mulher/negra/pobre se interpor como uma desigualdade 

durável, não só individualmente, mas também de forma grupal para estas mulheres. Essas desigualdades 

duráveis estabeleceram a detenção e controle ao acesso de recursos produtivos nas organizações, criando 

distinções narradas e analisadas nas trajetórias profissionais das mulheres negras entrevistadas, nos quais 

os mecanismos básicos de perpetuação destas desigualdades duráveis puderam ser identificados e 

analisados no caso da vivência profissional de mulheres negras em empresas. (TILLY, 1999). 

 

Palavras-chave: mulheres negras, políticas de diversidade em multinacionais, desigualdades duráveis, 

interseccionalidade de raça, gênero e classe social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyses the professional path of black women in multinational 

companies in São Paulo. The research looked at the diversity polices that these companies their 

procedures practices and try to answer how that influence on the career path of black women.  We used 

for theory perspective the studies of durable inequalities stablish in the organizations and in the societies 

of  Charles Tilly (1999) associated with the theory discussion of intersectionality of oppressions that has 

occurred belonging the racial, gender and social class perspectives from the black feminism, 

consolidated for Patrícia Hill Collins (2000) and Kimberlé Crehshaw (1993), about the definitions of 

matrix of domination and intersectionality of oppressions from race, gender and social class 

perspectives. The research uses qualitative method such as life history and the method of analyses was 

the thematic analyses. Semi-structured questionnaire was applied with six black women worked in 

multinationals companies in São Paulo. We began for the analyses of the black women path in the 

companies and about the process, polices of diversity promotion for identify the socio-organizational 

aspects that interfere in their professional path; which the individual and collective strategies that women 

deployed for compete in the labor market and if the diversity polices implemented for the companies 

contribute (or not) with their professional path. Based on the analyses of the interviews with these black 

women the research highlights the following: the research also provides insights that most of these 

women they come from low social class and their path showed a mix of oppressions belongs to the 

racial, gender and social class characteristics and all of them had to confront in company’s environment. 

This environment is still homogeneous – White, masculine and upper class – hampered and putted 

barrier to be win for the black women for the fact that the categorical peer woman/black/poor intervene 

with as durable inequality, individually and collectively for their women. These durable inequalities 

stablish the apprehension and control to access to the productive resources in the organizations, build 

discrimination related and analyzed in the interviews of the black women professional path, in the basic 

mechanisms of perpetuation of these durable inequalities could be identify and analyses in the existence 

of black women in companies, in this present thesis. (TILLY, 1999). 

 

Key-words: black women, diversity polices in multinational companies, durables inequalities, 

intersectionality of race, gender and social class. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os indicadores sociais do país apontam para as profundas desigualdades relacionadas à 

inserção dos afrodescendentes no mercado de trabalho brasileiro. Apesar de serem 50,7% da 

população brasileira (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010), esses estão 

sub-representados em todos os níveis organizacionais das empresas, destacando-se os níveis 

gerenciais e executivos. Segundo pesquisa do Instituto Ethos, em 2016, os negros (categorias 

do IBGE de raça ou cor, pretos e pardos, somados) representavam 4,7% dos cargos executivos 

e 6,3% dos cargos gerenciais. Quando se desmembra por gênero, as mulheres negras ocupam 

somente 10,3% do nível funcional, 8,2% da supervisão, e 1,6% da gerência. Ou seja, as 

mulheres negras sofrem a carga de gênero e raça, e ocupam a base da pirâmide em sua inserção 

no mercado de trabalho. Os números, desde a primeira edição da pesquisa em 2001, 

mantiveram-se praticamente inalterados quando referidos a cargos executivos e gerenciais para 

negros. Na pesquisa de 2016, houve o crescimento de participação dos negros apenas em cargos 

de trainees e estagiários, tendo refletido os números de participação dessa população e, 

provavelmente, sendo o reflexo das políticas públicas de ação afirmativa empreendidas nos 

últimos anos na área de educação.  

 Mulheres estão sub-representadas no desemprego e nas categorias de menor prestígio 

e de más condições de trabalho, como o emprego doméstico, no qual as mulheres negras são 

mais numerosas. Apesar de as mulheres (brancas e negras) apresentarem maior escolarização, 

a desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho é presente. A escala hierárquica de 

ganhos fixos está dividida em: homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres 

negras estas últimas com ganhos na faixa de 40% da renda do homem branco. (IPEA – Instituto 

de Pesquisa Econômica e Aplicada – 2016).  

Com relação aos estudos que abordam a questão da diversidade racial no mercado de 

trabalho em estudos organizacionais, são poucos os que se referem à políticas de diversidade 

em empresas com foco na questão das políticas de diversidade para negros. O foco tem sido em 

análise de políticas de diversidade focadas em outros grupos como: mulheres, pessoas com 

deficiência e público LGBT. (COELHO JR., 2010, 2011, 2016; CONCEIÇÃO, 2009, 2013, 

2014; MYERS, 2003; ROSA, 2014). Somente Conceição (2014) ressalta a questão da falta de 

estudos sobre mulheres negras em estudos organizacionais no Brasil. Também há poucos 

estudos sobre a trajetória de profissionais negros (as) em empresas (COELHO JR., 2011; 

SANT’ANNA, 2013; PEREIRA, 2015). 
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O trabalho de Coelho Jr. (2011), que analisou a trajetória de executivos negros em 

empresas, aponta, no capítulo em que se detém sobre as trajetórias de executivas negras, os 

intercruzamentos de aspectos sociais e organizacionais e em suas trajetórias de vida, 

identificando que a dupla jornada de trabalho é tida como fator principal de impacto em sua 

carreira profissional e casos de discriminação em suas trajetórias profissionais.  O estudo de 

Sant’anna (2013) trabalhou somente com as trajetórias de executivos negros homens. Por isso, 

faz-se necessário um estudo que analise as trajetórias profissionais de mulheres negras em 

empresas multinacionais. O trabalho de Pereira (2015) analisou as trajetórias profissionais de 

mulheres brancas, pretas e pardas em empresas no Brasil, atendo-se à articulação das variáveis 

gênero e raça em suas trajetórias. O gap de pesquisa identificado pela pesquisadora demonstra 

que dois estudos priorizaram a análise da trajetória profissional de homens negros executivos e 

somente um estudo analisou a trajetória profissional de mulheres pretas, pardas e brancas nas 

organizações. A lacuna encontrada, que se pretendeu preencher, foi a falta de uma análise 

focando na trajetória profissional de mulheres negras em organizações multinacionais. Pelos 

estudos já realizados, identifica-se que estas empresas possuem diretrizes internacionais que as 

incentivam a adotar políticas de diversidade no Brasil, somando, aos poucos, aos estudos sobre 

a população negra em empresas brasileiras, sobretudo na linha de estudos organizacionais. 

Muitos autores têm desenvolvido temas relacionados à ‘gestão da diversidade’ nas 

organizações, destacando que a prática é realizada, sobretudo em multinacionais, que não só 

possuem diretrizes internacionais, mas que orientam as empresas ao redor do mundo a adotarem 

estas políticas em conformidade com o ambiente cultural corporativo e legislações dos países 

em que estão sediados. (ALVES; GALEAO-SILVA, 2004; FLEURY, 2000). Outros autores 

afirmam que políticas de diversidade não são efetivas como deveriam para a promoção da 

diversidade. (SARAIVA; IRIGARAY, 2009).  Por outro lado, alguns estudos revelam que as 

empresas que têm promovido políticas de diversidade têm sido estimuladas por políticas 

públicas com foco no cumprimento legal. (FLEURY, 2000; CONCEIÇÃO, 2009; FREITAS, 

2016).  Considerando este contexto, surge o seguinte questionamento: seriam as políticas de 

diversidade, implementadas em empresas multinacionais - sediadas no país -, capazes de 

enfrentar a exclusão de grupos historicamente discriminados, como no caso dos 

afrodescendentes?  

Estudos realizados por organizações da sociedade civil (INSTITUTO ETHOS, 2016, 

CENTRO DE ESTUDOS E DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E DESIGUALDADES 2015) 

destacam avanços, ainda que lentos, na implementação de políticas de diversidade em empresas 

para diversos públicos - caso dos negros, das mulheres, das pessoas com deficiência e do 
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público LGBT (Lésbicas, Gays, Bisexuais e Travestis, Transexuais e Transgêneros). Porém, os 

especialistas ressaltam que uma das fronteiras deste debate é a implementação de políticas de 

ação afirmativa para o público afrodescendente. Prova disso são os indicadores de participação 

da população negra nas grandes empresas mantidos praticamente inalterados nos últimos 10 

anos, fato este que nos leva a questionar se ‘as políticas de diversidade’ são realmente 

direcionadas para esse público.  

Algumas questões orientaram a definição dos objetivos de nossa pesquisa. Se empresas 

multinacionais, segundo especialistas e pesquisadores, privilegiam a implementação de 

políticas de diversidade para variados públicos como mulheres, pessoas com deficiência e 

público LGBT, apesar do avanço do debate público sobre ações afirmativas e representatividade 

da população negra no mercado de trabalho e educação e dos avanços em políticas públicas de 

ação afirmativa direcionadas a este público, por que esta discussão não tem chegado de forma 

efetiva nas grandes empresas?  Quais os fatores que impactam na construção de carreira de 

profissionais negros, e das mulheres negras, em particular, em empresas multinacionais que têm 

políticas de diversidade?   

Acreditamos que, ao tentarmos analisar as trajetórias de mulheres negras nas empresas, 

observando suas estratégias para o desenvolvimento da carreira, e atentarmos aos principais 

desafios enfrentados por elas, tal fato seja importante para tentar desvendar como as 

desigualdades são produzidas e reproduzidas na sociedade - em geral e nas empresas, em 

particular. O que também, possivelmente, contribui para a definição do objeto e 

questionamentos da pesquisa é o fato de a pesquisadora desta dissertação ser uma mulher negra 

e ter realizado sua trajetória profissional em empresas e ONGs (Organizações Não-

Governamentais) com enfoque em diversidade e sustentabilidade. O pertencimento racial, de 

gênero e de classe social da pesquisadora contribui para a pesquisa na medida em que sua 

própria trajetória profissional e de vida, aspectos da inter-relação de opressões referentes ao 

pertencimento de gênero, raça e classe social, a interseccionalidade de opressões que Crenshaw 

(1981) definiu em seus estudos, a fez determinar o tema da pesquisa. A pesquisadora, autora 

desta dissertação, apesar dos desafios no espaço empresarial, liderou projetos de 

sustentabilidade em organizações da sociedade civil, como o Instituto Ethos, trabalhando com 

a agenda de Direitos Humanos e Empresas. Foi, também, responsável por liderar um grupo de 

trabalho de empresas sobre a questão da implementação e aperfeiçoamento de políticas de 

diversidade para todos os públicos vulneráveis (mulheres, negros, pessoas com deficiências, 

público LGBT) que também condicionaram a pesquisadora a se identificar com o tema de 
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pesquisa. Além disso, sua experiência profissional facilitou contatar as mulheres negras 

participantes da pesquisa, bem como enriquecer os diálogos sobre o tema.  

Além da análise das relações raciais e estudos sobre a trajetória de profissionais negros 

nas organizações já empreendidos por outros pesquisadores anteriormente, faz-se necessário e 

igualmente importante o desenvolvimento de um estudo que analisasse a trajetória profissional 

de mulheres negras nas organizações. Neste estudo, o fator racial e o de gênero serão analisados, 

intercruzando estas perspectivas de acordo com como a questão de gênero está perpassada pelo 

componente racial, conforme salientado acima. Ademais, um estudo priorizando as trajetórias 

de mulheres negras contribui para um melhor entendimento dos mecanismos sócio-

organizacionais que impedem/dificultam a maior representação do grupo populacional negro 

nas organizações. 

Acredita-se que, ao analisar as trajetórias de profissionais negras nas organizações 

empresariais, é possível identificar até que ponto o pertencimento étnico racial associado ao de 

gênero (mulheres negras) interferem no desenvolvimento de suas carreiras. Associado a este 

aspecto, o presente trabalho interessa-se por identificar, nas empresas que possuem políticas 

diversidade (caso das multinacionais), se esses lugares favorecem (ou não) a trajetória de 

profissionais negras.  Para tanto, a presente pesquisa questiona: quais aspectos sociais e 

organizacionais interferem nas trajetórias profissionais de mulheres negras nas organizações 

multinacionais? Para responder a esta indagação, a pesquisa teve os seguintes objetivos 

específicos: 1) Identificar, através do estudo da narrativa das trajetórias de mulheres negras em 

organizações, os fatores que contribuem para a baixa representação da população negra nas 

empresas, sobretudo em cargos gerenciais e executivos; 2) Identificar, nas histórias de vidas 

das mulheres negras, quais foram os aspectos sociais e organizacionais que interferiram nas 

suas trajetórias profissionais; 3) Identificar quais as estratégias, individuais e/ou coletivas, que 

as mulheres negras utilizaram para ocupar ou manter suas posições nas organizações e vencer 

a desigualdade no mercado de trabalho.  

 Para analisar como as desigualdades duráveis estabelecem-se nas organizações e em 

sociedades desiguais, utilizamos as definições teóricas de Barros (2014) e Charles Tilly (1999) 

associadas à discussão teórica da interseccionalidade de opressões advindas dos pertencimentos 

racial/de gênero/de classe social dos estudos do feminismo negro, consolidados por Patrícia 

Hill Collins (2000) e Kimberlé Crehshaw (1991), sobre as definições de matrix de dominação 

e insterseccionalidade de opressões  relacionadas ao pertencimento de raça, gênero e classe 

social. Também foi realizada uma revisão teórica sobre as desigualdades no âmbito da família, 

educação e mercado de trabalho na sociedade brasileira para mulheres em geral e, 
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particularmente, para mulheres negras. Acrescenta-se à discussão (com base nos estudos 

teóricos do culturalismo e do feminismo) a discussão sobre a questão da identidade que serve 

para análise da trajetória de mulheres negras. Por fim, apresenta-se, na discussão deste trabalho, 

uma revisão teórica acerca dos estudos sobre diversidade racial nas empresas e a questão racial 

nos Estudos Organizacionais no Brasil, bem como o mapeamento dos estudos já realizados 

sobre a trajetória profissional de negros nas empresas.  

 Do ponto de vista metodológico, optou-se pela realização de uma pesquisa qualitativa, 

inspirada em história de vida. Para discussão dos resultados da pesquisa, utilizou-se a análise 

de conteúdo de acordo com o método proposto por Bardin (2004).  Os resultados da pesquisa, 

como veremos detalhadamente, revelam que o pertencimento de gênero, raça e classe social das 

mulheres negras entrevistadas influenciaram em suas trajetórias profissionais em empresas 

multinacionais em São Paulo. Os principais aspectos sociais e organizacionais identificados 

foram: a maioria das mulheres negras entrevistadas advém de classes sociais baixas, 

apresentando um mix de opressões que todas tiveram que enfrentar nos espaços das empresas. 

Tais espaços ainda são homogêneos, – para brancos, masculinos e ricos – dificultando e 

impondo barreiras a serem vencidas pelas mulheres negras devido ao trio categórico 

mulher/negra/pobre se interpor como uma desigualdade durável, não só individualmente, mas 

também de forma grupal para estas mulheres; por se estenderem de uma interação social a outra 

e determinarem os espaços de circulação e a detenção dos espaços de poder nas organizações, 

influenciando carreiras, história de vida e organizacionais (TILLY, 1999). Estas desigualdades 

duráveis estabeleceram a detenção e controle ao acesso de recursos produtivos nas 

organizações, criando distinções narradas e analisadas nas trajetórias profissionais das mulheres 

negras entrevistadas, nos quais os mecanismos básicos de perpetuação destas desigualdades 

duráveis puderam ser identificados e analisados. 

  

  



18 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A sociedade brasileira e suas desigualdades 

 

O Brasil, desde o período escravista, é cingido pela desigualdade que se interpõe perante 

a população de pretos e pardos que, na contemporaneidade, constitui a população negra do 

Brasil, perfazendo, em 2010, 50,7% da população total (IBGE, 2010). Buscando entender como 

as desigualdades foram formadas, sobretudo no mercado de trabalho, iremos discutir alguns 

autores que analisaram a desigualdade racial na sociedade brasileira desde o período 

escravocrata até o período posterior à abolição, chegando aos tempos atuais.  

Com o intuito de refletir sobre as desigualdades relacionadas à questão da cor, o autor 

José D’Assunção Barros (2014, p.7) estuda, em A construção social da cor, a formação 

histórica da sociedade brasileira, relacionada à escravidão moderna dos africanos e à construção 

social, para assim perceber diferenças sociais com base na cor da pele e mostrar que há um 

sistema impositivo de delimitação de desigualdades. 

O autor parte de uma análise conceitual na qual discute a desigualdade e a diferença, 

considerando a desigualdade mutável, dado que é acrescida à diferença, como o fato de ser 

branco ou negro, mulher ou homem, na sociedade brasileira, desde o período escravocrata. 

Assim, ser negro em uma sociedade que privilegia os brancos, ser mulher em uma sociedade 

machista, ou que favorece preponderantemente os homens em relação ao nível de remuneração 

e acesso ao emprego, constituem diferenças que são socialmente percebidas, por vezes 

socialmente construídas, que geram implicações sociais específicas – implicações relativas a 

grupos humanos e não apenas a indivíduos tomados isoladamente.  

Partindo da explicação do que são diferenças e desigualdades, Barros (2014, p. 21-22) 

discute como no Brasil esta relação foi construída: 

A implicação mais importante da radical circunstancialidade das desigualdades, por 

contraste em relação ao que ocorre com as diferenças que se afirmam como 

modalidade do ser refere-se à alta reversibilidade que afeta ou pode afetar estas 

desigualdades. (...) a desigualdade é sempre circunstancial, seja porque esta estará 

necessariamente localizada social e historicamente dentro de um processo, seja porque 

estará obrigatoriamente situada dentro de um determinado espaço de reflexão ou de 

interpretação que a especificará (um determinado espaço teórico definidor de critérios, 

por assim dizer). 

 

É sobre esta desigualdade que a sociedade brasileira (inerente a uma circunstância 

história e social) permanece desde o fim do período escravocrata até os tempos atuais. O 

movimento negro, cujo processo de discussão das desigualdades se inicia desde os protestos 
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abolicionistas e as lutas quilombolas no período da escravatura, procura combater e denunciar 

as condições da população negra. Homens e mulheres escravizadas, que se tornam libertos no 

final do século XIX, viveram, desde então, sem políticas públicas direcionadas a esta parcela 

da população, aspecto que veio constituir a desigualdade que se interpõe entre brancos e negros 

na sociedade brasileira. Assim, Barros (2004, p. 51) afirma que: 

“Desconstruída a escravidão pelo posterior processo abolicionista, a percepção de uma 

diferenciação racial entre negros e brancos continuou a fazer parte das percepções sociais mais 

disseminadas. A cor, na realidade brasileira pós-colonial, teria passado a constituir uma diferença 

que habita o plano da essencialidade social e política. Com isso, fica clara a percepção deste tipo 

de diferença enfaticamente calcada na cor como uma questão cultural; embora a cor, ou a 

pigmentação da pele, constitua um aspecto natural no sentido biológico”.  

 

As desigualdades no mercado de trabalho entre brancos e negros advém do final do 

período escravocrata. Ao discutir a formação do mercado de trabalho e a questão racial no 

Brasil, Mário Theodoro (2008, p.19) afirma que o trabalho escravo vem, desde 1800, sendo 

substituído pelo trabalho livre, mas de forma excludente.  

Essa substituição (da mão de obra) dá-se de forma excludente, por adotar mecanismos 

legais, como a Lei de Terras, de 1850, a Lei da Abolição, de 1888, e mesmo o processo 

de estímulo a imigração, tendo esta substituição forjado um cenário no qual a mão de 

obra negra passa a uma condição de força de trabalho excedente, sobrevivendo, em 

sua maioria, dos pequenos serviços ou da agricultura de subsistência.  

 

 É importante salientar que a substituição da mão de obra escravizada se deu sem 

praticamente nenhuma política de inclusão desta população no mercado de trabalho, tendo sido 

esta substituída pela população advinda da imigração. E, segundo Theodoro (2008, p.28-29) tal 

substituição teve início, de fato, mais ou menos trinta anos antes da abolição.  Enquanto o 

imigrante chegava e se ocupava cada vez mais com a produção agrícola, apesar de encontrar 

muitas vezes condições adversas, grande parte da população de negros recém-libertos juntava-

se ao contingente de homens livres e libertos, mas sem emprego. Assim, a maioria desse 

contingente começou a se envolver em serviços ligados tanto à economia de subsistência quanto 

a serviços urbanos. Este processo deu origem ao que, algumas décadas mais tarde, viria a ser 

denominado de “setor informal” no Brasil. 

Em acréscimo, de acordo com o autor, a abolição da escravidão colocou a população 

negra em uma situação de igualdade civil e política em relação aos demais cidadãos, mas com 

limitada inclusão socioeconômica. As medidas anteriores ao fim da escravidão haviam 

colocado a população livre e pobre nessa exclusão no que diz respeito, por exemplo, ao acesso 

à terra. Além disso, o acesso à instrução também não foi garantido por políticas públicas, não 

sendo sequer acolhido como objetivo ou garantia de direitos na Constituição Republicana de 
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1891. No mercado de trabalho, a entrada massiva de imigrantes europeus e japoneses deslocava 

a população negra para colocações subalternas. O mercado de trabalho nacional nasceu, assim, 

dentro de um ambiente de exclusão para com uma parte significativa da força de trabalho: a 

grande maioria da população negra.  (THEODORO, 2008, p.37-43) 

O processo de efetivação da desigualdade racial e da discriminação na sociedade 

brasileira em geral iniciou-se com essa formação histórica do mercado de trabalho, o qual tem 

tido impactos significativos na garantia de direitos sociais, políticos e econômicos com 

consequências até os dias atuais. Segundo a literatura que remonta à década de 1970, os estudos 

sobre mobilidade social, inaugurados por Carlos Hasenbalg (1979) e que vêm se sucedendo 

desde então, com relativa frequência, apontam para as mesmas tendências: entre os negros, 

observam-se menores índices de mobilidade ascendente e essas dificuldades são maiores nos 

cargos oriundos de estratos mais elevados de renda. Jaccoub aponta que há um processo de 

competição social que se desenvolve em etapas, acumulando desvantagens que impedem a 

igualdade de chances. A cor, como critério de seleção no mercado de trabalho, seguindo o perfil 

de ocupação, reforça as desigualdades. Também é forte a hipótese de que “quanto mais alta a 

ocupação está na hierarquia ocupacional, mais refratária à absorção de negros. E de quanto mais 

alto for o nível educacional exigido, maior será a discriminação observada no mercado de 

trabalho” (JACCOUB, 2008, p. 57-58). 

Ainda que o mercado aponte grandes desigualdades entre brancos e negros à medida em 

que se sobe na hierarquia ocupacional, servimo-nos do artigo de Lima e Prates (2015) para 

analisar a atual situação das desigualdades de raça no campo educacional e do mercado de 

trabalho, que aponta alguns avanços. O cenário de estabilização dos últimos quinze anos, 

somado à implantação de políticas sociais que reduziram a pobreza e as políticas de ações 

afirmativas, contribuíram para algumas mudanças que resultaram na redução da desigualdade 

racial. Este fenômeno é fruto dos avanços educacionais e da queda da desigualdade de renda, 

ocasionando a diminuição das diferenças entre os grupos raciais no bojo de uma redução das 

desigualdades em geral. Em estudos de transição educacional e mobilidade social, os autores 

constatam que as dificuldades educacionais, segundo a classe, sobrepõem-se à barreira racial. 

Elas interferem na possibilidade de mobilidade social e na probabilidade de perder posição 

social, uma vez que a desigualdade racial entre os mais escolarizados ainda é maior e em 

posições ocupacionais de maior status. 

Ao analisar a proporção de negros com nível superior completo por grupo ocupacional, 

Lima e Prates (2015) apontam que, ainda que tenha tido um aumento notável na proporção de 

pretos e pardos com nível superior, chegando em 2010 a 24,7%, há distintas permeabilidades à 
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inserção dos negros no universo ocupacional dos graduados, sobretudo no acesso ao emprego. 

O crescimento da participação de negros graduados se deu, sobretudo, em funções que não 

exigem o nível superior. Desta forma, ainda que a estrutura ocupacional tenha se mostrado mais 

receptiva à incorporação de negros graduados, a desigualdade persiste no acesso às ocupações 

que exigem nível superior, mantendo-se sua quase total exclusão no topo da hierarquia, 

corroborando para uma desigualdade que tende a aumentar a medida em que se sobe na 

hierarquia social. Isto é explicado pelo processo cumulativo de desvantagens socioeconômicas 

que, não só colocou a população negra na base da pirâmide social, como fez com que as 

sucessivas gerações deste grupo tenham mais dificuldades de mobilidade social (LIMA; 

PRATES, 2015, p.163-188). 

As conclusões do estudo de Lima e Prates (2015) podem ser observadas quando 

tomamos a pesquisa do Instituto Ethos (2016) e vemos que apenas 4,7% do quadro executivo e 

6,3% dos cargos gerenciais são compostos por pessoas negras. 

 

2.2 O lugar da mulher na sociedade brasileira, na educação e no mercado de trabalho 

O enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das 

mulheres negras segue um padrão estabelecido nos 

primeiros dias da escravidão. Como escravas, o trabalho 

compulsório obscurecia todos os outros aspectos da 

existência das mulheres. Parece, pois que do ponto de 

partida para uma investigação da vida das negras sob a 

escravidão seria uma avaliação de seus papéis como 

trabalhadoras. (Ângela Davis em “Mulheres, Raça e 

Classe”, 1981) 

 

As desigualdades de gênero foram abordadas na introdução deste trabalho de forma 

geral com a apresentação de alguns dados. O que se pretende, neste capítulo, é salientar alguns 

aspectos da desigualdade sofridos pelas mulheres de modo geral e, particularmente, pelas 

mulheres negras na sociedade brasileira e nas áreas de educação, da família e do mercado de 

trabalho.  

Estudos sobre estratificação social e desigualdade social apontam a questão da 

interseccionalidade de raça, gênero e classe social que atingem, sobretudo, as mulheres negras 

na sociedade brasileira (LIMA; RIOS; FRANÇA, 2013; SOTERO, 2013; HIRATA, 2014). 

Termo cunhado por Kimberlé Crenshaw, jurista afro-americana, a interseccionalidade 

em muito explica as dificuldades vivenciadas pelos grupos raciais e de gênero, sendo utilizado 

para entender as relações sociais de desigualdade que atingem as mulheres e, especialmente, as 

mulheres negras, tanto no âmbito familiar e na educação quanto no trabalho. Segundo Crenshaw 

(2002, p.177): 
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A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de 

subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, 

classes e outras. 

 

 Segundo Hirata (2014), o termo “interseccionalidade” foi inicialmente cunhado pela 

jurista afro-americana Kimberlé Crenshaw (1991) para designar a interdependência das 

relações de poder de raça, sexo e classe, abordando, parcial ou perifericamente, a sexualidade, 

que pode contribuir para estruturar as experiências de mulheres de cor. O conceito leva em 

conta as múltiplas formas de identidade, cuja subdivisão atribuída por Crenshaw é a 

“interseccionalidade estrutural” (a posição das mulheres de cor na intersecção da raça e do 

gênero e as consequências sobre a experiência de violência conjugal e do estupro, e outras 

formas de violências) e a “interseccionalidade política” (as políticas feministas e as políticas 

antirracistas que têm como consequências a marginalização da questão da violência em relação 

às mulheres de cor) (CRENSHAW, 1991). 

A seguir, iremos discutir alguns aspectos das desigualdades que se sobrepõem à vida da 

mulher na sociedade brasileira, no âmbito da família, na escola e no mercado de trabalho, 

tomando, como ponto principal de análise, a situação da mulher negra no Brasil. 

 

 

2.2.1 Desigualdades no âmbito familiar que afetam as mulheres 

 

O tamanho das famílias brasileiras, segundo Oliveira, Vieira e Marcondes (2015), tem 

mudado por alguns fatores de natureza estrutural: a escolarização e o trabalho feminino no 

mercado, associado às mudanças nas relações de gênero e embaladas por alterações no regime 

demográfico, a partir da década de 1960, que marcam as mudanças que incidem na vida privada 

– mortalidade, fecundidade e nupcialidade – este último referente ao número de casamentos no 

país.   

Segundo as autoras, o prolongamento da vida é um dos aspectos centrais no regime 

demográfico recente.  A expectativa de vida, em 2010, era de 73 a 75 anos; consequência de 

um amplo processo que inclui o controle e redução da mortalidade infantil. A partir de 1970, o 

declínio da fecundidade se consolida, vindo a ganhar intensidade a partir da década de 1980, 

chegando a taxas inferiores a dois filhos por mulher. Ainda que se revele também a 

concentração de fecundidade em idades mais jovens, registrou-se um aumento de idade média 
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da gravidez que se dá, sobretudo, nos níveis de mais alta renda. A escolarização e renda, assim, 

incidem sobre o comportamento da fecundidade, promovendo uma redução na desigualdade, 

apesar de não incidirem sobre a ocupação e o rendimento do trabalho avaliado individualmente.  

Os dados sobre a taxa de casamentos no país também mostram uma revolução 

silenciosa, revelando a diminuição das taxas de casamento legal nos últimos 40 anos em favor 

de outras formas de união conjugal. O aumento da coabitação e formação de famílias 

monoparentais, coabitação sem casamento, entre outras, mostra que a família no Brasil se 

tornou heterogênea e plural (OLIVEIRA; VIEIRA; MARCONDES, 2015, p. 309-332). 

O dossiê Mulheres Negras: retrato das condições de vida das mulheres negras no 

Brasil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (MARCONDES et al., 2013) aponta que, 

entre 1995 e 2009, houve um expressivo aumento da proporção de famílias chefiadas por 

mulheres, subindo de 22,9% para 35,2% e concentrando-se mais na região sudeste. Constata-

se, no entanto, que este aumento de mulheres como chefes é maior nas famílias chefiadas por 

mulheres negras, o que pode ser explicado pelo fato de serem mais pobres e menos assistidas e 

os relacionamentos se desfazerem sem mais garantia de direitos.  

Este contingente de famílias chefiadas por mulheres caracterizava-se, em 1995, por 

mulheres idosas ou adultas separadas que residiam com filhos. Em 2009, houve um aumento 

de proporção de casais chefiados por mulheres, com ou sem filhos, atingindo 26% dos lares 

chefiados por mulheres. E, quando se tomam as mulheres negras chefes de família, a maioria é 

de “casal com filhos” e “mulher com filhos”.  As famílias de cor/raça branca contam com renda 

familiar per capita média de quase o dobro dos/das chefes de família de cor/raça negra, ainda 

que nos últimos anos tenha havido melhora na renda das famílias, beneficiando, mais 

fortemente, a população negra. A mulher negra recebia, em 2009, cerca de 51% do que recebe 

a mulher branca. Das mulheres negras chefes de família, 69% recebiam até um salário mínimo, 

enquanto, entre as mulheres brancas, este percentual era de 42,7%. 

Podemos observar, com a apresentação destes dados, que a desigualdade atinge de 

forma diferente as mulheres negras e brancas. O fator raça e classe, ao ser sobreposta ao gênero, 

coloca as mulheres negras em situação claramente desfavorável no âmbito familiar.  Como 

veremos a seguir, é importante avaliar, ainda, como o aumento da escolarização da população 

negra nos últimos anos pôde ou não incidir na diminuição da desigualdade racial no país. 
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2.2.2 Desigualdades na educação para mulheres  

 

É notório, nas pesquisas abaixo analisadas, que em todos os níveis de escolaridade os 

negros, quando se comparam com os brancos, sofrem com a menor escolarização e com o 

retorno desigual em relação aos anos de estudos relacionados ao rendimento por ocupação.  

Pesquisa do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos) e do SEADE (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE 

DADOS, 2013) mostra dados desmentindo que a defasagem de rendimento dos negros em 

relação aos brancos seja justificada somente pela desqualificação e defasagem escolar dos 

trabalhadores negros. Apesar de menos escolarizados, 11,8% dos negros, entre 2011-2012, 

havia concluído o ensino superior, sendo, entre os brancos, 23,4%. Sobrepostas aos setores de 

atividades, as discrepâncias de escolarização entre os grupos de cor são mais nítidas: há a 

retenção dos negros no ensino fundamental e há também dificuldades de acesso ao ensino 

superior. Os negros sofrem desvantagens crescentes ao tentarem subir na escala educacional, 

conforme mostra o gráfico a seguir: 

 

Figura 1: Os negros no trabalho (2013). 

Fonte: Sistema PED – DIEESE/SEADE, 2013, p.11. 
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De acordo com o gráfico acima, podemos identificar que quanto maior a escolaridade 

maior o desnível salarial entre brancos e negros, neste caso, referente a indústria de 

transformação.  Segundo o estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça do IPEA 

(2011), a taxa da população com nível superior era de 14,4%. Naquele mesmo ano, a taxa da 

população branca com nível superior era de 23% e a de negros, 8,3%, sendo a dos homens 

negros de 6,3%. Em 2009, a taxa de escolarização de mulheres em nível superior era de 23,3%, 

enquanto a dos homens era de 16%. Quando se analisa estas taxas entre mulheres brancas e 

negras, as primeiras perfaziam 23,8%, enquanto as segundas, 9,9%. Estes dados reforçam a 

desigualdade entre mulheres quando se intersecciona por raça: as mulheres negras continuam 

sub-representadas em todas as esferas ocupacionais, mesmo sendo elas mais escolarizadas que 

os homens negros. 

O estudo de Edilza Sotero (2014), que analisa as transformações no ensino superior 

brasileiro, aponta que nos últimos anos são as mulheres que ingressaram em maior quantidade 

no ensino superior, mas o fizeram especificamente via Institutos de Educação Superior (IES) 

privadas e em cursos de menor prestígio. Ao tratar especificamente da mulher negra, o estudo 

aponta que a sua inserção é menor que a de mulheres brancas, mas os padrões de ingresso – em 

IES privadas e em cursos de menor prestígio – se mantêm.  

Ainda no que se refere às desigualdades no ensino superior entre os grupos de gênero e 

raça, o artigo de Ribeiro e Schlegel (2015), sobre a estratificação horizontal da educação 

superior no Brasil (1960 a 2010), analisa a hierarquização existente dentro de um mesmo nível 

educacional. Os autores apontam que o aumento da participação relativa de mulheres, pretos, 

pardos e indígenas na educação não indicou acesso igual a todas as carreiras universitárias, 

sendo a inclusão mais intensa em áreas menos valorizadas no mercado de trabalho. Quando da 

inserção no mercado de trabalho, pretos, pardos e indígenas continuam com remuneração 

inferior à de brancos e amarelos com o mesmo nível de escolaridade.   

O estudo revela que quando se compara sexo, carreira e renda no trabalho, as mulheres 

têm menores rendimentos do que os homens em todas as carreiras, apesar da efetiva elevação 

do nível educacional. A mesma comparação feita em relação a cor, carreira e renda apresenta 

uma maior concentração de pretos e pardos em áreas menos prestigiadas e os que conseguem 

concluir o ensino superior em áreas mais prestigiadas continuam ganhando menos que brancos 

e amarelos na mesma carreira. 

A questão estrita do salário menor das mulheres em geral tem sido debatida em vários 

países e existem, além do preconceito/discriminação evidentes, outras explicações: a) 

geralmente as mulheres trabalham em empresas pequenas e médias que pagam salários 
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menores; b) geralmente trabalham em áreas mais sociais, cujos salários são menores (ex.: saúde, 

assistência social, educação, hospitais, áreas de Recursos Humanos e Administrativas); c) 

muitas mulheres decidem não ocupar cargos mais elevados se isto significar trabalhar mais 

horas e viagens mais frequentes, ausentando-se mais do convívio familiar.  

 

 

2.2.3 Desigualdades no mercado de trabalho atual que afetam as mulheres  

 

 Muitos estudos tratam da questão da desigualdade de raça, gênero e classe social no 

mercado de trabalho do Brasil (GUIMARÃES, 2002; HIRATA, 2014; LIMA; RIOS; 

FRANÇA, 2013). Iremos revisar alguns destes estudos para, em seguida, analisarmos a 

trajetória profissional de mulheres negras em empresas multinacionais no Brasil. Ao 

estudarmos essas trajetórias, podemos visualizar a superação da barreira inicial de inserção no 

mercado de trabalho formal. Ainda que isso não se tenha garantido necessariamente uma 

inserção equitativa no mercado de trabalho, podemos verificar, a partir dos dados sobre 

ocupação de mulheres negras de cargos de supervisão e gerenciais na pesquisa do Instituto 

Ethos (INSTITUTO ETHOS, 2016), que apenas 4,7% dos quadros executivos e 6,3% dos 

cargos gerenciais são compostos por pessoas negras.  

 A questão da desigualdade no mercado de trabalho é abordada por Nadya Guimarães 

(2002), que explora a importância de demarcadores inscritos como elementos para analisar as 

desigualdades salariais. A autora procura isolar prováveis indícios de discriminação racial e/ou 

de gênero e demostrar como esses aspectos produzem diferenças de rendimentos no mercado 

de trabalho brasileiro de acordo com os dados da PNAD/IBGE (1989-1999). Segundo ela, os 

estudos brasileiros sobre reestruturação industrial têm dado pouca atenção às diferenças que se 

estabelecem entre grupos de gênero e étnico-raciais nos ambientes produtivos, apesar da 

crescente visibilidade nas últimas décadas das demandas dos movimentos negro e feminista no 

Brasil. O discurso pautado na gestão de competências adquiridas ou adquiríveis pelo 

trabalhador não dá lugar ao particularismo que sustenta qualquer forma de discriminação, de 

preconceito e de intolerância. (GUIMARÃES, 2002, p. 238-243). 

  Analisando os rendimentos no setor industrial divididos por gênero e raça, a autora 

conclui: a) no topo estão os homens brancos, invariavelmente respondendo pelos mais altos 

salários; b) dividindo posição intermediária estão os homens negros e as mulheres brancas com 

faixas salariais, na média, quase equivalentes com as mulheres brancas [ligeiramente maior 

remuneradas]; e c) na base da hierarquia, estão as mulheres negras, com salários 
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significantemente menores. Estas desigualdades entre os sexos se sobrepõem às vantagens 

relativas de escolarização feminina, conforme vimos no capítulo anterior desta dissertação 

(GUIMARÃES, 2002, p. 240-255). 

Guimarães (2002) sugere que a discriminação pode ser o fator ponderável que explica 

a menor remuneração entre as mulheres em geral, sendo para mulheres brancas um fator 

decisivo. Com relação às mulheres negras, outras formas de desvantagem são igualmente atuais: 

as mulheres negras ainda têm problemas com a qualificação escolar e os atributos de sexo e cor, 

na forma como são socialmente desvalorizados, explicam a maior parte da desigualdade 

salarial; elas competem em mercados que pagam menores salários e possuem menor 

escolaridade, ainda que acima dos homens negros. Sendo assim, a autora defende que 

demarcadores inscritos no corpo dos indivíduos (sexo e raça) podem vir a incorporar as marcas 

da intolerância e/ou violência entre grupos sociais e serem mecanismos de discriminação. 

Em acréscimo, Hirata (2014) advoga sobre acrescentar ao debate a respeito das relações 

de trabalho e gênero a perspectiva da existência do lugar que as mulheres ocupam. Isso implica 

considerar as relações de poder relativas ao sexo, à raça e à classe, que são assimétricas pela 

forma com que as relações entre estas variáveis se estabelecem. Este conceito, na perspectiva 

da epistemologia feminista, refere-se ao conceito de interseccionalidade, ou seja, a 

sobreposição de opressões advindas do pertencimento racial, gênero, nacionalidade, classe 

social, entre outros.  

Estudo recente do IPEA, de Lima, Rios e França (2013), discute a participação das 

mulheres negras no mercado de trabalho (1995-2009) e argumenta que, embora as mulheres 

tanto brancas como negras apresentem um melhor desempenho educacional (média de anos de 

estudos mais elevada, maiores taxas de escolarização, em todos os níveis de ensino e uma maior 

proporção de pessoas com nível superior concluído), elas ainda enfrentam desafios no que diz 

respeito aos retornos esperados pelo investimento educacional: seus rendimentos são inferiores 

aos dos homens, e sua participação em postos de comando e na condição de empregadoras ainda 

é restrita. Soma-se a isso as horas trabalhadas serem menores que a dos homens, devido à dupla 

jornada de trabalho, e o fato de estarem concentradas em setores de atividade com salários mais 

baixos, como saúde e educação, além do acesso restrito a carreiras com melhores salários, como 

a tecnologia ou a engenharia. 

 O desafio é aumentar a participação de forma equitativa nas carreiras consideradas 

guetos ocupacionais masculinos, em que há salários mais altos, e alcançar postos de comando 

nos diferentes setores do mundo do trabalho. Com relação à desigualdade racial, o estudo aponta 

que há uma rigidez de classe no Brasil que se traduz numa rigidez social mais ampla, em nível 
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racial, que resulta nas tentativas frustradas dos negros ganharem status social mais elevado. Ele 

se refere a chances de mobilidade: maior desigualdade racial entre mais escolarizados, maior 

desigualdade racial em posições ocupacionais de maior status e maior probabilidade de perder 

posição social (LIMA; RIOS; FRANÇA, 2013, p. 54). 

Ao que se refere ao emprego com carteira assinada, como é caso das empresas 

multinacionais, o estudo de Lima Rios e França (2013) aponta que, em 2009, cerca de 42,7% 

dos homens brancos está nesta categoria, enquanto que, no polo oposto, estão as mulheres 

negras com cerca de 24,8%. Nos segmentos intermediários, constam os homens negros com 

36,9% e as mulheres brancas com 35,4%. O estudo sugere que o maior acesso ao emprego 

estável e de maior proteção social se dá entre o segmento masculino da população, quando 

comparado ao segmento feminino, mesmo tendo as mulheres mais credenciais educacionais 

que os homens.  

 

2.3 Formas de intolerância e de discriminações no Brasil 

Devido ao racismo da mulher branca e o sexismo do 

homem negro, não houve espaço na área para sérias 

considerações sobre a vida das mulheres negras. E ainda 

quando temos sido consideradas mulheres negras na 

cultura de mulheres brancas usualmente não tem 

condições de analisar a política racial e a cultura negra, e 

homens negros têm recorrentemente ficado cegos ou 

resistentes para as implicações da política sexual na vida 

de mulheres negras. (...) por isso, nós somos tão 

oprimidas enquanto mulheres negras, todo aspecto de 

nossa luta por liberdade, incluindo ensinar e escrever 

sobre nós mesmas deve ser um caminho para nossa 

libertação. (Glória Hull, Patricia Bell-Scott e Barbara 

Smith em “The politics of Black Women´s Studies – All 

the women are white, all the blacks are men, but some of 

us are brave” 1982, tradução nossa). 
 

 

Este trabalho usa a categoria “negro” para designar todas as nomenclaturas usadas pelo 

IBGE de raça ou cor, que inclui as categorias “preto” e “pardo”.  Segundo o IBGE, a 

composição de raça ou cor adotada é dividida em cinco categorias: branco, preto, pardo 

(mestiço), amarelo e indígena. Iremos utilizar a somatória de pretos e pardos, para definir a 

categoria ‘negro’, de acordo com estudos de centros de pesquisa como IPEA, DIEESE, entre 

outros. Esta adoção não é aleatória, justifica-se pelo fato de as intolerâncias e discriminações 

no Brasil serem relacionadas a diversos grupos sociais de origem africana. Estudos sobre a 

discriminação racial apontam resultados semelhantes quando se toma o universo de negros, 

pretos e pardos, sendo eles os que se localizam nos mais baixos indicadores sociais. Além disso, 
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o movimento negro brasileiro, ao reivindicar políticas públicas, tem sido guiado desde a década 

de 1970 pela busca do reconhecimento de uma identidade negra da população afrodescendente 

no Brasil. Ainda, os estudos de Hasenbalg (1979) mostram que os negros estão expostos a um 

“ciclo de desvantagens acumulativas”, relacionados aos efeitos da discriminação racial no 

mercado de trabalho e na estrutura ocupacional.  

Segundo Antônio Sérgio Guimarães (1999), “raça” é um conceito relativamente recente, 

que antes de adquirir qualquer conotação biológica, significou, por muito tempo, um grupo ou 

categoria de pessoas conectadas por uma origem comum. Depois que as teorias biológicas, 

datadas do século XIX, perderam vigência, o termo “raça” passou a indicar subdivisões da 

espécie humana distintas apenas porque seus membros estão isolados dos outros indivíduos 

pertencentes à mesma espécie. Mas, no pós-guerra, o conceito passou a ser recusado pela 

biologia (GUIMARÃES, 1999, p.23). 

Raça, segundo Guimarães (1999), fundamenta-se como conceito sociológico em uma 

hierarquia social: 1) uma desigualdade estrutural entre grupos humanos convivendo num 

mesmo Estado; 2) uma ideologia ou teoria que justifica ou respalda tais desigualdade, 3) estas 

formas de desigualdades são justificadas em termos do pretenso caráter natural da ordem social, 

como a naturalização dos espaços ocupados por negros ou “lugar do negro” nas condições mais 

subalternas da sociedade (GUIMARÃES, 1999, p. 31). 

D’Adesky (2009, p. 39-57) discute a questão da identidade étnica como sendo mais 

ampla, ao remeter a solidariedades grupais, nas quais elementos como identificação de raça, 

religião, língua, espaço territorial e a consciência de pertencimento e vontade de viver em 

conjunto formam expressões de certa comunidade cultural. Essas expressões pressupõem um 

processo de identificação social com um conjunto de processos pelos quais um indivíduo se 

define socialmente, isto é, se reconhece como membro de um grupo e se reconhece neste grupo. 

Raça remete simbolicamente a uma origem comum dada pela continuidade de descendência, 

parentesco pelo sangue, hereditariedade. Porém, do ponto de vista da genética, a ideia de raça 

é desprovida de conteúdo ou valor científico. Já do ponto de vista das relações sociais, raça 

adquire um caráter simbólico. No Brasil, raça associa-se à classificação tradicional entre 

branco, negro, amarelo. Ainda que em uma população tão heterogênea quanto a do Brasil haja 

a dificuldade de privilegiar um único critério racial como elemento fundamental de identidade, 

os pertencimentos podem variar de acordo com classe social, identidade e vivências.  

De forma geral, podemos dizer que a partir desse conjunto de crenças, discutido desde 

a década de 1930 e somado a um antirracismo militante, delimitou-se o conceito de “democracia 

racial”, que alcançou na ditadura militar um patamar de dogma, uma espécie de ideologia do 
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estado brasileiro. Este processo passou a incomodar cada vez mais a população negra, que, 

organizada no movimento negro e associada a teóricos como Carlos Hasenbalg e Nelson do 

Valle Silva (1978) que, no final da década de 1970, somavam-se aos estudos de Florestan 

Fernandes (2007), passaram a demonstrar importante tese. Para eles, as desigualdades sociais 

apresentavam um componente racial inequívoco que não poderia ser reduzido às diferenças de 

educação, renda, classe e, o que é decisivo, não poderia ser, também, diluído num gradiente de 

cores. Como consequência, os estudos de desigualdades raciais proliferaram, lançando luzes 

sobre a situação dos negros brasileiros, em relação à renda, residência, educação, entre outros 

(GUIMARAES, 2005, p. 67-70). 

Segundo Kabengele Munanga (2009), a partir da década de 1980, o aprofundamento de 

estudos sobre a desigualdade racial demonstrou que, independentemente dos vestígios do 

passado escravista ainda presentes no imaginário e no inconsciente coletivo do povo brasileiro, 

o racismo manifestado no Brasil era produto da sociedade contemporânea e repousava sobre 

outros antagonismos que não da sociedade escravagista. E, observada sob esse aspecto, a 

sociedade brasileira contemporânea era estruturada por dois sistemas dialéticos: as relações de 

classe e de raça. 

O preconceito racial também se faz presente na sociedade brasileira - dentro de outras 

formas de preconceito - em forma de expressão de intolerância e discriminações. De acordo 

com Nogueira (2007), o preconceito racial expresso no Brasil difere do manifesto em outros 

países e, em especial, ao dos Estados Unidos. Segundo Nogueira, ao comparar os dois países e, 

de acordo com a análise de estudos de relações raciais no Brasil, o preconceito racial brasileiro 

caracteriza-se como preconceito de marca e, nos Estados Unidos, como preconceito de origem. 

Assim, o autor define como preconceito racial: 

Considera-se como preconceito racial uma disposição (ou atitude) 

desfavorável, culturalmente condicionada, em relação aos membros de uma 

população, aos quais se têm como estigmatizados, seja devido à aparência, seja devido 

a toda ou parte da descendência étnica que se lhes atribui ou reconhece. Quando o 

preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto é, quanto toma por pretexto 

para suas manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o 

sotaque, diz-se que é de marca; quando basta a suposição de que o indivíduo descende 

de certo grupo étnico para que sofra as consequências do preconceito, diz-se que é de 

origem. (NOGUEIRA, 2007, p.292, grifo do autor). 

 

Ou seja, o preconceito racial manifestado nos Estados Unidos é caracterizado como 

sistemático e aberto, enquanto o preconceito racial no Brasil é dissimulado e assistemático. 

Sendo assim, enquanto nos Estados Unidos há a regra one drop rule, ou seja, a partir de uma 

gota de sangue negro o indivíduo é considerado negro; no Brasil, devido a um maior processo 

de miscigenação, o preconceito é manifestado por traços fenotípicos, como tipo de cabelo, 
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formato do nariz e lábios, cor da pele. Quanto mais traços negros a pessoa apresentar, mais será 

suscetível ao preconceito e à discriminação. Portanto, podemos concluir que, no Brasil, devido 

às características e aos resquícios da escravidão, somado a matrizes de um país católico, na qual 

os negros eram beneficiados pela escravidão, surgiu um preconceito reativo demonstrado pelo 

“preconceito de ter preconceito”. Ou seja, ao combater a ideia de que existiria preconceito e a 

não se fazer nada para melhorar a situação do negro, justificando as desigualdades raciais 

presentes. (FERNANDES, 2005-2006). 

E o que falar do racismo manifestado em situações de preconceito e discriminação 

racial? Racismo, segundo Wieviorka (2007), consiste: 

em caracterizar um conjunto humano pelos atributos naturais, eles próprios 

associados às características intelectuais e morais que valem para cada indivíduo 

dependente desse conjunto e, a partir disso, pôr eventualmente em execução 

práticas de inferiorização e de exclusão. 
 

A presente discussão sobre racismo ou preconceito racial, expresso em atribuição de 

representações do outro, pretende mostrar que esses aspectos depreciam e amplificam as 

diferenças. Pré-conceitos e pré-noções determinadas pelo pertencimento a um grupo social 

atribuem valores como os que são bons, belos, inteligentes, em relação a um grupo de pessoas 

com perfil racial semelhante em contraste com outro grupo de pessoas com outras 

características étnico-raciais como feios, maus e ignorantes, gerando exclusão e discriminação. 

Esses efeitos do racismo podem, inclusive, manifestarem-se de forma explícita ou dissimulada.  

Segundo Wieviorka (2007), o racismo desemboca em estereótipos suscetíveis de 

alimentar ou justificar atitudes discriminatórias e o preconceito não se estende automaticamente 

à prática, estando ele, como é no caso do Brasil, com leis que criminalizam o racismo, ou seja, 

estando o preconceito racista proibido de expressão explícita, aqueles que o partam, sobretudo 

em setores educados da população, o camuflam às vezes com outros argumentos, por exemplo, 

dando primazia aos valores individualistas no qual estão apegados. (WIEVIORKA, 2007, p. 

59-65).  

Podemos exemplificar nas histórias contadas pelas mulheres negras nas empresas, sobre 

priorização do mérito individual, o discurso da meritocracia em sociedades extremamente 

desiguais, como o Brasil, sendo que se o negro não está em determinada esfera social, não é 

somente porque pela ausência de acesso à educação, mas porque os que conseguem ultrapassar 

o funil da educação formal não conseguem ser admitidos por não se adequarem ao “perfil” da 

empresa, que objetivamente significa que não foram formados por faculdades de prestígio, isto 

é, advindos dos mesmos grupos sociais, entre outros fatores.  
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Assim funciona o racismo institucional que o movimento negro tem combatido com 

várias campanhas e no diálogo com empresas e governo. Segundo Wieviorka (2007), o termo 

'racismo institucional' foi cunhado, por Stokely Carmichael e Charles V. Hamilton, em 1967, 

militantes do movimento negro dos Estados Unidos, no livro, Black Power: the politics of 

liberation in América [Poder negro: a política de liberação na América]. Segundo eles, o 

racismo nos Estados Unidos funcionava de duas formas: uma aberta e associada aos indivíduos, 

e outra não declarada e institucional. A primeira é explícita; a segunda cessa de sê-lo e permite, 

no limite, dissociar o racismo em atos de intenções ou da consciência de alguns autores. Ou 

seja, no segundo caso, o racismo institucional é algo que mantém os negros em uma situação 

de inferioridade por mecanismos não percebidos socialmente, inscrita nos mecanismos 

rotineiros, assegurando a dominação e inferiorização dos negros sem que ninguém tenha quase 

a necessidade de teorizar ou tentar justificar pela ciência. (WIEVIORKA, 2007, p. 29-30). Não 

é incomum, portanto, que as empresas sejam espaços em que os mecanismos rotineiros, as 

regras de comportamento, as práticas e processos de recrutamento, a seleção e desenvolvimento 

de carreira impliquem em pertencimento a um certo ethos estabelecido na forma de se vestir, o 

chamado dress code, na forma de se comportar, e também, da experiência de sociabilidade 

pregressas do indivíduo referente ao seu pertencimento social, e por que não dizer, racial, sendo 

que a maior parte dos negros se encontra nas camadas mais pobres da população.  

Pode-se supor que os mecanismos rotineiros, próprios desse ethos, não se comunicam 

com a realidade dos jovens negros advindos de classes populares. A forma de organização dos 

jovens negros que, através das ações afirmativas e das últimas políticas públicas implementadas 

para aumentar a quantidade de jovens de universidades públicas e privadas, organizados em 

grupos de negros nas universidades, estão distantes e chegando pouco às grandes empresas. E 

para isso, além da aplicação nos processos seletivos no qual é necessário também ter acesso a 

esta informação, o jovem negro também precisa se adequar ao ethos da empresa, expresso na 

apresentação, no dress code, na apreensão das regras de competividade e de sobrevivência 

dentro dos espaços das empresas. E a forma com que as empresas se apresentam, desde a 

imagem do profissional que eles querem na organização, geralmente bastante homogênea, 

consistindo em homens e mulheres brancos, na vestimenta e na apresentação, não abarca a 

diversidade que compõe a população brasileira, excluindo a história e a expressão de identidade 

negra. Ou seja, de forma subliminar, implícita, as organizações informam que o ambiente 

organizacional das empresas multinacionais discrimina ou seleciona o mesmo padrão de seus 

funcionários, o que pode ser caracterizado como ‘racismo institucional’.  



33 

 

 

 É importante salientar, ainda, que para os processos de Recursos Humanos 

mudarem, é necessário que se proponha à empresa aproximar-se dos coletivos de jovens negros 

dentro das universidades ou que estabeleça metas de contratação, retenção e desenvolvimento 

de profissionais negros, o que só poderá ocorrer se as empresas tiverem políticas de diversidade 

racial. Isto pode resultar no aumento da quantidade de negros na empresa, seja através da 

política institucional, seja transformando a cultural organizacional, implantando políticas de 

diversidade racial nas empresas.  

 

 

 

2.4 A questão da identidade para a análise da trajetória de mulheres negras  

 

É preciso entender que classe informa a raça. Mas raça, 

também, informa a classe. E gênero informa a classe. 

Raça é a maneira como a classe é vivida. Da mesma 

forma que gênero é a maneira como a raça é vivida. 

(Ângela Davis em “Mulheres, raça e classe”, 1981). 

 

A utopia (do movimento negro feminista) que hoje 

perseguimos consiste em buscar um atalho entre a 

negritude redutora da dimensão humana e a 

universalidade ocidental hegemônica que anula a 

diversidade. Ser negro sem ser somente negro, ser 

mulher sem ser somente mulher, ser mulher negra sem 

ser somente mulher negra. Avançar a igualdade de 

direitos é converter-se em um ser humano pleno e cheio 

de possibilidade e oportunidades para além da condição 

de raça e gênero. Esse é o sentido final desta luta. (Sueli 

Carneiro em “Enegrecer o feminismo”, 2003). 

 

 

Para analisar a trajetória de mulheres negras em empresas, é importante pensar em como 

se dá a construção da identidade e da localização destas mulheres na sociedade, refletindo seu 

posicionamento social e também as opressões e desafios para se constituírem enquanto 

mulheres negras nas empresas.  Para estudar a trajetória dessas mulheres e a construção delas 

como sujeito, é fundamental entender como esta se deu a partir dos movimentos culturais e 

sociais a favor do reconhecimento que vieram a definir a política de identidades (HALL, 2011). 

Propõe-se refletir sobre como essa construção de identidades - mulher e negra - afeta a forma 

como mulheres negras se posicionam nas empresas. Segundo Stuart Hall (2011, p.1-3): 
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As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em 

declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até 

aqui visto como um sujeito unificado [...] as identidades estão sendo descentradas ou 

fragmentadas por questões de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, 

que no passado tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 

  

A emergência de identidades múltiplas, como é o caso de mulheres negras, perpassa a 

identidade de classe e orientação sexual, entre outras, e é um tema que pode gerar a “crise da 

identidade” ou uma repactuação de um local no mundo e da luta pelo reconhecimento deste 

espaço.  

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 

tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, 

algumas vezes, contraditórias, ou não resolvidas (...), resultado de mudanças de 

paisagem, de mudanças estruturais e institucionais (...). A identidade é formulada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados 

ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 2011, p. 12-13). 

 

Referindo-se à questão da adaptação nas organizações modernas, Giddens (2002) 

explica que estas organizações se diferem de todas as formas anteriores de ordem social quanto 

ao seu dinamismo, ao grau em que interferem com hábitos e costumes tradicionais, e ao seu 

impacto global. Ainda, a modernidade altera radicalmente a natureza da vida social cotidiana e 

afeta os aspectos mais pessoais de nossa existência. Ou seja, podemos supor que as mulheres 

negras, em virtude de seu pertencimento social e racial relacionados com a dinâmica das 

organizações multinacionais, tenham que dialogar de forma mais profunda com aspectos de sua 

vida individual, pessoal, com regras, modelos, padrões sociais das organizações que estão 

inseridas, relacionados aos ambientes sociais, comunitários e familiares de onde elas provêm. 

Sobre o seu pertencimento social, de gênero e racial podemos verificar que:  

 

De fato, divisões de classe e outras linhas fundamentais de desigualdade, como as que 

dizem respeito a gênero ou etnicidade, podem ser em parte definidas em termos do 

acesso diferencial a formas de autorrealização e de acesso ao poder. A modernidade, 

não se deve esquecer, produz, diferença, exclusão e marginalização. Afastando a 

possibilidade da emancipação, as instituições modernas ao mesmo tempo criam 

mecanismos de supressão, e não de realização do eu. (GIDDENS, 2002, p.13). 
 

Ainda que essas mulheres possam utilizar maneiras de conformação do “eu comum”, 

como a resiliência, a determinação e a superação para se posicionar nas empresas, esse processo 

não se consolida sem a supressão da realização do “eu” e a adequação às normas, às práticas e 

ao universo e códigos das empresas que, ao se estabelecerem como organizações homogêneas, 

reforçam a manutenção da diferença e da exclusão. 

Tendo em vista as diferenças dentro dos movimentos feministas na Grã-Bretanha, Avtar 

Brah (2006) indica que a categoria gênero é preservada e constituída de maneira diferente, de 
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acordo com nossa localização dentro de relações globais de poder. Assim, as organizações 

globais estão inseridas num complexo jogo de poder que se adequam aos poderes locais dos 

países no qual estão inseridas. A inserção das mulheres nessas relações globais de poder se 

realiza através de uma miríade de processos econômicos, políticos e ideológicos. Dentro destas 

estruturas, as mulheres não existem somente como mulheres, mas como “mulheres 

trabalhadoras”, “mulheres imigrantes”; ou seja, há uma pluralidade de recortes e fragmentações 

do “eu” em “eus” e diferenciações na categoria mulher. No caso desta dissertação, a localização 

dessas mulheres é permeada pelo seu pertencimento de gênero, de raça e de classe: mulher 

negra de origem social popular e brasileira. 

Segundo a autora, é necessário abarcar e identificar as especificidades de opressões 

particulares, entendendo suas interconexões com outras formas de opressão, que se articulam 

num contexto histórico determinado. Desta forma, a figuração do “negro” por parte do 

feminismo negro afastou esse significante de possíveis conotações essencialistas e subverteu a 

própria lógica de suas codificações raciais. Ao mesmo tempo, enfraqueceu discursos neutros 

em relação a gênero sobre o “negro”, afirmando as especificidades das experiências das 

mulheres negras (BRAH, 2006, p. 344-357). 

Tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, a maioria das mulheres negras foi trazida 

para as Américas para trabalharem como escravas. Patrícia Hill Collins (2000, p. 4) descreve 

todo tipo de opressão em que, sistematicamente e por um longo período de tempo, um grupo 

nega a outro o acesso aos recursos da sociedade. Raça, classe, gênero e etnicidade constituem 

a maior forma de opressão nos Estados Unidos e, de forma semelhante, no Brasil. A 

convergência entre raça, classe, gênero e a relação de mulheres afro-americanas têm, com a 

construção de famílias negras, sua relação com o trabalho. Além disso, criou o contexto do 

trabalho intelectual de mulheres negras em ambos os países citados. 

O pensamento feminista negro tem produzido conceitos como o de interseccionalidade 

e matrix da dominação (CREHSHAW, 1991). Interseccionalidade refere-se à particular forma 

de correlação entre opressões que afetam as mulheres negras, por exemplo: a intersecção de 

gênero, raça, etnicidade, sexualidade e nação. Paradigmas interseccionais referem-se a 

opressões que não podem ser reduzidas a um tipo fundamental; tratam-se de opressões que 

trabalham juntas para gerar injustiça social. Em contraste, matrix de dominação refere-se à 

maneira como esta intersecção de opressões é atualmente organizada. Rememoram a tipos de 

opressão como os domínios de poder estrutural, disciplinar, hegemônico e interpessoal que 

ocorrem entre diferentes tipos de sistemas de opressão (COLLINS, 2000, p. 18). 
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O pensamento feminista negro contribui para fortalecer as mulheres negras americanas 

em particular e, na sua vertente transnacional, fortalece mulheres negras de outros contextos 

sociopolíticos, como no Brasil. O empoderamento remonta a construção alusiva e do 

desenvolvimento da política do feminismo negro que requerem específicos domínios de poder, 

assim como, por outro lado, a dominação pode ser resistida.  

Como um instrumento de produção de conhecimento sobre o “ser mulher negra” e as 

formas de opressão correlacionadas que estas vivenciam, a teoria crítica social - elaborada por 

mulheres negras - tem produzido conhecimento sobre os desafios do feminismo negro, práticas 

feministas negras, o fazer intelectual de mulheres negras e, também, formas de pensar a inserção 

da mulher negra nas organizações que, como em outras esferas, estão sujeitas a formas de 

injustiça social. A dinâmica do trabalho e da família como situações de opressão e de promoção 

do empoderamento da mulher negra.  

A modernidade tardia, como discutiu Stuart Hall (2011; 2003), é permeada por vários 

movimentos sociais, que produzem novas teorias, como a teoria dos estudos culturais que, 

dentro do contexto de teorias que abordam a mudança do sujeito e a cultura enquanto práticas 

culturais, foram modificados pelos movimentos da sociedade, como é o caso dos movimentos 

negros e o de mulheres. Estes, desde a década de 70, têm produzido ‘teoria social crítica’ para 

pensar as especificidades de grupos como de mulheres, negros, público LGBT, tendo em vista 

que o sujeito é multifacetado e fragmentado. 

Tais movimentos também têm produzido pensamento crítico sobre a realidade social, 

de forma a empoderar os grupos e a entender as correlações entre as formas de opressão, 

estimulando o conhecimento contra a injustiça social. 

No que se refere ao estudo proposto para a presente dissertação, ou seja, “identificar os 

aspectos, sociais e organizacionais, que influenciam a trajetória de mulheres negras em 

multinacionais no Brasil”, é proposto pensar sobre a situação da mulher negra em todas as 

formas de opressão que suas trajetórias podem vir a apresentar. Isto é, pensar sobre a ótica da 

matrix de dominação (COLLINS, 2000), na qual vários eixos de opressões se conectam: o 

hegemônico e o disciplinar; bem como pensar se as organizações e as manifestações dessas 

opressões são percebidas pelas mulheres negras nas empresas.  

 

 

 

 



37 

 

 

2.5 O tratamento da diversidade racial nas empresas brasileiras 

 

Segundo pesquisadores, as políticas de diversidade nas organizações brasileiras têm se 

dado de forma controversa, sobretudo em empresas multinacionais (ALVES; GALEÃO-

SILVA, 2004; FLEURY, 2000). Apesar de a população negra perfazer mais de 50% da 

população brasileira, muito pouco mudou em 16 anos, de acordo com os dados da última 

pesquisa do Instituto Ethos (2016) sobre o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores 

empresas. No que se refere à população negra no Brasil, poucas empresas adotam políticas de 

diversidade racial. A partir de dados coletados, observa-se que as políticas de diversidade não 

são direcionadas para a população negra, pois a transposição dessas políticas para o contexto 

brasileiro se adequa à forma brasileira de se pensar relações raciais, no qual o mito da 

democracia racial mascara preconceitos e entra em tensão com as práticas, normas e políticas 

de gestão da diversidade implementadas nos países sedes destas empresas. Devido à ideologia 

de que não há problemas de inclusão da população negra, tudo se explicaria pela desigualdade 

social na qual a baixa representatividade da população negra nas organizações tem razões 

sociais. Este raciocínio desconsidera o racismo e a discriminação racial, razão pela qual uma 

análise sobre a questão faz-se importante a partir dos estudos organizacionais e do levantamento 

da produção acadêmica sobre o tema.  

Para entender como se deu o debate na academia brasileira e nas organizações, seja na 

sociedade civil ou nas empresas, e trazendo à tona o conhecimento acumulado sobre a questão 

da diversidade racial nas organizações, foi realizado um levantamento da literatura brasileira 

sobre o tema a partir das principais revistas de administração de empresas do país e das 

teses/dissertações que levantam a questão da diversidade racial nas empresas brasileiras e/ou 

analisam a trajetória de profissionais negros nas organizações. Poucos estudos foram 

encontrados abarcando ambos os temas. Conforme indicado na introdução, foram encontradas 

duas teses e uma dissertação que versava sobre a trajetória profissional de negros nas 

organizações. Dois trabalhos enfatizam a trajetória de executivos negros homens nas 

organizações e o terceiro analisa a diferença entre duas gerações de executivos negros: os que 

desenvolveram suas carreiras nos anos 70 e outros que iniciaram suas carreiras nos anos 90, 

sendo que a primeira geração utiliza estratégias individuais para ascender, e a segunda, 

estratégias coletivas de ascensão profissional (COELHO JR, 2011). O estudo de Sant’anna 

(2014) analisa a carreira de profissionais negros homens e aponta as vantagens e desvantagens 

de ser negro em suas trajetórias de carreira.  A única tese encontrada que analisa a vivência 

profissional de mulheres e cita a interseccionalidade de gênero e raça, trata-se de um estudo 
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comparativo de vivências profissionais de mulheres pretas, pardas e brancas, a partir da luz dos 

estudos feministas na área da Sociologia (PEREIRA, 2015). Por sua vez, esta contribuição 

pretende colocar o foco na trajetória profissional de mulheres negras em empresas 

multinacionais nos Estudos Organizacionais em Administração de Empresas. 

 Apesar de ser um tema novo em estudos organizacionais, especialistas como Stella 

Nkomo e Taylor Cox Jr. (1998) dizem que ‘diversidade e identidades em organizações’ têm 

ganhado interesse dos pesquisadores com o tema de “como administrar a diversidade".  Ainda 

que haja uma falta de especificidade no conceito, as definições restritas enfatizam raça, etnia e 

gênero, atentando para assuntos como racismo, sexismo, heterosexismo e outras formas de 

discriminação no nível individual, identidade de grupo e de sistema. Os autores definem 

diversidade como “um misto de pessoas com identidades grupais diferentes dentro de um 

mesmo sistema social. O conceito de identidade passa a estar no âmago do entendimento da 

diversidade nas organizações” (NKOMO; COX, 1998, p.334-335). 

Tomando a definição como ponto de partida por entender que a questão da identidade 

está no âmago da compreensão da diversidade nas organizações, esta será analisada a partir da 

construção da identidade individual e grupal das mulheres negras na sociedade e nas 

organizações. Isso se justifica, pois, Nkomo e Cox (1998) teorizam sobre a questão da 

identidade para se tratar do tema diversidade. Nos estudos sobre diversidade nas organizações, 

os autores salientam que se deve começar com a remodelação do conceito de identidade, que 

pode ser em níveis de análise: individual, grupal/intergrupal, organizacional e social. Na 

presente dissertação, de acordo com a orientação proposta pelos autores escolhidos, procurou-

se caracterizar a identidade de mulheres negras, tomando-a de forma individual e grupal; ou 

seja, como esse grupo social constrói a identidade negra e qual seria o nível de solidariedade 

entre as mulheres negras que se estabelece a partir de uma perspectiva histórica e social. 

Segundo Fleury (1998), os estudos sobre cultura em várias instâncias de manifestação 

da sociedade brasileira, dos grupos e das organizações, vêm se multiplicando. Porém, pesquisas 

sobre diversidade cultural e, mais ainda, sobre diversidade racial nas empresas, têm um número 

bastante reduzido e só recentemente este tema despertou interesse dos pesquisadores e 

profissionais de empresas, mesmo com o avanço da discussão pelos movimentos da sociedade 

civil, de gênero que discutem e combatem as desigualdades raciais na sociedade e nas empresas.  

Para a autora, estes discursos se chocam com a barreira cultural não explicitada, de recusa da 

aceitação do preconceito e discriminação racial. Ou seja, reflete uma sociedade contraditória, 

cuja população valoriza sua origem diversa, mas, por outro lado, mantém uma sociedade 



39 

 

 

estratificada, em que o acesso às oportunidades do sistema educacional e a posições no mercado 

de trabalho são definidas pela origem econômica e racial.  

Estudos pioneiros, como o desenvolvido por Fleury (2000), investigam empresas 

brasileiras que desenvolvem programas de gestão da diversidade cultural. A autora observou 

que a maioria das organizações contatadas eram subsidiárias de empresas norte-americanas e 

haviam iniciado seus programas com incentivo da matriz. No entanto, em todos os casos de 

programas bem-sucedidos, o impulso inicial foi dado pela matriz globalmente, mas o 

desenvolvimento de práticas para gestão da diversidade foi feito localmente. Ou seja, há uma 

adaptação dos programas de acordo com a realidade e cultura local de se pensar a diversidade. 

A maior parte dos programas eram direcionados para aumentar o número de mulheres em 

cargos de direção e poucos abarcavam a diversidade racial e a implementação direcionada para 

o público negro. A hipótese levantada pela autora é de que, nas organizações brasileiras, o 

gênero feminino é objeto de menos preconceito do que o racial em relação os negros.  

No debate sobre políticas de diversidade no Brasil, vale ressaltar o estudo de Alves e 

Galeão-Silva (2004) pela crítica à gestão da diversidade nas organizações. Os autores a 

consideram como parte integrante da ideologia tecnocrática que procura deslocar o tratamento 

das desigualdades sociais do âmbito político para a administração de recursos humanos das 

empresas. Partindo-se da análise da literatura nacional e internacional sobre o tema da 

diversidade, revelou-se para os autores duas categorias relevantes sobre o tema: a gestão da 

diversidade e ações afirmativas. A primeira trata-se de uma prática gerencial que pretende 

substituir ações afirmativas e práticas de equal employment opportunity, desenvolvida, 

sobretudo nos Estado Unidos, por práticas de “gestão da diversidade”. As ações afirmativas, 

por sua vez, são um conjunto de políticas específicas para membros de grupos sociais atingidos 

por formas de exclusão social que lhes negam um tratamento igualitário no acesso às diversas 

oportunidades (ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004, p. 20-22).  

As práticas de gestão da diversidade foram implementadas, principalmente, nos Estados 

Unidos, como necessidade de substituição das políticas públicas de ação afirmativa por 

mecanismos de gestão da diversidade; em outras palavras, uma prática gerencial de recursos 

humanos que garantam os atributos pessoais, ou de grupo e que considerem a melhora do 

desempenho das organizações. De acordo com os autores, quando trazida para o Brasil, a gestão 

da diversidade foi convertida com base em duas ideologias tipicamente nacionais: a ideologia 

tecnocrática e a ideologia da democracia brasileira. A inter-relação entre estas duas ideologias 

faz com que estas práticas sejam implementadas com limites dos países de origem à realidade 

brasileira. A ideologia tecnocrática se expressa por meio da tentativa de retratar a administração 
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de empresas como uma função neutra, negando os conflitos que devem ser preventivamente 

evitados; a ideologia da democracia brasileira advoga, pelo mito da democracia racial, que no 

país se estabeleceu a convivência harmônica entre brancos, negros e índios que, apesar dos 

indicadores sociais contradizerem esta democracia, não há problema racial no Brasil (ALVES; 

GALEÃO-SILVA, 2004, p.26-28). 

De acordo com pesquisa do Instituto Ethos, realizada em 2016, a presença de negros 

nas empresas ainda está aquém da porcentagem da presença de negros na sociedade brasileira. 

A participação de negros nos níveis hierárquicos das empresas pode ser elucidada de acordo 

com a figura a seguir: 

 

Figura 2: Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas  

Fonte: INSTITUTO ETHOS, 2016. 

  

Na figura, consta que a quantidade de negros equivalente à população brasileira está 

presente apenas nos mais baixos níveis hierárquicos das empresas; nas funções de aprendizes, 

com 57% e na de trainees, com 50%, sendo estes níveis considerados como começo da carreira. 

O primeiro, talvez, seja explicado pelo fato de os negros começarem a trabalhar mais cedo e, 

no caso de trainees, porque algumas empresas têm implementado políticas de atração para 
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jovens negros, e também pelo aumento em mais de 200% da população negra com nível 

superior nos últimos 10 anos. No entanto, conforme a tabela mostra, há um afunilamento 

hierárquico quando verificado os mais altos níveis funcionais das empresas, em que a população 

negra ocupa menos postos em altos níveis ocupacionais. Os dados para o ano de 2016 podem 

ser observados na tabela a seguir: 

 

 

 

 

Figura 3 – Distribuição de pessoal por cor e raça - Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do 

Brasil e suas ações afirmativas  

Fonte: INSTITUTO ETHOS, 2016. 

 

A composição de negros, pretos e pardos em níveis executivos é menor comparada à 

composição de mulheres, tendo os negros assumido somente 6,3% dos cargos de gerência, e 

4,7% dos cargos de direção em 2016. Quando se desmembra por gênero e raça, as mulheres 

negras ocupam apenas 10,3% do nível funcional, 8,2% da supervisão e somente 1,6% do nível 

de gerência. No quadro executivo, sua presença se reduz a 0,4%. No caso da amostra analisada, 

dos 548 diretores, somente duas eram mulheres negras. A mesma pesquisa mostra que, quando 

as empresas foram perguntadas se tinham políticas de diversidade destinada a aumentar a 

presença de negros em seu quadro funcional, somente 2,6% das empresas responderam ter 

políticas orientadas para este objetivo. E, quando os gestores foram perguntados a que atribuíam 

a baixa porcentagem de negros em cargos executivos e gerenciais, a maioria reconhecia que a 

proporção de negros em cargos gerenciais e executivos estava abaixo do que deveria, mas 
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atribuíam, com 48,3% das respostas, à falta de qualificação profissional de negros para os 

cargos.  

Este fato pode comprovar a tese de Fleury (2000) e Alves e Galeão-Silva (2004). Mesmo 

após 16 anos do primeiro estudo, as empresas negam, de forma semelhante às características da 

sociedade brasileira na qual estão inseridas, que haja preconceito e discriminação em relação 

aos negros. Também reiteram que o problema da falta de negros na elite empresarial é devido 

à baixa qualificação dos negros para assumirem estas posições, isentando gestores e empresas 

da responsabilidade para mudar este cenário e, assim, negando que este fato pode-se atribuir à 

discriminação e ao preconceito racial que estes profissionais provavelmente sofrem, com 

frequência, no mercado de trabalho.  

E como a questão racial e as políticas de diversidade racial nas empresas têm sido 

estudadas e tratadas em Estudos Organizacionais? Foram poucos os artigos encontrados que 

abarcam ambas as questões inter-relacionadas (ROSA, 2014; CONCEIÇÃO, 2009, 2014; 

MYERS, 2003; FREITAS, 2016). O artigo pioneiro a tratar de políticas de diversidade racial 

em organizações foi o de Myers (2003), que discute o tema das relações raciais no Brasil e 

explora as interfaces com os estudos da diversidade nas organizações. De acordo com o autor, 

os estudos sobre organizações têm ignorado, ou colocado em segundo plano, os estudos sobre 

relações raciais desenvolvidos pela antropologia e sociologia no Brasil, não contemplando as 

minorias raciais e a dinâmica de suas relações em empresas nesses estudos. Segundo Myers 

(2003), ainda que os estudos sobre diversidade tenham surgido como resposta às demandas de 

inclusão social em países como os Estados Unidos - cuja formação histórica difere da brasileira, 

marcada pela diferença entre grupos que coexistem preservando suas especificidades culturais 

-, no Brasil, prevaleceu-se a lógica da assimilação dos grupos minoritários pelo processo de 

miscigenação. Sendo assim, são sugeridas interpretações de que há uma sociedade 

supostamente livre de tensões raciais. A priorização de um padrão de estudos baseados em 

parâmetros anglo-saxões, associado à forma com que as relações raciais são pensadas no Brasil, 

distanciam-nos de organizações do enfoque em minorias raciais e da dinâmica de suas relações. 

A ausência desses estudos talvez esteja relacionada à não-priorização de políticas de 

diversidade para este público nas empresas, determinado pela homogeneização destes espaços 

– branco, masculino e heterossexual -, o que revela a ausência, ou baixa participação, tanto de 

pesquisadores negros na academia, quanto do público negro nas empresas. 

O artigo de Rosa (2014) sobre as relações raciais e estudos organizacionais no Brasil 

aponta, de maneira semelhante ao de Myers (2003), que os estudos sobre gestão da diversidade 

nas organizações no Brasil têm se apropriado dos trabalhos norte-americanos, colocando em 
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segundo plano os estudos sobre relações raciais desenvolvidos pela antropologia e pela 

sociologia brasileira. Ao realizar pesquisa bibliográfica sobre esta temática em estudos 

organizacionais, Rosa apontou algumas lacunas, como: a) pouca ênfase em estudos sobre os 

diversos tipos de minoria nas organizações; b) as especificidades do contexto organizacional 

brasileiro diante desta diversidade; e, c) a efetividade das políticas de promoção da diversidade 

nas organizações brasileiras. Ele atribui a falta de estudos à reserva dos brasileiros em abordar 

o racismo em um país onde esta questão ainda não está resolvida, inclusive no campo acadêmico 

e ao flagrante distanciamento dos estudos organizacionais em relação aos estudos sobre relações 

raciais desenvolvidos no Brasil. O autor destaca que, a partir de meados da década de 80, no 

EUA e, no final dos anos 80, no Canadá, a área de gestão de pessoas das empresas iniciou uma 

intervenção conhecida como “gestão da diversidade”, pois os ambientes empresariais passaram 

a ser vistos como espaços multiculturais (COX, 1991), cujas ações visavam promover melhores 

condições de trabalho para minorias que sofriam algum tipo de discriminação ou preconceito e 

tinham dificuldade ao acesso a melhores oportunidades no mercado de trabalho. As 

intervenções, muitas vezes estimuladas pelo governo, ficaram conhecidas em três vertentes 

básicas: ação afirmativa, igualdade de emprego e a gestão da diversidade. Pode-se aventar que 

a discussão em organizações que chegou ao Brasil foi a da gestão da diversidade, pelo fato de 

o governo brasileiro não ter proposto, até então, ações afirmativas direcionadas para o público 

negro para estimular as empresas privadas a contratarem uma força de trabalho mais diversa ou 

mais negra (ROSA, 2014, p. 244-246). 

Na presente dissertação, a partir dos depoimentos das mulheres negras entrevistadas, é 

questionado se as políticas de diversidade implementadas favoreceram ou não sua trajetória 

dentro das empresas multinacionais nas quais estão inseridas. E se há, em suas trajetórias, 

alguns traços de solidariedade grupal como estratégia de desenvolvimento profissional de 

carreira para essas mulheres dentro das empresas.  

Com o objetivo de tratar das políticas públicas e práticas empresariais para lidar com a 

questão da diversidade na sociedade e nas organizações brasileiras, o artigo de Freitas (2016) 

mostra que há a concentração de estudos relacionados a esta temática nas categorias: Pessoas 

com Deficiência (PCDs), Comunidade LGBT e Gênero (mulheres), e poucos estudos centrados 

nas categorias: afrodescendentes, idosos e índios. As práticas empresariais relacionadas aos 

diversos públicos considerados vulneráveis no mercado de trabalho como mulheres, negros, 

pessoas com deficiência e público LGBT, foram apontadas como práticas de cunho assistencial; 

para o cumprimento de exigência legal ou referente a políticas localizadas de responsabilidade 

social e para ganhos de imagem, não como estruturantes de políticas atreladas a metas 
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concernentes aos recursos humanos das empresas. Segundo a autora, ainda que nos últimos 20 

anos tenha havido avanços relativamente rápidos com a efetivação de algumas políticas 

públicas e a realização de práticas empresarias para tratar a diversidade, de formas isoladas, 

sempre relacionadas a uma tratativa para responder a uma demanda de ação do governo, o 

tratamento da diversidade da população brasileira passa por mudanças culturais que geralmente 

ocorrem de forma lenta na sociedade. Ressalta, ainda, a importância das políticas públicas para 

acelerar as mudanças, estimular e incentivar as práticas das empresas, além de apontar a 

importância de ações afirmativas como forma de correção das desigualdades produzidas pelas 

diferenças na população brasileira, essenciais para o resgate da cidadania e para combate das 

desigualdades crônicas da sociedade.  

Segundo Charles Tilly (1999), as desigualdades estruturais pelas quais a sociedade e as 

organizações atravessam são classificadas de ‘desigualdades duráveis’ que se estabelecem no 

ambiente organizacional de forma grupal e não individual. O autor define, como desigualdades 

duráveis, aquelas que atingem determinado grupo de pessoas em determinada sociedade; que 

se estendem de uma interação social para outra, com especial atenção para aqueles que 

persistem sobre carreiras inteiras, vida e histórias organizacionais. Conforme discutido com a 

apresentação de dados, no capítulo 2.2 e subcapítulos, a desigualdade por raça, gênero, etnia, 

classe e de outros níveis, são diferenciações aparentemente contraditórias, formadas por meio 

de processos sociais semelhantes, e são significativamente intercambiáveis; ou seja, podem 

passar de uma organização para outra com facilidade. Desta forma, as desigualdades sociais 

que atingem mulheres negras na educação, na família e no mercado de trabalho, também são 

apresentadas nos ambientes organizacionais, tendo em vista que a interação entre diferenciações 

de raça, gênero e classe social são duráveis. Tilly as chama de pares categóricos (branco x preto, 

homem x mulher, pobre x rico, entre outras) que interagem nos ambientes organizacionais no 

qual a variável mulher, negra, de classe social baixa pode gerar, por parte do outro par 

categórico, homem, branco e de classe alta, a detenção de controle ao acesso de recursos 

produtivos. Quando pressionadas por problemas organizacionais urgentes, tendem a resolvê-lo 

por meio de criação de distinções categóricas (TILLY, 1999, p.8). 

As desigualdades duráveis se estabelecem e se perpetuam a partir de quatro mecanismos 

básicos: a) exploração: domínio de recursos por grupo de pessoas poderosas que se conectam 

entre si para manter de fora e negar a participação de outros que não façam parte deste grupo; 

b) monopolização de oportunidades: quando membros de uma rede limitada adquirem acesso a 

um recurso (valioso e renovável e sujeito a monopólio) e impedem, nem sempre de forma 

consciente, que outros grupos tenham acesso a tal recurso, difundindo crenças e práticas que os 
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ajudam a manter o controle. É possível citar as indicações profissionais baseadas no network, 

que favorecem o mesmo grupo social, e não por meio de processo seletivo isento e transparente: 

c) emulação ou mimetismo: se dá pela imitação de modelos organizacionais estabelecidos pela 

transferência de relações sociais existentes em um cenário para o outro; por exemplo, quando 

as empresas somente buscam profissionais das universidades de elite, reproduzindo um padrão 

de profissionais para trabalhar na empresa; d) adaptação: consiste no ajustamento ao status quo, 

através do estabelecimento de rotinas diárias, manuais e regras internas com base em estruturas 

desiguais. Como exemplo, tem-se o fato de que as políticas de diversidade empreendidas pelas 

empresas priorizam determinados públicos como mulheres e PCDs, em detrimento de outros 

públicos como LGBT e negros, passando por regras e procedimentos, como o dress code ou 

critérios de “perfil” ou boa aparência. Essa prática remete a um padrão caucasiano e sugere que, 

quanto menos próximo o negro estiver deste padrão, mais o preconceito é manifestado. No caso 

das mulheres negras, os cabelos e a compleição física, são as características mais sujeitas a 

discriminação e preconceito, também no ambiente das empresas. (TILLY, 1999, p. 10). 

Estes mecanismos causais que estão por trás das desigualdades categóricas não são 

produzidos por eventos individuais, mas por domínio da experiência coletiva e interação social. 

Determinados atributos como capital humano, credenciais educacionais, gênero e raça, vistos 

como características individuais, quando determinantes para, por exemplo, alcançar uma vaga 

numa empresa multinacional, são priorizados para alcançar determinados “perfis” relacionados 

a grupos sociais no que diz respeito ao local de moradia; ser formado em universidades de 

ponta; atributos relacionados a homens e padrão relacionado ao hegemônico nas empresas, 

como no caso dos anúncios de emprego e trainees que trabalham com padrões de pessoas – 

homens, brancos, jovens. Tais fatores funcionam como produtor de desigualdades de grupos de 

indivíduos pertencentes à determinada categoria, cujos laços coletivos produzem diferenças 

entre os grupos sociais que não se encaixam no padrão. (TILLY, 1999, p. 72). 

A institucionalização dos pares categóricos gera a desigualdade durável. A autora 

Conceição (2014), ao trabalhar com as categorias de desigualdade durável estabelecidas por 

Charles Tilly para analisar a sociedade, conclui que as desigualdades que se estabelecem entre 

negros e brancos, assim como entre mulheres e homens, podem ser consideradas duráveis, tanto 

na sociedade brasileira, como em outros contextos. No caso brasileiro, a autora aplica as 

categorias de pares categóricos, optando para a análise a consideração da interconexão entre 

raça e gênero e apresenta a hipótese de que, no Brasil, o eixo estruturador das desigualdades 

hierarquiza quatro grupos sociais: as mulheres negras, as mulheres brancas, os homens negros 

e os homens brancos. A fronteira estruturante das desigualdades de primeiro nível se estabelece 
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entre brancos e negros; e a de segundo nível, entre homens negros e mulheres negras de um 

lado, e homens brancos e mulheres brancas de outro lado. Dentro desta estrutura, os níveis 

hierárquicos que se estabelecem são de homens brancos no topo da hierarquia, seguido por 

mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, sendo que estas últimas ocupam a posição 

de maior subordinação. Isso pode ser confirmado pela apresentação dos dados da desigualdade 

que se coloca para as mulheres negras na família, na educação e no mercado de trabalho, 

apresentados no capítulo 2.2 desta dissertação (CONCEIÇÃO, 2014, p. 5-10). 

Conceição (2014) aponta que a questão das mulheres negras e o lugar que ocupam nas 

organizações deve passar a ser levada em consideração pelos estudos organizacionais no Brasil. 

A autora desenvolve uma análise sobre os mecanismos sócio-organizacionais que mantêm as 

desigualdades no interior das organizações e que relegam às mulheres negras a posições menos 

desejadas no mercado de trabalho. A partir de uma revisão de literatura, Conceição identifica 

como a questão tem sido abordada em estudos organizacionais. Na pesquisa realizada por ela, 

foram identificados, nos principais journals no Brasil, apenas 3 dos 23 artigos encontrados nos 

últimos 10 anos que falam diretamente sobre a questão de gênero e que tangenciam a posição 

da mulher negra. A especificidade da mulher negra abordada por esses artigos na categoria 

“mulher”, porém, não contempla as interseccionalidades de raça, gênero e classe e aponta a 

necessidade de se olhar para os efeitos das práticas organizacionais na experiência profissional 

das mulheres negras, propósito a que se dedica esta dissertação. 
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3. METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa, de caráter qualitativo, realiza-se a partir de entrevistas 

semiestruturadas e utiliza a metodologia de história de vida, interpretada por análise de 

conteúdo. Segundo Stake (1992), a pesquisa qualitativa tem grande expectativa de que a 

realidade seja percebida pelas pessoas dentro e fora do caso que pode ser social, cultural, 

situacional e contextual. Nesses âmbitos, a interatividade das funções e contextos deve ser 

melhor descrita possível. A história de vida, segundo Paulilo (1999), é um recurso de muitas 

pesquisas qualitativas. Este recurso revela que a subjetividade do expositor, que fornece às 

fontes orais, oferece o elemento precioso que nenhuma outra fonte possui em medida igual.  

O relato oral de uma história de vida fala mais do que o evento em si; fala sobre 

significados; nela, a aderência ao fato cede passagem à imaginação, ao simbolismo 

(...) e pode-se captar o que acontece na intersecção do individual com o social. 

(PAULILO, 1999, p. 136).    

 

Desta forma, o que se pretende com a pesquisa qualitativa realizada, inspirada em 

história de vida, é apreender a experiência profissional de mulheres negras em empresas 

multinacionais, atendo-se à sua vivência social, situacional e contextual em empresas que têm 

código de conduta e diretrizes de valorização da diversidade em suas matrizes e filiais e 

entender como estas políticas, quando implementadas em outro contexto cultural e histórico, 

como o Brasil, são realizadas e  favorecem, ou não, a trajetória profissional dessas mulheres. A 

pesquisa pretende ainda responder a seguinte pergunta: Quais os aspectos, sociais e 

organizacionais, interferem na trajetória profissional de mulheres negras nas organizações 

multinacionais? A pesquisa tem os seguintes objetivos específicos: 1) Identificar, através do 

estudo da narrativa da trajetória de mulheres negras em organizações, os fatores que contribuem 

para a baixa representação da população negra nas empresas, sobretudo em cargos gerenciais e 

executivos. 2) Identificar, nas histórias de vidas das mulheres negras, quais foram os aspectos, 

sociais e organizacionais, que interferiram em suas trajetórias profissionais. 3) Identificar quais 

as estratégias, individuais e/ou coletivas, utilizadas por mulheres negras para ocupar ou manter 

suas posições nas organizações e vencer a desigualdade no mercado de trabalho.  
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3.1 Processo e Procedimentos de coleta de dados 

 

A técnica de coleta de dados se deu através da realização de entrevistas semiestruturadas 

conduzidas individualmente. Das seis mulheres negras convidadas, quatro foram entrevistadas 

em seus locais de trabalho, empresas multinacionais localizadas na cidade de São Paulo; e duas 

nos espaços das universidades em que estudavam. Todas exerciam cargos de supervisão/chefia 

e gerência nas empresas que trabalharam e as perguntas versaram sobre suas trajetórias familiar, 

educacional e de trabalho, com o objetivo de analisar suas trajetórias profissionais e possíveis 

empecilhos no desenvolvimento de suas carreiras devido à origem social e histórico familiar e 

educacional. Além disso, interessa à pesquisa compreender se as políticas de diversidade 

existentes (ou não) para mulheres e negros favoreceram suas trajetórias e, por fim, se seu 

pertencimento racial dificultou a trajetória dentro das empresas e investigar quais foram as 

estratégias utilizadas por essas mulheres para estabelecerem suas carreiras dentro das empresas.  

 Pretendeu-se, no início, entrevistar 10 mulheres negras. Foram encaminhados convites 

para 10 delas, sendo que 6 aceitaram. Não foi possível conseguir mais entrevistadas por algumas 

não se adequarem ao perfil pré-estabelecido – trabalhadoras de empresas multinacionais – e por 

ter sido identificadas poucas mulheres negras em cargos de gerência e coordenação/supervisão 

em empresas multinacionais. As entrevistas foram realizadas no período de 23/11/16 a 

14/12/16.  A duração média do encontro foi de 1h30min, totalizando cerca de 13 horas de 

entrevistas. As falas foram transcritas para melhor apreensão e análise do conteúdo, totalizando 

82 páginas. Segue, no final dessa dissertação, o roteiro de entrevista aplicado às profissionais 

negras. (Ver Apêndice A). 

 

 

3.2 Estratégia de análise dos dados 

 

O método de interpretação foi o de análise de conteúdo produzido pela realização de 

entrevistas semiestruturadas com seis mulheres negras, sendo três trabalhadoras de empresas 

multinacionais da área de varejo e três funcionárias de multinacionais da área de tecnologia. A 

análise do conteúdo, segundo Bardin (2004) é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas imagens.  
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Esta análise de narrativa, apesar de inspirada na análise de conteúdo, ateve-se ao 

significado e à interpretação das narrativas das mulheres entrevistadas. Em benefício da riqueza 

de dados das entrevistas, optou-se por fazer a análise caso a caso, explorando os aspectos que 

foram julgados, pelas entrevistadas, como mais relevantes em suas trajetórias. A rigor, não é 

uma análise de história de vida em virtude dos recortes feitos antes no próprio questionário; ou 

seja, houve um direcionamento relacionado aos temas que deveriam ser abordados.  

Partindo da lente teórica dos estudos sobre desigualdade no mercado de trabalho, pela 

revisão bibliográfica que se concentrou na discussão dos estudos sobre a desigualdade de 

gênero e raça no Brasil e levantamento do debate produzido em estudos organizacionais sobre 

a questão racial e política de diversidade racial em empresas, procurou-se entender como a 

interseccionalidade de raça, gênero e classe social  (CRENSHAW, 1991) explicam as formas 

de opressão que atingem mulheres negras no mercado de trabalho e como se manifestam as 

desigualdades duráveis nos espaços organizacionais (TILLY, 1999). A análise da narrativa de 

vida das trajetórias profissionais de mulheres negras nas empresas multinacionais permitiu 

detectar algumas semelhanças entres as trajetórias, relacionadas aos desafios e, sobretudo, às 

formas de superação realizadas por estas mulheres para se posicionarem no mercado de 

trabalho. Analisou-se a construção de suas carreiras, os principais desafios para se 

estabelecerem na empresa; se as políticas de diversidade que as empresas realizam, contribuem 

ou não para o desenvolvimento de sua carreira; e como elas se pensam, se veem enquanto 

mulheres negras nestes espaços. 

Para a análise de como as empresas implementam políticas de diversidade com foco na 

população afrodescendente e a trajetória de mulheres negras nas organizações, a inserção no 

campo se fez necessária. A partir do trabalho que a pesquisadora realizou no Instituto Ethos, 

foi possível mapear algumas empresas multinacionais que estão realizando políticas de 

diversidade - não necessariamente para afrodescendentes - mas que participam efetivamente de 

alguns fóruns de debates e discussão em torno da temática da diversidade e direitos humanos 

em empresas no Brasil.  Todas as empresas eram multinacionais na área de tecnologia e varejo, 

e estavam em posições de liderança em sites de ranqueamento internacionais, como os 

realizados pela organização Diversity INC, e outras empresas que se destacam, nos EUA e 

Europa, em implementação de políticas de diversidade global. Decidiu-se pela escolha de 

multinacionais porque, como dito, são as que possuem políticas de diversidade em 

conformidade com as diretrizes internacionais das empresas associadas a adequação ao 

ambiente político, jurídico e social dos países. Nessas empresas, a pesquisadora tinha contato 

com algumas mulheres negras que participavam de fóruns de discussão sobre a promoção da 
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diversidade racial em organizações ou atuam como consultoras de diversidade e 

sustentabilidade. Desta forma, as profissionais negras foram mapeadas e convidadas para a 

entrevista. É importante salientar que os nomes das entrevistadas e os nomes das empresas que 

trabalhavam foram alterados para preservar o sigilo em relação à sua identidade. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

4.1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 

Quadro 1 – Caracterização das mulheres negras entrevistadas. Todos os nomes foram alterados para preservar a identidade das 

entrevistadas 

Fonte: Elaboração própria. 

No quadro acima, nota-se que os perfis das mulheres negras entrevistadas se referem, 

quando nos atemos às gerações, a três perfis: uma mulher negra que entrou no mercado há mais 

tempo (décadas de 1970/1980), três de uma geração intermediária que está no mercado há um 

tempo médio (décadas de 1990/2000) e duas que são as mais novas, que entraram no mercado 

nos anos 2010. Seis têm formação na área de ciências humanas e aplicadas e uma na área de 

exatas, sendo que três trabalharam por mais tempo na área de tecnologia e três trabalharam por 

mais tempo na área do varejo. 

 Esses perfis também se diferenciam no que se refere às estratégias para se 

posicionarem no mercado de trabalho [enquanto mulheres negras], conforme a análise dos 

dados irá mostrar: a mais velha, tendendo a fazer uma trajetória mais individual; as 

Código Codinome Idade

Estado 

Civil

Tem 

filhos? Formação Cargo atual

Setores das 

empresas 

que 

trabalhou

Número de 

pessoas que 

coordena

A Marta 51 anos Casada Não

Artes 

Plástica/Proce

ssamento de 

Dados

Gerente de 

produtos/ líder 

de diversidade 

mulheres Tecnologia

6-7 pessoas 

(definido 

por projeto)

B Gisa 35 anos Solteira Não

Administração 

de Empresas

Diretora 

Executiva de 

ONG Varejo 3 pessoas

C Erika 35 anos Solteira Não 

Relações 

Públicas

Diretora de 

Consultoria em 

Sustentabilidade

Varejo/Mine

ração 3 pessoas

D Esther 31 anos Solteira Não Psicologia

Consultora de 

Diversidade Varejo

1 direta e 

101 

indiretamen

te

E Nina 27 anos Solteira Não Direito

Gerente de 

Contas/ Líder do 

grupo de 

afinidade de 

negros Tecnologia 0 pessoa

F Alícia 26 anos Solteira Não Jornalismo

Especialista em 

Recrutamento 

de Pessoas/ 

Líder do grupo 

de diversidade 

de negros. Tecnologia 0 pessoa
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intermediárias e as mais novas tendendo a fazer uma trajetória mais coletiva, pensando-se 

enquanto mulheres negras e promovendo ações, dentro e fora das empresas, em prol da 

diversidade nas empresas e exercendo funções de articuladores de Fóruns e Networks de 

Profissionais Negros ou liderando grupos de afinidade de mulheres e/ou negros dentro das 

empresas. Duas delas, Erika e Esther, foram responsáveis pela implantação da política de 

diversidade em das empresas em que trabalhou. Todas as mulheres trabalharam direta ou 

indiretamente em áreas relacionadas à liderança de grupos de diversidade de mulheres e/ou 

negros e/ou na área de Diversidade e Sustentabilidade nas empresas.  

 

 

4.2 Autodeclararão de cor/raça das mulheres entrevistadas 

 

 

 

Quadro 2 – Lista das respostas das entrevistadas em relação à pergunta: 

Qual é a sua cor/raça segundo as categorias do IBGE?  

Fonte: Elaboração própria. 

 

      

O sujeito, previamente vivido como tendo uma 

identidade unificada e estável, está se tornando 

fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes, contraditórias, ou não 

resolvidas (...) resultado de mudanças de paisagem, de 

mudanças estruturais e institucionais (...), a identidade é 

formulada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados 

nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 2011, p. 

12-13). 

  

 O trecho citado de Stuart Hall dá o mote para analisar as respostas das entrevistadas 

para a pergunta “Qual é a sua cor/raça segundo as categorias do IBGE? ”. Interessante notar 

que, para algumas mulheres, sobretudo as que responderam “preta”, o sentido da pergunta foi 

questionado, levando à dúvida se era uma “pegadinha”, porque, para a maioria delas, a primeira 

Código Codinome Cor/Raça (Categorias do IBGE)

A Marta Parda

B Gisa Parda

C Erika Preta

D Esther Parda

E Nina Preta

F Alícia Preta
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resposta que veio à tona foi: sou negra. Posteriormente, quando perguntada: “Mas de acordo 

com as categorias do IBGE?”, metade do total optou por responder “preta”; enquanto as outras 

três optaram por responder “parda”. Este questionamento e o fato de algumas mulheres 

responderem: “Eu sou parda, mas me considero negra”, caso de Esther, ou, segundo Alícia, que 

ressaltou em sua fala, “eu sou negra”, mas apontando a controvérsia recente de um vídeo 

divulgado na internet em que um africano morador do Brasil questionava a caracterização de 

negro, que segundo ele, a sociedade depreciava tudo que é negro como “buraco negro”, 

“mercado negro”, entre outros, e advogou a utilização da categoria preto. Alícia brincou ser 

uma “pegadinha”, por sugerir que os termos estão em constante ressignificação e se auto 

classificou como preta/negra, assim como Erika. Nesta controvérsia, segundo o trecho de Stuart 

Hall (2011), as identidades estão sempre sendo transformadas de acordo com os sistemas 

culturais e explicam como a formulação de uma identidade negra, também para as mulheres 

entrevistadas, está em constante formação, de acordo com o processo cultural/social/político 

atual. Neste contexto, a partir da discussão fortalecida e defendida pelo movimento negro 

brasileiro, a identidade negra e os sentidos da construção de uma “negritude” é um processo 

eminentemente político e condicionado historicamente frente aos avanços que a discussão sobre 

as desigualdades raciais e sociais no Brasil tem alcançado e como, a partir da consolidação de 

algumas políticas públicas de ação afirmativa para a população negra, no mercado de trabalho 

e na educação, têm sido implementadas no país. A fala de Esther, que define sua cor como 

“parda, mas eu me considero negra”, ilustra como o processo de construção de uma identidade 

negra, que a princípio une pretos e pardos, se constitui, de forma política, como um grupo de 

pessoas que está mais suscetível a discriminação, preconceito e, sobretudo, à desigualdade na 

sociedade brasileira, resultados de formas de intolerâncias perpetuadas pelos mecanismos 

sociais existentes e expresso pelos indicadores sociais e localização da população negra na 

estratificação social do Brasil.  

Conforme discutido no capítulo sobre a questão da identidade, as mulheres negras 

constroem uma identidade de raça ou etnia que pode ainda perpassar a identidade de classe e a 

orientação sexual, entre outras identidades. Todo esse peso psicológico pode gerar a crise da 

identidade ou uma repactuação de um local no mundo e da luta pelo reconhecimento desse 

espaço. Isso pode ser reconhecido na fala de Marta:  

 

Para falar em termos gerais, a gente percebe que preconceito existe, a gente percebe que a gente tem.... Eu tenho 

visto palestras de mulheres negras, a gente vê que tentar classificar não dá para separar muito... é gay, é lgbt, é 

mulher. Eu mesma sou uma mistura, eu poderia estar no grupo [de afinidade] de mulheres e negros. Não dá para 

escolher qual participar, eu poderia ser os dois. ” (....) Estes cruzamentos são bem complexos, imagina que eu 

poderia se mulher, negra, deficiente. Como vai avaliar? 
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Avtar Brah (2006), para explicar a categoria gênero, diz que esta categoria é preservada 

e constituída de maneira diferente, segundo a localização dentro de relações globais de poder. 

Desta forma, os processos de acúmulo de opressões sugeridos na fala de Marta, relacionados 

hipoteticamente ao pertencimento racial, de gênero, de orientação sexual e de compleição física, 

podem gerar uma série de diferenciações e também de opressões que a mulher pode se sujeitar 

e também se identificar. Patrícia Hill Collins (2000) denominou de matrix de dominação - que 

se refere a como esta intersecção de opressões são atualmente organizadas - as opressões vividas 

por estas mulheres. Este processo de inter-relação de tipos de opressão, referem-se aos domínios 

de poder estrutural, disciplinar, hegemônico e interpessoal que ocorrem entre diferentes tipos 

de opressão. Desta forma, não se pode reduzir o pertencimento e a identidade destas mulheres 

somente a “mulheres negras”, e sim, observar e reconhecer que a própria identificação de 

cor/raça é um processo político, mas que também se refere às subjetividades e histórias destas 

mulheres. Trata-se, portanto, de outras formas de diferenciação e de vivência de opressões, que 

podem estar relacionadas à sua orientação sexual, classe social, entre outras, que também estão 

abarcadas na sua forma de se colocar no mundo. E, no caso das organizações globais, 

multinacionais, estas também influenciam no seu modo de jogar este complexo jogo de poder 

que se refere a ter que dialogar com aspectos de sua vida individual, pessoal, com regras, 

modelos, padrões sociais das organizações que estão relacionadas a uma homogeneidade racial, 

social e de gênero. Ou seja, são espaços brancos, masculinos e de classe alta que estão inseridos, 

opostos aos ambientes sociais, comunitários e familiares de onde elas provêm. 

 

 

4.3 Histórias sobre família e educação de mulheres negras  

 

1) Marta  

 

Marta vem de uma família nuclear e pouco extensa da cidade de São José do Rio 

Preto/SP, com algumas posses. Apesar de os pais serem analfabetos funcionais, privilegiavam 

os estudos dos filhos. Marta teve a oportunidade de estudar em bons colégios, públicos e 

particulares: cursou inglês, catecismo e piano. Foi influenciada pela tia, que era tradutora, a 

prestar faculdade de tradução em inglês. Passou na Universidade de Brasília -  UNB, mas tinha 

grande desejo de morar em São Paulo. Apesar de não estar certa da opção do curso, prestou 

Artes Plásticas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi aprovada, mas percebeu que 
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provavelmente não ganharia muito dinheiro. Desta forma, estimulada pelo irmão, prestou 

Processamento de Dados, área promissora na época. Ganhou um computador do irmão e 

começou a fazer ambos os cursos, estudando de manhã, tarde e noite. Fez vários cursos de 

aperfeiçoamento na área de informática na Universidade de São Paulo - USP e foi convidada 

para ser assessora de uma professora e trabalhar no Mackenzie.  

 

Marta: Eu gostava muito de inglês, eu falava que queria ser professora de inglês. Só que, ao longo do caminho, 

não era o que eu queria prestar. Acabei prestando tradução na UNB, passei, mas eu queria vir para São Paulo. 

E aqui eu prestei artes plásticas no Mackenzie. Aí passei, né? E eu queria vir para São Paulo, eu queria vir para 

cá de qualquer jeito.... Aí vim fazer artes plásticas. No primeiro ano da faculdade, eu descobri que não ia ganhar 

dinheiro com isso, eu não ia ser artista, eu ia ser professora, e para ser professora em São Paulo, eu teria que ir 

para lugares distantes, aí eu vi que não ia ganhar dinheiro com isso. (...). Eu fiz duas faculdades juntas, eu fiz 

artes plásticas junto com processamento de dados. Eu estudava o dia inteiro, fazia artes plásticas de manhã e à 

tarde fazia processamento de dados.  
 

  

2) Gisa    

 

 Gisa vem de uma família nuclear tanto de pai e mãe, vindos de Minas Gerais, que tinham 

a quarta série do ensino fundamental, teve uma infância pobre, morou em um bairro da periferia 

de Osasco/SP. Estudou durante todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas. A mãe, 

posteriormente, fez curso de cabeleireira, e o pai foi metalúrgico; hoje, aposentado. Quando 

criança, recebeu todo o cuidado da mãe que trabalhava vendendo catálogos e também 

trabalhando no comércio ambulante. O pai sempre trabalhou como metalúrgico. Possui um 

irmão mais velho, mas foi a primeira a cursar universidade na família. Passou a infância 

ajudando a mãe em seu comércio, teve o seu primeiro emprego formal como empacotadora em 

uma rede do comércio varejista, onde fez grande parte de sua carreira, por 13 anos, chegando à 

Gerente de Sustentabilidade. Quando adolescente, decidiu cursar Administração de Empresas 

na FITO/Osasco, mas queria prestar Teatro. Porém, foi influenciada por um professor de teatro 

a prestar um curso que “botasse” dinheiro em casa, e ela, como uma criança da periferia, “tinha 

que pensar em coisas mais concretas”. Com 15 anos, começou a trabalhar como empacotadora 

na empresa Dourado, ramo varejista. Como o salário não dava para pagar a universidade, tentou 

e conseguiu uma bolsa de estudos de 50%, o que lhe permitiu terminar o curso de Administração 

de Empresa, curso que lhe daria condições de acesso ao mercado de trabalho.  

 

Gisa: Os meus pais têm até o quarto ano do ensino fundamental. Entã,o eles deram bastante incentivo para a 

gente estudar, mas não tinham muita base de orientação, porque, para eles, isso também era uma novidade. Como 

eu trabalhava na Dourado, eu já observava, eu via toda aquela gente falando inglês, eu achava aquele mundo tão 

bacana, que eu comecei a perguntar para as pessoas o que elas faziam, o que elas não faziam, e quando a Dourado 

chegou no Brasil, ela se instalou em Osasco. Na frente, tinha a loja e, no fundo, tinha a administração. Este 

pessoal que trabalhava na administração vinha almoçar no refeitório da loja. Então, toda vez que eles vinham, a 
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gente convivia com aquela galera usando terno, tailleur, um pouco mais formal e de vez em quando sentava na 

mesma mesa. Sempre que tinha oportunidade, eu conversava, perguntava para elas o que elas estudavam, o que 

elas faziam e não faziam.  Eu não entendia tudo aquilo, eles falavam: “Sou comprador. ” “Sou gerente de RH. ” 

Eu falava: “O que é isso? ” (Risos). Mas lá tinha um processo de recrutamento interno, sempre saíam as vagas; 

eu olhava, pois eles colocavam no mural. Eu olhava as características mais solicitadas, e eram do pessoal de 

administração, contábeis, então acho que decisão do curso que iria cursar, vinha de onde eu via oportunidade de 

me desenvolver. 

 

 

3) Erika  

 

 Erika viveu uma infância bem pobre ao lado da mãe até os nove anos, chegando a morar 

em barraco de madeira e ter dificuldades para sobrevivência. Aos nove anos, Erika foi viver 

com o pai e começou a ter uma vida melhor, sempre estudando em escolas públicas, mas com 

melhores condições de vida. Com o pai, tinha uma casa e convênio médico. Por parte de mãe, 

Erika tem três irmãs e, por parte de pai, é filha única. O pai, quando mais velho, fez Jornalismo 

e, mais recentemente, aos 60 anos, cursou Direito. A mãe tinha o ensino médio e, no momento 

da entrevista, concluía a faculdade de História. Erika tem uma família não extensa, convivendo 

com poucos parentes; o pai, com 10 irmãos, foi o único que chegou à universidade. As escolas 

que Erika cursou, no ensino fundamental e médio, eram públicas. No momento de escolher o 

ensino superior, fez cursinho e viu que, com a defasagem que tinha, não conseguiria passar na 

USP. Como a própria Erika diz, é o gap da sociedade brasileira, pois fez escolas públicas a vida 

toda e teve que estudar no ensino superior privado. Escolheu Relações Públicas na Fundação 

Cásper Líbero. Para conseguir pagar a faculdade, prestou concurso de auxiliar administrativo e 

foi trabalhar em um hospital na zona leste da cidade, recebendo salário que possibilitava pagar 

a faculdade. Desde então, fez uma série de especializações em Sustentabilidade, Coaching e 

Políticas Públicas. Não começou a trabalhar cedo, pois, como disse, recebeu muitos “nãos” 

quando nova para panfletar, folhetar, trabalhar como caixa de supermercado. Nunca deu certo. 

A primeira inserção profissional se deu na Caixa Econômica, como processadora de boletos do 

caixa, e como o dinheiro não era suficiente para pagar a faculdade, fez concurso público. No 

terceiro ano da faculdade, seguindo a praxe, mandou currículos para estágio e participou de 

alguns processos seletivos, até que foi admitida na Ônix, empresa da área de tecnologia 

aplicada. Segundo Erika, passou na Ônix porque a diretora de Diversidade disse que antes, 

quem trabalhava lá era um homossexual assumido. Segundo Erika:  
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Gabriela: E você prestou muitos processos seletivos para estágio? Em que empresas você prestava? 

Erika: [...] E isso eu acho que é fato importante por eu ter entrado na Ônix, porque tinha a Diretora de 

Diversidade que disse que quem trabalhava lá antes de mim era homossexual assumido, e ela me contratou por 

eu ser negra. Era a única negra da empresa inteira e da área. Ela me contratou com uma faixa de renda totalmente 

diferente do resto do pessoal e tal, mas é isso... Na época eu não entendi, mas depois eu entendi que a Amanda 

me deu uma oportunidade sem a qual talvez eu apenas tivesse tomado vários 'nãos' e nunca tivesse ingressado na 

área.  

 

 

4) Esther 

 

Esther vem de família muito pobre, da Companhia Metropolitana de Habitação de São 

Paulo - COHAB de Carapicuíba/SP. Os pais não tiveram o ensino médio completo; ambos são 

de família extensa, tanto por parte de mãe quanto de pai. Esther foi a primeira de quatro irmãs 

a entrar na universidade, seguida pela irmã mais velha. A mãe foi empregada doméstica e o pai 

trabalhava como metalúrgico. Esther sempre estudou em escolas públicas até o ensino médio, 

quando a mãe pôde pagar um curso técnico em administração. Começou a trabalhar aos 13 anos 

como babá e em uma empresa de forma irregular, com serviço de produção sem registro. 

Quando conseguiu emprego formal, ela foi responsável por pagar os estudos da universidade. 

Começou a trabalhar com registro em carteira de trabalho aos 17 anos, como terceirizada na 

Polícia Federal. Devido a um problema de saúde familiar, teve que trancar a faculdade de 

Enfermagem para ajudar nos custos de saúde e conseguiu um emprego como assistente de 

Recursos Humanos em uma rede varejista. Foi aí que se interessou muito pela área de RH e 

decidiu mudar para o curso de Psicologia. Na empresa, trabalhava com recrutamento de pessoas 

com deficiência e esta foi sua inserção na área de Recursos Humanos e Diversidade.  

 

Gabriela: E a maior parte das escolas que estudou foram públicas ou privadas? 

Esther:  Públicas. Eu só fui estudar em escola privada no segundo ano do ensino médio, quando eu fui fazer o 

curso técnico de administração, mas só no segundo ano do ensino médio. Mas foi muito difícil para a gente pagar. 

Eu lembro que minha mãe ia na escola a cada três meses para fazer negociação. Ela sofreu muito para pagar e 

eu valorizei muito a oportunidade que ela me ofereceu. Ela sempre perguntou para gente o que a gente gostaria 

de cursar... então foi por interesse próprio mesmo. Com 17 anos fui fazer estágio e já comecei a trabalhar. Meu 

primeiro emprego com contrato, certinho, foi com 17 anos. Antes disso, eu tinha trabalhado como babá. Eu tinha 

14 anos. E também trabalhei numa pequena empresa de forma irregular; não tinha registro de produção, a gente 

recebia a produção em casa, fazia em casa e devolvia para a empresa. Era informal, era completamente informal. 

Nesta época, foi antes de ser babá, eu tinha 13 anos, mas fazia não porque minha mãe obrigava, mas por vontade 

própria para ter minhas coisas, né? Também eu não trabalhava muito não, eu não trabalhava o dia inteiro, eu 

trabalhava depois da escola, do meio-dia às seis e depois eu fazia minha lição de casa. Sempre fiz desse jeito e, 

com este dinheiro, eu comprava livros, alguma coisa que eu precisasse, ou usava para comprar coisas de 

adolescentes e com família grande fica um pouco difícil, mas eu sempre fiz isso.  
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5) Nina 

 

 Nina nasceu em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul e vem de um núcleo familiar 

pequeno; tem apenas um irmão mais novo. Teve uma infância tranquila, vivia em uma boa casa 

e sempre teve acesso à educação de qualidade; estudou em colégios particulares com bolsa por 

desempenho. A mãe é formada em Arquitetura e o pai é bombeiro. Aos 14 anos, passou a 

estudar em colégio federal e, no último ano, conseguiu uma bolsa por desempenho em um 

colégio particular para se preparar para o vestibular. Quanto à escolha da universidade, Nina 

queria prestar Psicologia e fez quatro vestibulares para Psicologia e um para Direito. Passou em 

três universidades privadas e em uma universidade federal no curso de Direito, mas acabou 

decidindo cursar Direito por questões financeiras. Percebeu que tinha inclinação por Direito, 

educação e combate ao racismo e tinha como foco seguir a carreira acadêmica. Na faculdade, 

pesquisou muito sobre erradicação da discriminação racial e direitos humanos. Começou a 

trabalhar já na universidade com bolsas de trabalho de extensão. Na adolescência, participava 

de um coletivo afro chamado Odara, de arte e cultura negra; e, como disse, foi o início de sua 

jornada de autoconhecimento. Na faculdade, se envolveu com a ONG Cadec na qual foi 

presidente por dois anos; e, quando terminou o curso, foi contratada como Diretora Nacional 

da ONG em Moçambique.  

 
Gabriela: Como foi esta experiência em Moçambique? Foi durante a faculdade? 

Nina: Foi depois. Eu terminei a faculdade, me formei em janeiro e fui para Moçambique em julho. A Cadec tem 

toda uma ligação com universidade. Você tem que ser recém-formado e ter menos de 30 anos para ir para lá e 

trabalhar também. Para mim, ir para Moçambique foi uma ligação com as minhas origens. Tudo isso começou 

quando eu tinha 5, 6 anos e eles começaram a trabalhar, em sala de aula, a questão da imigração, que é muito 

forte no Rio Grande do Sul. Descendentes de italianos e alemães que todos sabem - tudo muito lindo - vieram 

para o Brasil e por isso têm dupla cidadania. E quando eles foram trabalhar isso, eu lembro que eu não sabia de 

onde meu ancestral vinha. Você não sabe em que navio ele veio, que idioma ele falava, que fenótipo ele tinha, que 

foto, que cara ele tinha. E aquilo me deixou muito mal, muito mal mesmo. E foi naquele momento que eu decidi 

que em algum momento eu tinha que morar na África. Eu tinha que ver com os meus olhos como era o meu povo. 

E aí um dos acordos que eu tinha feito com os meus pais - a situação financeira já tinha melhorado – era que eu 

ia acabar a faculdade e iria fazer um intercâmbio na África. Então, juntou todas as coisas. Eu consegui, pela 

ONG, um salário que dava para eu sobreviver, escolhi Moçambique pois falava língua portuguesa e era um país 

africano. 
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6) Alícia  

 

 Alícia vem de uma família nuclear cujas bases do pai e da mãe são de famílias extensas; 

o pai, último de 15 irmãos, e a mãe, segunda de 12 irmãos. Tem, como grande referência e 

inspiração a história de sua mãe, que teve que trabalhar desde cedo na roça, carregando lenha e 

cuidando dos irmãos e que, aos 18 anos, resolveu migrar de Minas Gerais para São Paulo. Assim 

que chegou, ela começou a trabalhar como empregada doméstica e sofreu muito em casa de 

patroas, até que se casou e parou de trabalhar para cuidar dos filhos. O pai, que se tornou 

deficiente aos 6 anos, foi muito cuidado pelos irmãos por ser o filho mais novo e, quando os 

pais morreram, foi morar com uma irmã em São Paulo, cujo cunhado o ajudou a arrumar um 

emprego de auxiliar de escritório e foi estimulado para se formar contador. Os pais de Alícia 

deram suporte para que ela e o irmão estudassem em escola particular de bairro durante o ensino 

fundamental, o que a capacitou, quando adolescente, a prestar vestibulinho para as escolas 

públicas, como ETEC e Institutos Federais. Sempre teve o sonho de estudar Engenharia 

Aeronáutica, e ao prestar os vestibulinhos, entrou em Eletrotécnica no Instituto Federal. Alícia 

diz que foi um dos melhores anos de sua vida, em uma escola de qualidade pública com bastante 

diversidade. Na época do ensino médio, cursava Eletrotécnica e, ao passar por alguma 

dificuldade nas matérias, conta que sofreu muito preconceito por parte de um professor 

machista que, além de contar piadas de cunho machistas, desestimulava as mulheres - que eram 

apenas duas em uma sala de cinquenta alunos - a cursar exatas. Como estava indo mal em uma 

disciplina e pensando no que ia cursar na faculdade, foi estimulada por um professor de violão 

a prestar Jornalismo e como, além de exatas, era muito boa em português e gostava de ler, optou 

por prestar Jornalismo na Universidade de São Paulo (USP). Após fazer cursinho pré-

vestibular, foi selecionada para o curso. Somente foi trabalhar quando entrou na universidade.  

 

Alicia:  [...]. Na época eu fazia aula de violão e tinha um professor incrível, e a gente passava várias tardes 

mais conversando que tocando e aí ele foi a primeira pessoa que disse: “Porque você não faz jornalismo?” 

“Você é tão boa em comunicação e tal...”E aí eu comecei a pensar na ideia. Sempre fui boa em redação na 

escola, sempre gostei muito de ler; português é uma das matérias que eu amo também. Sou boa em matemática 

também. Foi quando eu resolvi fazer jornalismo e meu pai não gostou muito.... Ele pensou a vida inteira que 

teria uma filha engenheira.... Mas aí eu fiz cursinho e fui uma nerd total; e foi o último privilégio que mudou a 

minha vida toda. Fiz escola particular e, das quatro pessoas negras que tinha lá,  um era o meu irmão, os outros 

dois eram filhos de empregados da escola. Sai deste ambiente para ir para escola pública por causa daquela 

educação que tive antes. Aí meu pai não gastava com educação e disse: “Não, para você entrar na USP, eu vou 

pagar um cursinho, mas se você conseguir uma bolsa.” Aí eu fui lá e prestei uma bolsa e consegui. Este ano eu 
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realmente estudei, foi uma época que nunca fui tão disciplinada como ali, era uma questão muito grande passar 

na USP, este negócio de decepcionar meus pais.... E outra coisa: era uma meta e eu fui muito determinada, fui 

muito bem na prova, e consegui passar em jornalismo. 

 

 

5.  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 Introdução 

 

Nesta sessão, serão analisadas as trajetórias profissionais das seis mulheres negras 

entrevistadas, ressaltando como foi a construção de suas carreiras, quais os aspectos sociais e 

organizacionais que as influenciaram em suas trajetórias profissionais e quais as estratégias 

individuais e coletivas utilizaram para vencer as barreiras impostas pelo seu pertencimento de 

gênero, raça e classe para se estabelecerem no mercado de trabalho. Interessa à análise, ainda, 

compreender se as políticas de diversidade empreendidas pelas empresas multinacionais que as 

mulheres trabalhavam contribuíram para a construção de suas trajetórias profissionais.  

 Esta análise partiu, sobretudo, do referencial teórico adotado, relacionado às 

desigualdades que afetam a família, educação e trabalho das mulheres; os possíveis casos de 

discriminação e preconceito racial vivenciados em suas trajetórias; a construção da identidade 

enquanto mulheres negras e no aspecto organizacional; as possíveis desigualdades duráveis 

(TILLY, 1999) que se estabeleceram em suas trajetórias para se posicionarem no mercado de 

trabalho, analisado a partir da interseccionalidade (CRENSHAW, 1991) de opressões advindas 

de seu pertencimento racial, de gênero e de classe social no ambiente das empresas.   

   

   

5.2 Análise das narrativas 

 

5.2.1    Marta: “Fui lá e fiz! ” 

 

Marta, durante o curso superior de Processamento de Dados, que cursava junto a Artes 

Plásticas, ganhou experiência de docência pelos estágios em escolas públicas que realizou e 

começou a trabalhar na secretaria da universidade. Como não estava satisfeita com o trabalho 

universitário e queria ter a vivência em empresas, falou com o irmão que gostaria de trabalhar 

na área de consultoria em informática. O irmão entendeu auditoria e Marta prestou processo 
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seletivo para trabalhar na empresa de auditoria Pentágono como auditora. Unindo a facilidade 

em matemática e o trabalho em sistemas, passou a trabalhar com auditoria financeira e de 

sistemas na empresa em São Paulo:  

 

Aí eu falei assim: eu quero conhecer um ambiente fora da universidade. Eu queria saber como era uma empresa 

de verdade; a faculdade era faculdade, não era empresa. Então, meu pensamento com 22 ou 23 anos era saber 

como as coisas acontecem. (...) E, na época, a gente procurava emprego no jornal, e tinha oferta de várias 

empresas de auditoria. “Olha que interessante, existe auditoria de sistemas.” Aí eu fui e me candidatei em 

algumas empresas e acabei passando, e escolhi ir para Pentágono. Entrei e fiquei trabalhando lá na área de 

auditoria. A gente teve a oportunidade de fazer o departamento de auditoria. 

 

Marta é motivada por desafios e desejos: tinha vontade de trabalhar e de conhecer a 

realidade das empresas. Foi contratada por uma empresa que auditava empresas do Brasil 

inteiro; viu que tinha a possibilidade de conhecer os processos das empresas e assim o fez. A 

trajetória de Marta mostra determinação e espírito de liberdade para assumir novos desafios:  

 

Eu fui para Ribeirão e trabalhei um ano em uma empresa de auditoria. Viajei o Brasil inteiro e conheci várias 

empresas e vários grupos, e aquilo que queria no início que era justamente saber como era trabalhar em uma 

empresa, embora estando numa empresa de serviços, conheci vários processos, assim... como se faz margarina, 

prego, tinta, as empresas mais diversas; peças automotivas, passei por todas, fazendo auditoria, auditava todas 

as áreas. Aí sim a coisa ficou legal...(...). Lá eu auditei uma empresa que era a Oxigênio do Brasil, e eu gostei 

muito da área de Recursos Humanos, na verdade eu gostei como? Como eu gostei? Eu queria a área de tecnologia 

para apoiar as pessoas. Desde que fiz o meu curso, eu não queria fazer tecnologia pela tecnologia. O que eu 

queria era fazer um programa que ajudasse as pessoas. 

 

Marta tinha o desejo genuíno de trabalhar em corporações, em grandes empresas e 

percebeu, durante seu trabalho como auditora, que gostava da área de Recursos Humanos e 

gostaria de trabalhar com tecnologia e desenvolvimento de sistemas para a área, isto é, apoiando 

o processo de gestão de pessoas a partir da tecnologia. Quando informou ao chefe que o futuro 

seria trabalhar com determinado sistema de processamento para recursos humanos, o chefe não 

lhe deu atenção. É provável que Marta não tenha tido a percepção de não ter sido ouvida por 

ser mulher e negra. Em determinado momento da conversa, Marta chegou a aventar que poderia 

não ter sido ouvida pelo seu pertencimento de gênero e raça. Porém à época, ela sublimou e não 

reconheceu uma possível situação de discriminação. Este não aceite de sua opinião por parte 

do chefe a fez ir para a Delta, empresa de tecnologia multinacional, que desenvolvia o sistema 

de processamento, na qual desenvolveu uma carreira de 19 anos, entre as funções de supervisão 

e gerência.  

 

Eu sai da área de finanças e vim para a área de Recursos Humanos. Não é a área de Recursos Humanos interno 

que trabalha com os funcionários da Delta, mas é o produto Recursos Humanos que a gente vende para os clientes 

os produtos, mas a gente vende o produto e tem que entender de gente. O público que você trabalha são os gerentes 

e diretores e os consultores de recursos humanos de outras empresas. Aí eu estava na minha área de conforto. 

Dez anos depois, eu cheguei na área que eu queria.  
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Com relação às políticas de Diversidade, Marta atualmente é líder voluntária do grupo 

de mulheres da empresa Delta. A empresa tem um comitê de diversidade global, com metas 

mundiais para a contratação de mulheres em 25%; e na Alemanha, país sede da empresa, 30%. 

No Brasil, a política consistiu na criação do grupo de network de mulheres, que tem dois anos 

de existência e que, segundo Marta, existe para reter as mulheres na organização por uma 

questão de diversidade e inclusão. Quando perguntada se as políticas de diversidade da empresa 

favoreceram sua trajetória profissional, afirma que “sim, como a outras mulheres.” Como líder 

do grupo de diversidade de mulheres, atuou em algumas frentes. Conforme sua fala, quando 

perguntada se o grupo abarca a questão das mulheres negras, Marta reflete: 

  

Gabriela: Você acha que as políticas de diversidade da Delta favoreceram sua trajetória? 

Marta: Eu acho que sim, como a outras mulheres. O último programa que a gente desenvolveu aqui foi um 

programa para mães em retorno da licença-maternidade. Então era o seguinte: não é para olhar torto para a 

mãe que volta da licença-maternidade. Além de ela ser bem acolhida, nesta época, primeiro você é uma 

profissional, segundo você é mãe. Então a gente fez um programa muito interessante com mães experientes, com 

mães que tinham outro filho. Deu muito certo, era mais ou menos um mentoring. Não uso este nome porque a 

empresa tem um mentoring e coach formal. Era bem estruturado, tinha mentoring estrutural, informal, que eram 

25 mães. Uma mãe saiu da Delta, não por ser excluída, ela mudou da Delta e foi por isso. E todas as ações 

favoreceram, temos um feedback. Tem muitas mulheres. 

Gabriela: Como é ser uma mulher negra em cargos de gerência, como na Delta? 

Marta: Então....aqui a gente tem poucos negros e poucas mulheres…e não tem outra mulher negra…. Então 

assim, sinceramente gente, ou eu sou muito desligada, por isso eu falo assim, não tenho um história sensacional 

em termos de questão racial, eu tenho todas as portas abertas, eu posso conversar com todas as pessoas desde a 

presidente, como eu posso conversar com.… eu sou bem recebida em qualquer lugar, não é por ser mulher, não 

é por ser negra... não tenho percebido nenhum olhar diferente, nenhum bullying....nenhum comentário. Hoje em 

dia a gente exterminou praticamente até os comentários de gay, piadinhas, hoje nem isso tem... e se tiver é para 

saber que não é bem-vindo. A gente quer ter um ambiente saudável.  
 

 A fala de Marta revela sua percepção sobre como é ser uma mulher negra na gerência 

da Delta, lugar em que que há poucos negros e poucas mulheres. E, em um instante, inclusive, 

se dá conta de que não há, além dela mesma, outra mulher negra em posição de gerência. No 

entanto, não reconhece casos de discriminação e preconceito racial que tenha vivido, apesar de, 

em certo momento, dizer que talvez não tenha muita percepção para situações de preconceito 

racial não explícito. Ao mesmo tempo em que percebe que as políticas de diversidade da 

empresa favoreceram a criação de um ambiente de trabalho saudável contribuindo para retenção 

das mulheres, não consegue reconhecer, por outro lado - talvez por sublimação -, as situações 

de preconceito e discriminação racial vivenciadas em sua trajetória profissional. Podemos 

atribuir esse fenômeno ao fato de Marta fazer parte da primeira geração de mulheres negras que 

adentraram os ambientes organizacionais nas décadas de 70/80 e que, para atingir o posto de 

gerente e crescer profissionalmente, escamoteavam ou sublimavam as situações e vivências de 
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preconceito e discriminação vivenciadas na sua trajetória profissional na tentativa de se 

adequarem ao jogo de poder das organizações. Como Coelho Jr. (2011) identificou em seu 

trabalho, há uma diferença entre a vivência de duas gerações de executivos negros: a que 

adentrou no mercado de trabalho nos anos 70/80 e a que se inseriu nas organizações na década 

de 90. 

Pereira (2015), ao estudar a trajetória de mulheres brancas, pretas e pardas nas empresas, 

aponta a estratégia da “blindagem” tanto por parte das mulheres pretas quanto pardas em falar 

sobre casos de racismo vividos no mercado de trabalho. Optar por não revelar as violências 

simbólicas é uma estratégia de sobrevivência para alcançar os postos e avançar num mundo 

racializado, no caso das empresas. 

Ainda, em síntese, Marta afirma: 

 

Não sabia que era impossível, fui lá e fiz. 

 

 

5.2.2  GISA: “O meu não-lugar” 

 

 Gisa começou a trabalhar formalmente como empacotadora da rede varejista Dourado, 

função que exerceu durante toda sua graduação em Administração de Empresas. Trabalhava 

para pagar a faculdade e, em sua trajetória na empresa Dourado, que durou 13 anos, iniciou 

como empacotadora e saiu como Gerente de Sustentabilidade. Durante o período da graduação, 

prestou oito vezes o processo seletivo para a área administrativa da empresa, sendo aprovada 

apenas na nona vez: 

 

Gabriela: E você fez estágio na graduação? 

Gisa: Não fiz. Eu já trabalhava durante toda a minha graduação. Então, eu trabalhei na área de administração 

durante a faculdade. Eu trabalhei na loja da Dourado, durante uns dois anos. Eu comecei com empacotadora, e 

depois fui promovida a operadora de caixa, aí fui trabalhar na revelação fotográfica. Isso tudo na loja. Quando 

eu passei na faculdade, entre o resultado do vestibular e o término do primeiro semestre, eu tentei o recrutamento 

interno. Eu já tinha tentado. Eu tinha tentado 9 vezes o recrutamento interno dentro da Dourado, eu tinha tomado 

8 nãos. E para mim era muito louco...[...] então, eu pedia feedback e “ah não tá bom, tem que falar com o gerente”. 

Porque eu fazia o processo interno geralmente na loja, uma prova, só me candidatava e nem passava por uma 

entrevista ou coisa do tipo. E o feedback não vinha. Quando eu já estava matriculada e no fim do primeiro semestre 

e fiz o recrutamento interno, fui para fase de entrevistas e passei. Eu imagino que era porque eu ainda não tinha 

o ensino superior. Quando era uma vaga, eu competindo com outras pessoas que tinham esta competência, esta 

habilidade, eu acabava ficando. Então, isso. E no primeiro ano, eu entrei e passei para trabalhar no jurídico, e 

eu fiquei cinco anos. No jurídico eu entrei como assistente administrativo. No jurídico, eu entrei para fazer o que 

no jurídico combinava com minha área. Eu entrei no jurídico para cuidar da parte de finanças, na parte de 

administração, na parte de organizar documentação e a coisa toda. 
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Gisa mostra muita determinação em sua trajetória profissional, estratégia para ir 

galgando postos na empresa e, também, muita dedicação ao trabalho e busca por formação que 

a capacitasse a trabalhar nas áreas que desejava. Após cinco anos no jurídico, no qual aprendeu 

todos os processos de administração e controle financeiro, Gisa estabeleceu como meta 

trabalhar na área de Assuntos Corporativos e, para conseguir, fez pós-graduação em relações 

públicas na USP e migrou para a área. 

 Quando Gisa foi perguntada sobre os principais desafios na organização, em seu 

processo de ascensão profissional, ela cita que o maior desafio é ser reconhecida e creditada 

pela competência do seu trabalho. Por ter começado de baixo, como empacotadora, e ter muitos 

anos de trabalho, ela percebia que os desafios que se colocavam para crescer na empresa 

Dourado eram muito maiores que para outras pessoas. Podemos perguntar: Por que Gisa sentia 

isso?  Será que a mulher negra, advinda das classes populares, deve desenvolver um “traquejo” 

nas negociações e apreender as regras do jogo no ambiente de trabalho? Essas questões seriam 

os maiores desafios para conquistar a ascensão profissional na empresa? Será que os 

mecanismos que perpetuam as desigualdades duráveis nas organizações e na sociedade, 

conceituados por Charles Tilly (1999),  - como a exploração, domínio de recursos por grupo de 

pessoas poderosas que se conectam entre si, que no caso podemos definir como os mecanismos 

de acesso a oportunidades pela classe média estabelecida, que tem acesso desde sua formação 

escolar inicial aos códigos e ao capital social e cultural que os capacitam a entrar e adaptarem-

se com maior facilidade aos ambientes das empresas - poderiam ser considerados um dos 

mecanismos que Gisa cita como desafios na trajetória profissional? Também ocorre a 

monopolização de oportunidades, quando membros dos grupos dominantes adquirem acesso a 

recursos e impedem, nem sempre de forma consciente, o acesso de outros grupos a tais 

recursos? 

 

Gabriela: E neste período que você fazia estas atividades, quais os principais desafios na organização, neste 

processo de ascensão, qual era o principal desafio? 

Gisa: O principal desafio eu acho que era ser reconhecida e creditada pela competência do meu trabalho. Não 

pela minha gentileza ou pelos meus anos de casa. Porque em função dos meus longos anos de casa e ter começado 

muito nova. Eu me lembro que quando fui trabalhar neste escritório central eu tinha 17 anos. E fizeram um bolinho 

para mim nos meus 18 anos, e eu era a pessoa mais nova do escritório. O pessoal dizia: “Que irritante, esta 

menininha, não sei o que...” E eu neguinha, o cabelo enroladinho, muita gente olhava e diziam, alisa, pois, muita 

gente alisava o cabelo. Eu alisava mais antes do que hoje. Então, uma coisa que foi difícil, e era até meio difícil 

de perceber era que tinha um carinho, mas era um carinho infantilizado. Então as possibilidades de ascensão, e 

aí isso, obviamente, eu fui perceber depois de um tempo, eram possibilidades mais rígidas para mim do que para 

outros grupos. Porque eu estava lá, e era tipo, “que fofa, ela entrou como empacotadora, agora já está chegando 

a analista”. Depois de um tempo eu fui promovida a coordenadora em assuntos corporativos. Às vezes a minha 

sensação era de que eles estavam fazendo um favor. E para conseguir provar, a todo o tempo, que eu sou 

competente, que eu estou fazendo um trabalho que tem técnica, merece respeito, estou fazendo o trabalho 
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direitinho. Estou aqui para ser orientada e conduzida de acordo com a qualidade da entrega, né? Foi muito difícil 

durante algum tempo, e eu sempre estudei muito. 

 

Gisa, após chegar à função de coordenadora de sustentabilidade, negociou durante 

algum tempo a posição para gerente de sustentabilidade. A empresa não queria promovê-la e 

muito menos pagar o salário que Gisa advoga, alegando questões de regras e procedimentos de 

desenvolvimento. Gisa foi, então, indicada por outra pessoa que conhecia seu trabalho, a 

trabalhar em uma fundação empresarial do ramo imobiliário e assumiu a vaga de Gerente. Gisa 

conta que, pelo perfil da empresa e dos colaboradores, pela primeira vez sentiu-se no seu “não 

lugar”: por ser mulher negra e não advir das classes sociais altas, percebeu que não tinha o perfil 

da maioria das pessoas que trabalhavam na organização: 

 
Gabriela: Você acha que há diferença, não só na Dourado, mas agora dentro da sua trajetória profissional, de 

mulheres brancas e negras e dentro de brancos e negros no desenvolvimento da carreira? 

Gisa: Eu acho que tem mais resistência, uma resistência social maior em permitir que pessoas negras 

ascendam. Se conseguem ascender, tem uma resistência de frequentar este novo nível, em alguns lugares é 

impossível, tem algumas histórias que me mostraram que é impossível. O grupo faz pensar que é o seu não 

lugar. [...] Primeiro, é evidente o desequilíbrio. As organizações são lideradas por homens brancos. Mulheres, 

haviam poucas, mulheres negras, eu acho que eu nunca tive uma referência de mulher negra na liderança, 

nunca. Eu sempre tive chance de trabalhar, quando mulheres, mulheres brancas, eu nunca tive uma mulher 

negra nem como professora de escola, quiçá nas empresas, nenhuma delas. E isso, na verdade, é de fato uma 

barreira, faz de fato com que as pessoas não reconheçam as mulheres negras. [...] Depois que eu não estava 

mais tão feliz no Dourado, eu entrei num MBA da FEA, e eu era a aluna mais nova da classe, a única negra da 

sala. E, durante este processo, comecei a observar o mercado e mudei de empresa. Fui trabalhar no Gama. E no 

Gama, o produto é um produto para a classe A, vender residenciais. Eu ficava na Fundação, na área de 

Sustentabilidade, e para mim essa empresa foi um outro universo, porque a maioria das pessoas que também 

trabalhavam lá eram pessoas que faziam parte daquele mundo, ou moravam ou estudavam, ou viajavam, 

endinheiradas, e eu entrei pelas minhas qualificações, foi um momento que eu consegui uma melhoria salarial 

bastante significativa. E neste novo universo do Gama, uma profissão nova, novidades de relacionamento, tinha 

uma coisa de fazer coisas muito casadas com a diretoria de meio ambiente, em função de alguns públicos que 

trabalhávamos, o que foi bacana para aprender. Mas ao mesmo tempo, ali eu me sentia muito no meu 'não 

lugar'. Tinha na Dourado, mas ali nem perto... A Dourado é uma empresa de varejo com muita gente que ascende 

da própria loja, mesmo tendo um número maior de pessoas brancas evidentemente, tinha gente com uma história 

de vida mais simples. Então aquela gente que veio da loja e os outros estavam acostumadas a lidar com a 

população negra de uma outra forma. É outro negócio. Quando você fala de um negócio para a classe A, sorriso, 

as pessoas não estão acostumadas a lidar, as pessoas [negras] que eles conhecem são os garçons, as faxineiras 

de minha casa, né? Para conseguir ter o mínimo conforto para conseguir circular naquele ambiente, tive que 

negociar, fazer as tratativas, esta coisa toda. Para mim este foi o ambiente mais hostil, mais hostil porque em 

função da minha história de vida, de onde eu vim... ou trabalho que eu executava era muito sério, nunca fiz 

um trabalho para fazer marketing, eu sempre fiz um trabalho para gerar resultado, para as pessoas lá da ponta, 

que vire também resultados para a empresa e que todo mundo fiquei feliz.. Em função disso, eu comecei a ver 

que aquele lugar não era meu mesmo.” 

 

 A fala de Gisa sobre o que é sentir que o ambiente organizacional da Gama era o “não 

lugar”, materializa a tese de Charles Tilly (1999) sobre desigualdades duráveis e seus 

mecanismos de perpetuação das desigualdades, nas organizações e na sociedade, por 

monopolização de oportunidades. Neste caso, fica claro que as vivências e experiências da rede 

dos moradores e trabalhadores de empresas de condomínios residenciais classe A, que vende e 
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respira este estilo de vida, projeta crenças e práticas sobre o estilo de vida para os que trabalham 

na empresa e também da adequação ao ambiente de trabalho. O mimetismo fica claro na forma 

com que o estilo de vida e das regras de convivência e de como se portar na empresa, se 

adequam de forma plena às pessoas que compartilham do mesmo ethos dos moradores de 

residenciais da classe A, e que pessoas advindas de outros grupos sociais tenham mais 

dificuldade ou simplesmente não se adéquem ao ambiente organizacional da empresa. E este 

processo, pelas normas, procedimentos de dress code, regras de convivência e de formas de 

vestir, usar o cabelo e se portar são absolvidos e mantidos, formando o ambiente organizacional 

pela adaptação. Aqueles que não se adaptam, devido a vivências, atitudes, crenças e histórias 

de vida diferentes do disseminado pela organização, sentem-se no “não lugar”, sendo expelido 

ou saindo por conta própria. E no caso da mulher negra, advinda de classes sociais baixas, o 

pertencimento de raça, gênero e classe social se interseccionam e mostram várias formas de 

opressão na adaptação a estes ambientes, desde o não compartilhamento de vivências, crenças, 

hábitos e história de vida até o fato de que o corpo negro não é esperado e visto nestes ambientes 

organizacionais, e que requer regras de comportamento, estética e vestimenta do grupo padrão: 

branco e de classe alta.    

Gisa mostra, em sua fala, casos de preconceito racial claros ao referir-se aos comentários 

acerca do cabelo, que é uma das questões fundamentais para mulheres negras, analisado em 

alguns estudos (DAMASCENO, 2000).  Como alerta Nogueira (2007), o preconceito racial, 

manifestado no Brasil, pode ser flagrado em atitudes desfavoráveis a grupos estigmatizados em 

relação à aparência e traços físicos.  A estética negra e o corpo negro, além de serem visto como 

o “não lugar” nos ambientes brancos, causam estranhamentos, estigmatizações e manifestação 

do preconceito velado e dissimulado, manifestados em comentários acerca da aparência e 

características fenotípicas dos negros, e no caso da mulher negra, ainda com mais frequência, 

comentários relacionados ao cabelo: 

 

 Gisa: Eu, na minha trajetória, sentia os olhares de julgamento em função do cabelo, então eu tinha que ir com 

ele sempre lisinho e impecável. Naquele dia em que não está tão alisadinho assim, aquele olhar. Já cheguei a 

ouvir comentários: “Nossa, você fica tão mais bonita quando seu cabelo está assim, deveria vir de escova todos 

os dias.” E uma vez eu fiz tranças em só metade do cabelo e eu me adorava, me achava super linda e aí a pessoa 

falava: “Nossa que diferente, fica assim meio diferente mesmo.” Quando passei amarrar, não era um turbante, 

era só uma faixa no cabelo, as pessoas: “eh, dona Maria, veio fazer faxina hoje?” Então, as pessoas usam uma 

forma jocosa de apresentar sua forma mais racista, que ao fim e ao cabo é isso. As pessoas te assemelham aos 

empregados que estão fazendo a faxina, e não tem nenhum demérito isso, o detalhe é que para muita gente é 

tão estranho lidar com uma mulher negra numa posição de poder, que ficam tentando de todas as formas te 

fazer desistir disso. 
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Segundo Pereira (2015), a instituição do conceito “boa aparência” é alguns dos 

obstáculos que mulheres negras enfrentam no trabalho formal. Segundo a autora, banida pela 

lei 1.905, editada em 24/11/98, a exigência de “boa aparência” em processos de recrutamento 

e seleção, continua, de forma não explícita a vigorar nas empresas e a estigmatizar os traços 

fenotípicos de mulheres negras, sobretudo ao que se refere ao cabelo. A autora salienta que, 

segundo Damasceno (2000), a boa aparência hoje foi substituída pelo “perfil” que ainda é um 

critério a ser negociado.  

  Como afirma Wieviorka (2007), o preconceito racial refere-se à atribuição de 

representações do outro que depreciam e amplificam as diferenças, gerando exclusão e 

discriminação que são efeitos do racismo e que pode se manifestar de forma explícita ou 

dissimulada. Em determinados ambientes, caso das empresas, o preconceito racial é proibido 

de manifestação explícita. Em setores educados da população, tais comentários vêm camuflados 

em forma de piadas; comentários acerca da estética corporal, vestimenta; isto é, aspectos que 

indicam a não adequação do sujeito ao “perfil” da empresa, por seu pertencimento social, racial 

e de gênero, bem expressos na fala de Gisa. 

 Ainda, como síntese: 

 

Gisa: E neste novo universo da Gama, uma profissão nova, novidades de relacionamento, tinha uma coisa de 

fazer coisas muito casadas com a diretoria de meio ambiente, em função de alguns públicos que trabalhávamos, 

que foi bacana para aprender. Mas ao mesmo tempo, ali eu me sentia muito no meu “não lugar'”. 

 

 

5.2.3   ERIKA: “Você tem que provar”  

 

 Erika, na época da faculdade, prestou vários processos para estagiária e foi selecionada 

na empresa Ônix para trabalhar na área de Sustentabilidade. Como foi dito anteriormente, na 

época a empresa tinha políticas de diversidade e a diretora, ao contratá-la, disse que antes dela 

havia um homem gay assumido e agora a estava contratando.  Erika foi entender, algum tempo 

depois, que a contrataram por ser mulher negra. Após um ano e meio estagiando e, como a área 

era muito enxuta e não tinha possibilidades de ascensão a curto prazo, Erika foi indicada para 

ocupar uma vaga de estagiária no Banco Alfa. O banco era reconhecido, na época, por ter 

políticas de diversidade bastante avançadas:  

 

Erika: Em algum momento me chamaram para um processo seletivo no Banco Alfa e eu fiz o processo. Na época, 

o Banco Alfa tinha uma política extremamente forte de diversidade, a vaga era também para estagiário e eu fui 

para o banco. Cheguei a ouvir no final do meu processo de entrevista, o cara que me entrevistou disse que o 

Banco Alfa era muito focado em diversidade. Ele me falou que tinha eu e uma outra candidata, as duas tão boas 

quanto, as duas excelentes, e ele estava me contratando porque eu era negra, pois ele sabia que ela teria outras 
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oportunidades e eu talvez não. E ele me contratou para o banco e foi ótimo porque em 6 meses eu já estava 

efetivada como Analista Júnior. A experiência que eu levei da Onix, o perfil diferente, eu lembro que eu tenho cá 

comigo que eu me esforçava muito mais que as outras pessoas, e os meus gestores perceberam isso. [...]A política 

de diversidade do banco era muito forte, então tinha gente de tudo que era tipo tal. O Banco Alfa  foi o grande 

Oasis da minha jornada profissional, de eu ter entrado, de ter conhecido vários amigos, de ter aprendido muito, 

de até então, eu percebia que eu era negra mas percebia muito pouco, não era algo evidente, eu até então não 

tinha sentido claramente que eu era mulher e que eu era negra. Nem na Ônix nem no Alfa.. Tinha uma diferença 

de renda que era aberrante, mas eu olhava mais para a questão da renda, que a questão do meu gênero e da 

minha etnia em si. Então, assim a Ônix foi mais desafiador neste sentido do que o Banco Alfa. Eu achava que o 

peso maior para mim no ambiente de trabalho era a questão da orientação sexual, o fato de ser lésbica. Mas o 

fato de ser mulher e negra, eu fui perceber depois. 

 

 Quando perguntada se as políticas de diversidade favoreceram a sua trajetória 

profissional, Erika salienta que as políticas a favoreceram somente pelo fato de permitir a 

entrada dela nas empresas, pois não recebeu nada de dentro; teve que provar e trabalhar muito 

para evidenciar o seu potencial e para se desenvolver profissionalmente. Interessante notar, na 

fala de Erika, que a questão da identidade, enquanto mulher negra, é transpassada pela questão 

de classe social e de orientação sexual, pois não reconhecia, a princípio, que a diferença vinha 

pelo fato de ser mulher negra e, sim, atribuía ao fato de ser de outra classe social e pelo fato de 

ser lésbica. Pode-se perceber que o processo de construção de uma identidade enquanto mulher 

negra é construído pelas vivências, história de vida, ambientes nos quais se é socializado - caso 

da escola, do ambiente de trabalho, transpassado pela classe social -, pois segundo Kimberlé 

Crenshaw, (1991) as categorias de intersecccionalidade de gênero, raça e classe social se 

sobrepõem no processo de opressão social que as organizações, refletindo a sociedade na qual 

estão inseridas, estabelecem nos aspectos e processos organizacionais. Depois do Banco Alfa, 

Erika passou por uma consultoria de sustentabilidade, foi coordenadora de sustentabilidade da 

empresa Dourado e, depois, assumiu a área de Sustentabilidade de uma empresa de mineração 

nacional como consultora. Neste processo, Erika relata uma série de percepções das diferenças 

que se estabelecem no mercado de trabalho por ser mulher negra.  

 

Gabriela: E aí você assumiu a gerência? 

Erika: Não, eu assumi uma consultoria, eu era consultora, o cargo. Quando eu fui para a Aluminium, eu fui para 

dividir a área, como consultora, com uma outra gestora, que já estava para sair, mas eu não sabia. Então eu fui 

assumir Brasil, Peru e Colômbia.. Só que eu entrei e, em dois ou três meses, ela saiu. Aquela área que sempre 

teve duas gestoras, passou a ter só uma, pois a diretora falou “não, acho que eu vou ter só você que acho que 

você dá conta”. Eu aglutinei toda a área, todos os projetos que eram de duas anteriormente, mantive mais ou 

menos o mesmo salário, e passei a ter uma gestão de equipe. Eu passei 5 anos nesta empresa. E foi engraçado 

lá, pois eu passei cinco anos nesta empresa e eu percebi claramente a questão de ser mulher e negra. Pois as 

pessoas me falavam: no meu primeiro dia de empresa: “ nossa, contrataram uma consultora com este cargo, 

mulher e negra?” Cargos, diretores, reunião de diretoria: “Ah esta área produz menos, porque lá tem mulher!” 

“ah tal lá aconteceu errado, porque lá tem negro!” Então, entre as altas lideranças, a questão de ser mulher e 

negra, era realmente caracterizadores de incompetência, de má entrega, de falta de resultados de gestão. Mesmo 

que tivesse uma mulher entre os diretores, na sala de diretoria estes eram os comentários. Então, lá todas as 

minhas características de diversidade começaram a pesar, antes era uma, e passaram a ser três. E mesmo me 

provando 10 vezes mais, o que era claro, pois eu fui recebendo aumentos homéricos, não mudavam meu cargo de 
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Consultora para Gerente. Me davam aumento, me davam o cargo, me davam equipe, me davam aumento, me 

davam tudo, menos o título.  

 

 Erika cita o caso desta empresa nacional, da área de mineração, que tinha somente 6% 

de mulheres no seu quadro, e que depois do trabalho que realizou sobre políticas de diversidade 

na empresa, o foco foi para mulheres e PCDs. A estratégia para aumentar o número de negros 

ficou estabelecida somente para 2020. Supõe-se que, em empresas nacionais que não têm 

diretrizes como as multinacionais para estabelecer políticas de diversidade, a alta liderança seja 

ainda mais refratária a trabalhar com estas políticas. Nesta fala, fica clara a resistência, 

sobretudo dos cargos mais importantes, em incorporar valores de diversidade, pois a alta 

liderança, em geral, é composta por homens brancos e, neste caso, apenas 6% do quadro 

funcional era composto por mulheres, que não viam o valor de se trabalhar pela diversidade na 

organização.  

Erika cita, sobretudo, casos de assédio moral contra trabalhadoras mulheres na 

organização realizada por homens em cargos de liderança. Outro fato evidente em sua fala é a 

dificuldade que mulheres negras têm em ascender dentro das organizações. No caso de Erika, 

além de assumir o trabalho que antes era executado por duas pessoas, ela teve, ao longo da 

trajetória de cinco anos na empresa, aumento de atribuições, gestão de equipe, de projetos e 

orçamento, com aumento de remuneração, mas não teve a função alterada de consultora para 

gerente. Podemos pressupor, a partir da pesquisa do Instituto Ethos, ao mostrar que há somente 

8,2% de mulheres negras em cargo de supervisão e 1,6%, como gerentes, que o fato se atribui 

também, ao pertencimento de gênero e de raça destas mulheres e ao preconceito e discriminação 

de gênero sobreposto ao racial. Há, portanto, uma naturalização dos espaços de poder com o 

mesmo perfil de pessoas: homens e brancos. Como Charles Tilly orienta-nos, há uma 

monopolização de oportunidades, dada de forma consciente ou inconsciente, nos espaços de 

poder das organizações.  

Estudos recentes de estratificação social e desigualdade no mercado de trabalho 

ressaltam que há prováveis indícios de discriminação racial e/ou de gênero mostrados em 

relação aos diferentes rendimentos entre mulheres negras, homens negros, mulheres brancas e 

homens brancos, estando este último no topo da hierarquia (GUIMARÃES, 2002). Ainda  

Hirata (2014) advoga que no debate sobre relações de trabalho e gênero, a existência do lugar 

que as mulheres ocupam no mercado ocupacional está relacionado às relações de poder de sexo, 

raça e classe, ao conceito de interseccionalidade das relações sociais que consiste na 

interdependência das relações de poder de raça, sexo e classe, abordando parcial ou 
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perifericamente a sexualidade, que pode contribuir para estruturar as experiências, na sociedade 

e nas organizações para as mulheres de cor (CRENSHAW, 1991). 

Ainda, em síntese, quando perguntada sobre qual era o principal sonho, Erika responde:  

 

Eu acho que uma sociedade mais justa para todo mundo iria também me beneficiar, pois eu teria que me esforçar 

menos para chegar nos lugares que eu cheguei. Eu sei porque, porque você chega e você tem que provar porque 

você está ali, não é só chegar... 

 

 

5.2.4  ESTHER: “O meu maior valor” 

 

Esther começou a trabalhar aos 13 anos em trabalhos informais, como babá e operária, 

para ajudar no sustento da família. Entrou no trabalho formal quando cursava o técnico em 

Administração de Empresas, estagiando em empresa terceirizada vinculada à Polícia Federal. 

Cursou Enfermagem até o terceiro ano, mas, por um problema de saúde familiar, pediu 

demissão do trabalho para pagar as mensalidades atrasadas; após esse processo, iniciou sua 

trajetória profissional em uma empresa da rede varejista como auxiliar de Recursos Humanos. 

A partir daí começou a trabalhar com contratação de pessoas com deficiência, trancou a 

faculdade de Enfermagem e cursou Psicologia. Interessou-se demasiadamente por trabalhar 

com pessoas com deficiência e este foi o início de sua carreira em Recursos Humanos, 

trabalhando com políticas de diversidade. Passou cinco anos na primeira empresa varejista, na 

qual aprendeu todos os processos de Recursos Humanos e em seguida foi trabalhar numa 

entidade empresarial que atua com sustentabilidade. Nessa organização, apreendeu os conceitos 

para se trabalhar com diversidade, unindo a estratégia do negócio com a questão humana, e 

posteriormente foi convidada a trabalhar em outra empresa do ramo varejista para cuidar dos 

projetos de diversidade da empresa. Nessa empresa multinacional, as políticas de diversidade 

eram bastante estruturadas, já existia uma área de diversidade na qual ela pôde vivenciar os 

processos e práticas e olhar a diversidade como um todo. Na empresa Dourado, Esther 

participou do grupo de afinidade de negros e atuou no processo de definição de metas para 

aumentar a contratação de negros, pois, após a realização do Censo, descobriu que havia 

somente um negro vice-presidente. Nas discussões dos grupos de afinidade ressaltava-se os 

preconceitos vividos pelas pessoas negras no mercado de trabalho das empresas privadas e as 

dificuldades de ascensão:  
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Esther: [...]. Então, a gente tinha uma parceria com uma das empresas, na verdade a gente buscou parceria com 

uma empresa, e antes de eu sair, a empresa não tinha contratado, mas passou a firmar acordo para a contratação 

de negros, porque na empresa a gente tinha somente um vice-presidente negro, contratado, que se assumia como 

negro. Eles faziam censo com os funcionários. E lá a gente tinha somente um vice-presidente negro, que era muito 

difícil, junto com a área de seleção, encontrar profissionais negros. E aí, numa conversa que a gente teve, pois, a 

gente tinha grupos de diversidade, e a gente tinha grupos de negros que faziam parte, a gente entendeu de uma 

forma superficial, sem pesquisa, nada, que os negros escolhiam não trabalhar nas empresas porque já tinham 

sofrido muitos preconceitos nas empresas. Então eles preferiam, ou migrar para concurso público, porque era 

algo mais garantido, ou migrar para o seu próprio negócio, mesmo que fosse micronegócio. Então eles migravam 

para estas realidades pois era mais difícil sofrer um preconceito diário, podiam até sofrer, mas não era com 

frequência, o que nas empresas, às vezes, isso acontece. E falta de oportunidades de desenvolvimento porque as 

vezes o negro entra, ele até consegue entrar numa empresa, mas ele não consegue chegar a uma diretoria, vice-

presidência, por exemplo. 

 

 Como apontado por especialistas e pela pesquisa do Instituto Ethos, somente 2,6% das 

empresas entrevistadas tinha políticas de diversidade e com metas para aumentar a contratação 

de negros e desenvolvê-los em cargos de liderança. Mesmo nas empresas privadas 

multinacionais, com políticas de diversidade, vê-se resistência para implementar políticas de 

diversidade para o público negro. Pesquisa do CEERT (2015) mostra que 80% das empresas 

multinacionais localizadas no Brasil líderes em diversidade por rankings como o Diversity Inc. 

tem diretrizes globais que orientam a implementação de políticas nas filiais e destaca políticas 

de diversidade étnico/racial em suas matrizes. Porém, em outros contextos culturais, caso do 

Brasil, priorizam outros públicos como mulheres e PCDs apesar do ambiente institucional e 

legal favorável com o aumento nos últimos 10 anos de negros com curso superior, chegando a 

24,7% em 2010, e a implementação de ações afirmativas para negros em concursos públicos 

federais (a lei 12.990, promulgada em 09/07/14, estabelece cotas de 20% em concursos públicos 

na Administração Pública Federal, autarquias, fundações e empresas públicas). No entanto, não 

há ainda uma política pública no Brasil que incentive as empresas privadas a adotarem ações 

afirmativas para a população negra de forma direta, por exemplo, oferecendo incentivos fiscais 

para estabelecimento de concorrência em compras públicas, como o processo que existiu nos 

Estados Unidos. Os projetos que existem, em geral, visam incentivar a criação de programas de 

diversidade com foco em Gênero e Raça, caso do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, 

que monitora e orienta as empresas públicas e privadas a promoverem políticas de diversidade 

com foco em mulheres e negros.  Conforme apontou artigos de Fleury (2000) e Freitas (2016) 

as empresas privadas priorizam políticas para PCDs, por razões de cumprimento legal, e 

mulheres sem, no entanto, realizar o recorte de gênero e raça.  

  Podemos dizer que as políticas de diversidade com foco na população negra são um 

grande “tabu” por conta de nossos traços históricos de processos de assimilação associados à 

negação de que somos uma sociedade racista. Segundo Guimarães (2005), as desigualdades 
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raciais são naturalizadas na ordem social e há a negação do racismo, que configurou o mito da 

democracia racial, ideologia que dificulta a modificação desta situação, sobretudo nas empresas 

privadas. Estas são espaços de poder econômico nas quais as desigualdades estruturais, 

conforme Tilly (1999) define, são duráveis, atravessam a sociedade e as organizações e atingem 

os negros de forma mais incisiva.  Na fala de Esther, podemos observar que os negros, quando 

estão nas organizações cujos espaços são absolutamente homogêneos, por vivenciarem 

situações de preconceitos diários e a dificuldade de desenvolvimento da carreira e chegaram a 

postos executivos e gerenciais, adotam outras estratégias de desenvolvimento profissional como 

o concurso público e empreender.    

  Esther, após passar algum tempo na empresa Dourado, foi recrutada por outra empresa 

de varejo nacional para desenvolver a função de estruturar a política de diversidade da empresa. 

O foco da política nesta empresa foi o público PCDs, por necessidade de cumprimento legal. 

Como na experiência de Erika na empresa mineradora nacional, na percepção de Esther, não há 

negros na alta liderança para pautar estas questões e os negros não constituem o grupo  

prioritário para se propor políticas de diversidade:  

 

Esther: Hoje a gente tem trabalho com pessoas com deficiência. É o nosso forte de diversidade, é uma referência 

no grupo. A gente tem trabalhado com mulheres em cargos de liderança, jovens e a questão de negros é algo que 

a gente tem observado. Porque? Porque, primeiro que a gente não tem gestores negros, diretores negros, e uma 

das reuniões que nós participamos com todos os gerentes do grupo, independente qual era o negócio, todos do 

grupo, o presidente perguntou: Quantos negros nós temos aqui? E assim, foram três pessoas que levantaram a 

mão, da corporação como um todo na questão de diretores e gerentes. Só em uma empresa do grupo, tem 24.000 

funcionários e falando do grupo como um todo a gente pode falar que é o maior varejista do pais. Então é muita 

gente que faz parte da empresa e a gente não tem nenhum diretor negro, gerente negro no corporativo... a gente 

tem acho que dois, um homem e uma mulher... 

 

Assim como Marta, Esther não afirma ter sido vítima de preconceito racial no mercado 

de trabalho. No entanto, ambas relataram situações discriminatórias relacionadas a ser mulher 

negra no contexto de situações pessoais, no âmbito de vivências amorosas e convivência social. 

No mercado de trabalho, Esther relata que o preconceito vem de forma sutil, através dos vieses 

inconscientes, no qual teve que provar que detinha o conhecimento específico e convencer os 

superiores que estava qualificada para assumir postos de liderança. Em estudo de Bento (1995), 

realizado com mulheres negras em cargos de chefia/coordenação, também foi constatado a 

negação de vivências discriminatórias no ambiente de trabalho. A autora atribui isso a uma 

reação e estratégia de mulheres negras para chegar aos seus objetivos, quebrar os estereótipos 

de inferioridade racial como também ser muito dedicada a produzir resultados e ser muito mais 

do que se espera, caso relatado na trajetória da maioria das mulheres negras entrevistadas.  
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Gabriela: E dentro desta trajetória você sentiu algum preconceito na busca no mercado de trabalho, você sentiu 

algum preconceito por ser mulher, negra, advinda de classes populares? 

Esther:  Eu não senti um preconceito incisivo, direcionado, eu senti dúvida das pessoas se eu estava pronta para 

assumir aquele papel, isso sim. E aí você tem que mostrar.... e eu não sei se é por ser mulher, por ser negra, por 

ser de baixa renda, eu não consegui identificar qual foi o motivo destas resistências, que foram quebradas, pois 

eu fui provando aos poucos, que eu estava ali porque eu conhecia, porque eu estava engajada, porque eu tinha 

exatamente este objetivo na carreira e que aquilo parra mim era importante. 

  

Ainda, como síntese, quando Esther é perguntada sobre quais são as principais vitórias 

e conquistas em sua vida pessoal e profissional, ela responde:  

 

O meu maior valor é quando eu vejo uma pessoa que entrou lá [na empresa] super duvidosa das possibilidades 

de trabalho e eu ver ela sendo promovida, pois isso acontece. Isso é o maior valor, de ver o ser humano 

conquistando grandes conquistas, que por mais que sejam pequenas, mas para eles eram quase impossíveis, mas 

para mim é a maior conquista que eu tenho é ver a evolução do ser humano, independente qual seja a questão, se 

é de mulheres, se é de pessoas com deficiência, enfim.... ver a evolução humana é uma grande conquista e eu só 

consegui perceber isso porque eu consegui ver também a minha evolução humana. 

 

 

5.2.5  NINA: “Eu não quero ser a única sempre”  

 

 Nina vem de uma família negra de classe média do sul do Brasil e começou a trabalhar 

somente na graduação da Universidade Federal, na qual fez estágio em uma organização de 

Direitos Humanos; fez iniciação científica em estudos sobre questão racial e estagiou na 

Procuradoria do Município e no Tribunal de Trabalho na cidade que morava. No período que 

cursava Direito, presidiu, aos 22 anos, a ONG Cadec (ONG internacional de desenvolvimento 

de lideranças entre estudantes de universidade). Ao final do curso e após dois anos de 

presidência, recebeu a proposta para trabalhar em Moçambique como diretora nacional da ONG 

Cadec. O convite aumentou seu interesse em conhecer a África, oportunidade de resgate de suas 

raízes, que nutria desde a infância. Além de perfil de liderança, visto no processo de ser 

presidente de uma ONG internacional aos 22 anos, Nina demonstrava um engajamento com a 

questão racial ao se aprofundar e estudar o tema no âmbito dos Direitos Humanos e do combate 

ao racismo. Assim, após se formar na universidade, tornou-se Diretora Nacional da ONG Cadec 

em Moçambique. 

 Ao voltar de Moçambique, Nina iniciou processos de seleção para trainee. Prestou 15 

processos e chegou aos painéis finais em dois. Neste ínterim, Nina sabia que queria trabalhar 

com vendas, e através de algumas conexões descobriu que o gerente da Ômega, empresa 

multinacional americana na área de tecnologia, procurava alguém recém-formado para ocupar 

uma vaga de vendedor. Nina passou por uma entrevista e foi contratada.  
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 Em sua carreira na empresa Ômega, na qual está há três anos, teve três promoções, de 

trainee para gerente. Nina é líder do grupo de diversidade de negros, que começou no Brasil. A 

empresa, que tinha uma presidente mulher e um vice-presidente negro, este último norte-

americano, fez esforços para transformar as diretrizes internacionais de diversidade: 

 

Gabriela: Com que ambiente você se confrontou quando chegou para trabalhar numa empresa como a Ômega, 

na vivência que você está tendo dentro de uma empresa como esta? 

Nina: Não só dentro da empresa assim. A minha sorte é que ela me deixa muito à vontade. Eu cheguei num 

momento diferente da empresa.. Quando eu cheguei foi a troca de presidente global, e o presidente é indiano, ele 

vem com esta pegada de diversidade, de um ambiente que rende mais é um ambiente mais diverso, que é um 

ambiente heterogêneo. Então, a Ômega me incentiva a busca pessoas negras para trabalharem aqui, ou dizer que 

quer pessoas negras para trabalhar. Mas da forma que eu vejo é: a gente só funciona porque a gente tem uma 

liderança local que abraçou a causa. Se a gente não tivesse uma presidente, um vice-presidente que falasse em 

todos os espaços que eles vão sobre diversidade isso não iria funcionar... porque não é uma diretriz obrigatória 

que você tem que contratar, é uma estratégia que só funciona com os negros incentivando, a alta liderança dos 

Conselhos também incentivando, o líder deste Conselho é um homem negro.  Então, é assim que funciona das 

políticas para mulheres, tem uma regra aqui dentro que todo painel final tem que ter uma mulher. Você não 

tem esta regra, pelo menos por enquanto para pessoas negras. O grupo de afinidade começou em outubro de 

2015, quando o grupo se formou. Esta conversa começou em janeiro de 2015, não é muito longa. E aí, a gente 

está num momento de sensibilizar as pessoas para o assunto. Seria o que nas outras empresas se chama grupo de 

afinidade, tem o grupo de mulheres, tem o grupo de PCD, LGBT e a gente tem o grupo de negros, que segue uma 

diretriz global de 25 anos. E a gente criou o primeiro capítulo fora dos Estados Unidos. E a gente foi o segundo, 

eles querem criar na Europa e a gente que vai fazer a receita do bolo para eles criarem. Mas eu entendo que não 

só aqui, mas em todas as empresas, o principal desafio é contratar mais negros, este é o principal desafio aqui. 

Você tem que fazer cota, senão eles vão pegar uma pessoa não preparada e vão fazer da vida desta pessoa um 

inferno. Que não dá para dizer que a sociedade não é racista, ela é. Se você não preparar o ambiente não preparar 

a pessoa, ela vai desistir. Por a pressão num mercado agressivo, num tempo de crise, com uma pessoa que não 

foi preparada para isso. Eu não fui uma pessoa preparada para ser uma pessoa de vendas, eu não fui preparada 

para trabalhar em uma multinacional. Isso é uma coisa que a jornada está ensinando. Então eu acho que gente 

está num processo muito devagar de ainda sensibilizar gestores e a empresa sobre a importância de se discutir o 

assunto dentro da empresa, a importância de trazer e mostrar o que está errado. 

 

 Interessante observar na fala de Nina que o estímulo para políticas direcionadas para o 

público negro iniciou-se depois que uma alta liderança da empresa, um vice-presidente negro, 

estimulou a iniciativa. Além disso, depois que Nina entrou na empresa foi criado o grupo de 

afinidade de negros. Nina aponta que somente há seis negros num grupo de 2.000 funcionários 

no Brasil da empresa Ômega. Nina reforça que somente quando há uma alta liderança no país 

engajada a proposição de políticas de diversidade racial é estimulada, ainda que seja em 

empresas multinacionais americanas que têm diretrizes globais de diversidade. No Brasil, Nina 

salienta que o processo só está começando, que a ausência de negros na organização é notória 

e ainda que não existem metas de aumento de negros no quadro organizacional. A empresa 

iniciou a mobilização e sensibilização interna dos gestores e funcionários e incluiu no seu 

discurso que tem interesse em contratar mais negros no Brasil. A fala de Nina aponta para o 

fato de que, assim como as pesquisas de organizações como o CEERT e o Instituto Ethos vêm 

mostrando, o maior desafio é o foco em políticas de diversidade para o público negro e a menor 
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priorização em políticas de diversidade serem direcionadas para a população negra: a 

inexistência de alta liderança engajada em promover estas políticas e a pífia presença de negros 

em cargos de liderança nas maiores empresas do Brasil, que ocupam somente 4,7% dos cargos 

executivos no Brasil.  

 O processo nas empresas multinacionais para esta temática ainda está na fase de 

sensibilização do público interno, sobretudo os gestores. Como a fala de Nina indica, se o 

ambiente interno da empresa e os gestores não forem sensibilizados para a questão, os negros 

que entrarem terão muita dificuldade de adaptação nas empresas e suas vidas ou “será um 

inferno” ou sairão por conta própria da organização.  

 Nina aponta ainda que os negros não são preparados a competir e realizar o jogo de 

poder que se estabelece nas organizações multinacionais. Pela sua própria experiência, ela teve 

que aprender por conta própria, no processo de sua jornada em uma carreira numa 

multinacional, que essas são ambientes homogêneos – brancos e masculinos -  sobretudo na 

área de tecnologia.  Quando perguntada sobre se sofreu preconceito racial por ser mulher negra, 

Nina reflete:  

 

Gabriela: Pensando no ambiente, não só aqui, mas no ambiente de empresa, você já sofreu algum tipo de 

preconceito por ser mulher negra? 

Nina: Vamos passar com calma sobre este assunto. Este assunto é muito difícil porque você nunca sabe se a 

pessoa está sendo preconceituosa com você no meu caso, porque eu sou nova, porque eu não sou de uma área 

de tecnologia, porque eu sou mulher ou porque eu sou negra. Então, tem quatro coisinhas aí que pode ser um 

fator influenciador da pessoa estar sendo preconceituosa. Se eu acho que teve algum ponto por questão racial, eu 

tenho certeza..., mas não é um ponto que eu posso ir para rua e dizer: “Fulano é racista! ” Situações que fulano 

acha que é meu gerente quando não é. Me trata de um jeito, me desrespeita, me destrata, é hostil, porque você 

sente na forma como a pessoa se comporta que ela acha que seu lugar não é aquele. Que você não devia estar 

aqui. Ás vezes, assim, é muito pontual, isso aconteceu duas vezes em três anos, que eu tenho certeza absoluta, são 

duas pessoas em específico, que sentem que eu não deveria estar trabalhando com estas pessoas especificamente. 

Que eu não deveria estar naquele círculo, é como se você não merecesse estar aqui.  

  

Nina destaca em sua fala, assim como Gisa, que os funcionários da empresa Ômega 

expressam, por preconceito assistemático e dissimulado, o incômodo de ver uma mulher negra 

e jovem em cargo de gerente, e expressam por atitudes hostis que o lugar de uma mulher negra 

não é em uma empresa de tecnologia multinacional, sobretudo uma das maiores do mundo. 

Porque há a naturalização dos espaços brancos e masculinos como representação de poder nas 

empresas, Nina questiona o desconforto que gera ver uma mulher negra em posto de liderança, 

sendo que, em geral, são raríssimas as mulheres negras que ocupam um posto de gerência em 

uma empresa multinacional. Vale dizer que Nina é a única mulher negra a trabalhar na empresa 

em 25 anos de atuação no Brasil. Portanto, é recorrente nas falas das mulheres negras 

entrevistadas que elas devem trabalhar de forma irreputável, como vemos na fala de Erika e de 
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Gisa, e, ainda assim, quando assumem postos mesmo de gerência e coordenação, estes não são 

os lugares esperados para uma mulher negra ocupar, como ressalta-se na fala de Gisa. O 

sentimento de ‘não lugar’ é recorrente, sobretudo, pela diferenciação, exclusão dos círculos 

sociais e das redes de relacionamento estabelecidas nas empresas por não ser o “padrão”, não 

adequação ao dress code e ao estilo de vida esperado; leia-se padrão, como o hegemônico 

esperado nas empresas, como Charles Tilly (1999) nos orienta. Quando os pares categóricos 

brancos/pretos, homens/mulheres, ricos/pobres interagem no ambiente organizacional, 

sobretudo mulher negra X homem branco, o que se gera é a detenção de controle ao acesso aos 

recursos produtivos, ou seja, a segregação dos espaços e circulação entre as redes de 

relacionamento estabelecidas e a diferenciação como aponta a fala de Nina abaixo: 

 

Nina: [...]Mas eu estava pensando sobre isso ontem, por mais que eu navegue bem e consiga que este processo 

de comunicação seja muito fácil para mim, tem momentos que eu me sinto excluída. Tem momentos que não 

funciona até pelos padrões: não sou alta, não sou loira, não sou bonita, quer dizer, eu me acho bonita, mas não 

sou bonita nos padrões dos outros, não estudei em universidade de ponta, não sou daqui meu pai não me deu 

um carro quando eu me formei. Então, você não sendo os padrões é muito mais difícil as pessoas aceitarem 

você, por mais que você queira se inserir, tem aquela rodinha de conversa que as pessoas vão sumindo, você 

acaba funcionando com aquele mesmo grupo. São coisas que eu não vou conseguir evitar e que vão acontecer. 

Independentemente de estar atrelada a questão racial, pois sendo uma mulher negra num ambiente desses você 

não atende aos padrões, sendo sua trajetória muito mais tortuosa e íngreme, pensando com um relevo diferente 

do que o pessoal que veio pronto. E eles não vão aceitar isso, mesmo que você tenha um desempenho melhor, 

evoluir melhor e conseguir uma promoção.  

 

O estudo realizado por Bento (1995), sobre a mulher negra no mercado de trabalho, 

aponta desde a década de 1990 a problemática da discriminação quando há a naturalização do 

“lugar” da mulher negra e do homem branco, no qual o “lugar” ocupado por homens brancos, 

não deveria ser ocupado por mulheres negras, tendo em vista que são diametralmente opostos 

no imaginário social e também são reais segundo os estudos de estratificação no mercado de 

trabalho e de acordo com as estatísticas. Segundo Bento, a discriminação contra mulheres 

negras em cargos de chefia sustenta-se na resistência do branco em aceitar alguém socialmente 

considerado subordinado, ocupando o comando de outros brancos. A hierarquia social baseada 

na raça, e igualmente no gênero, estabelece que há uma posição na relação ampla entre 

brancos/negros, homem/mulher, e que deve corresponder a uma posição inferior no trabalho, 

onde o “lugar” de um jamais seja ocupado pelo outro (BENTO, 1995, p. 484). 

Quando perguntada sobre se as políticas de diversidade favoreceram sua trajetória 

profissional na empresa, Nina comenta: 

 

Nina: As políticas de diversidade favorecem para que eu possa ir e atrair mais negros para se aplicarem para 

estas vagas, que antes não acontecia. Isso é uma coisa voluntária, o que está na minha meta de trabalho está 

totalmente atrelado a receita e outras coisas de impacto, mas muito mais a receita. Mas na minha carreira 
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individual, o quanto eu estou me desenvolvendo aqui, eu não vejo nos meus atuais gestores vendo com tanta 

sensibilidade isso pelo simples fato que não traz receita diretamente. Agora vem muito de conseguir abrir os 

processos seletivos para universidades não tradicionais, pois você acaba pegando pessoas negras. Só que é um 

passo antes, é você convencer o gestor de que não existe somente a PUC, a USP e o Mackenzie. Eu vejo neste 

processo de estágio isso, abrir para universidades que não são de ponta. O problema é as pessoas negras não 

aparecem. Ai a gente vai no marketing, e no processo de reconhecimento. Que fotos estão aparecendo nos slides 

que a gente apresenta? Quem é que está aparecendo nas reportagens que a gente põe na rua? Então, são várias 

frentes que ao mesmo tempo, que a curtíssimo prazo não vai ter muito resultado. Daqui a três anos, eu acho que 

a coisa vai melhorar. Hoje tem um estagiário negro, sempre tem assim, num processo a gente coloca um, num 

outro processo a gente coloca dois. A gente contratou dois estagiários na última leva, só que um o Beta levou. 

Não consegue ter uma retenção porque o banco paga melhor, e a perspectiva de carreira, do banco, neste caso, 

paga melhor. Agora tem uma questão de se aproximar mais dos coletivos negros nas universidades, e a gente fez 

um evento aberto no dia da Consciência Negra, para trazer negros para dentro da empresa, para que a gente se 

sinta à vontade para falar sobre o assunto.  
 

 Conforme a fala de Nina, os profissionais negros que entraram no mercado de trabalho 

depois de 2010 estão mais conscientes do papel que devem exercer, não só a partir da estratégia 

individual, mas de uma estratégia coletiva. A isso Nina chama de “militância corporativa”, isto 

é, ação que visa aumentar a quantidade de negros dentro das empresas, neste caso, nas 

multinacionais. Podemos observar a importância de uma alta liderança corporativa engajada e 

também das lideranças de Recursos Humanos, ou mesmo, a importância de grupos de 

afinidades de negros nas empresas, que pautam o tema e também orientam a empresa para 

buscar os candidatos negros. 

 No caso de Nina, ela se juntou a outros profissionais negros em corporações para 

montar um grupo de relacionamento de profissionais negros, que visa capacitar outros 

profissionais a buscarem vagas em empresas. Este grupo, associado a um Fórum promovido 

pela Prefeitura de São Paulo, realiza a articulação de empresas multinacionais que querem 

contratar mais negros com os profissionais em busca de emprego, promove a formação desses 

profissionais e demonstra os canais que eles utilizarão para concorrer às vagas nas empresas 

que já se posicionaram e tem interesse em contratá-los. A estratégia no Brasil, segundo Nina, é 

diferente dos Estados Unidos. Aqui ocorre a articulação de empresas intra e intersetores através 

de Fóruns e redes ligadas aos profissionais negros que estão saindo das universidades para se 

promover uma maior contratação dessas pessoas. Nina também cita o fato das empresas 

flexibilizarem as formas de contratação, não focando somente em universidades de primeira 

linha e também se conectando com os coletivos negros dentro das universidades públicas e 

privadas do país. Já nos EUA, as políticas, no início, se deram por incentivo de políticas 

públicas que orientavam as empresas a promoverem ações afirmativas para a população negra. 

No caso da trajetória profissional de Nina, podemos observar que as estratégias para chegar às 

empresas passa de uma estratégia individual para uma estratégia coletiva. Como ela diz, não 

quer sempre ser a única mulher negra na corporação onde atua. E faz desse desejo uma 
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“militância corporativa”, não só liderando o grupo de afinidade de negros dentro da empresa 

Ômega, mas também articulando no seu tempo livre uma rede, bem como participando de 

Fóruns Empresariais e lidera o network corporativo de profissionais negros, relacionando-o 

com um grupo de empresas que deseja contratá-los. 

Em síntese, quando Nina é perguntada sobre como é sua vida fora da Ômega, suas 

atividades sociais, ela responde:  

 

Faço muita coisa, minha atividade social favorita é falar sobre a inserção dos negros e aumentar de alguma forma 

sua participação nas empresas. Isso que eu gosto de fazer. É uma militância corporativa, eu não quero ser a única 

negra sempre. [...] uma vitória em minha trajetória profissional é trabalhar numa multinacional, não só trabalhar 

numa multinacional, eu acho que ser a primeira mulher negra trainee em 25 anos na Ômega no Brasil, isso é 

para mim algo sem precedentes. E acho que uma vitória minha, pessoal, é não ter me desconectado dos valores 

que me movimentam. 

 

 

5.2.6  ALÍCIA: “Minha maior conquista”  

 

 Alícia vem de uma família de classe média paulistana, estudou em bons colégios 

públicos e particulares e cursou jornalismo na Universidade de São Paulo (USP). Iniciou sua 

trajetória profissional com estágios na USP, trabalhou em cursinho pré-vestibular e também 

com bolsas de estudos no Museu de Ciência da USP. Neste processo, prestou uma bolsa 

internacional e foi estudar na França durante 6 meses. Após o retorno, iniciou a busca por 

estágios em empresas e foi selecionada para trabalhar com estagiária de jornalismo numa revista 

para o público jovem numa grande empresa. Considera que por ser negra e trazer uma 

experiência diferente da maioria dos estagiários da empresa, passou a realizar matérias 

jornalísticas relacionada ao público negro para a Revista. Passou a cobrir eventos e também a 

escrever matérias sobre youtubers negras que falavam de cabelo crespo e cacheado e cobrir 

matérias que estavam relacionadas ao público negro. Reconhece que o fato de ser negra fez com 

que cobrisse pautas direcionadas a este público. Como a empresa estava sempre demitindo e 

não viu possibilidades de ser efetivada, Alícia, por incentivo de um amigo, prestou o processo 

de estágio para uma grande companhia de tecnologia. Alícia conta que achava que não ia passar, 

por conta do processo na empresa Zeta ser muito competitivo. Porém, ela foi aprovada em todas 

as etapas e direcionada a trabalhar na área de Recursos Humanos da empresa. Durante a 

entrevista com a pessoa que seria sua gestora, Alícia logo se identificou e como era muito 

atrelada a questões das mídias sociais, a gestora disse que podia articular processos de mídias 

sociais com Recursos Humanos. Alícia gostou do trabalho na empresa e verificou que eles 

atuavam com comitês de diversidade. Na época ainda não havia no Brasil o comitê de negros, 
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porém Alícia foi se envolvendo em outros projetos que tinham no Brasil até que, em um certo 

momento, foi convidada a criar, junto com outro funcionário, o comitê de diversidade falando 

de questão da desigualdade regional, de religião e outros assuntos:  

 
Alícia: E aqui quando eu vi que tinham os comitês e eu vi que tinha o comitê de pessoas negras. Na época não 

tinha no Brasil ainda, eu falei que pena, não tem no Brasil. Aí fui me envolvendo com outros projetos que tinham 

no Brasil até que dia um cara veio até a mim e falou: eu sei que você gosta destes temas estou pensando em criar 

um comitê assim assado, era até outro comitê que falava de todos os públicos que estão mal representados, então 

falavam de preconceito regional no Brasil, de religião, da temática negra, de racismo, mas não era o ponto 

central. Aí eu comecei a montar com ele um outro comitê e foi quando o pessoal dos EUA ficou sabendo que eu 

estava trabalhando e queriam expandir, na época era o BlackZeta para outros países, e falaram o que eu achava. 

Eu disse: “É o meu sonho”. E foi assim que o comitê de negros nasceu na época era o Black Zeta Network e 

depois a gente mudou de nome. Na época a nossa principal missão aqui dentro era mais conscientização interna, 

porque imagina, aqui na época ninguém tinha tocado neste assunto.  

 

  O comitê nasceu, segundo Alícia, inspirado pelo comitê de negros dos Estados Unidos. 

Ela salienta em sua fala que até então a questão dos negros não tinha sido discutida na empresa 

no Brasil. Após assumir a liderança e juntar, na época, os seis negros que tinham na empresa, 

o grupo foi crescendo em atuação, até atingir atualmente um mailing de 70 pessoas (10% do 

escritório no Brasil), sendo a maioria composta por brancos que se solidarizam com a causa. O 

grupo que atualmente Alícia coordena, desde 2014, compartilha artigos, vídeos de 

conscientização sobre a questão racial no Brasil e realiza atividades de voluntariado e ações em 

datas simbólicas como o Dia da Consciência Negra. 

 Tendo 20% do seu tempo para se dedicar a estruturar ações do grupo de negros, Alícia 

diz que a ação do grupo é baseada em três pilares: sensibilização dos funcionários para a 

promoção da diversidade racial, ações de fortalecimento da comunidade externa para o 

desenvolvimento da sociedade e o terceiro pilar ligado a ações para o Recrutamento e Seleção 

de pessoas negras. Interligados, estes três pilares buscam aumentar a empregabilidade de 

negros, criando uma rede com outras empresas que também têm esse interesse.   

 A fala de Alícia, como a de Nina, indica em que medida a representatividade importa 

para as empresas começarem a trabalhar com políticas de diversidade racial. Além da 

importância da alta gestão apoiar a causa, também é importante ter negros na empresa engajados 

e o apoio das lideranças médias e de Recursos Humanos para pautar a temática e apoiar a 

implementação de algumas políticas de diversidade, como o comitê de negros, que pauta a 

sensibilização dos funcionários e da gerência para o tema e também para ações que visem a 

maior contratação desses profissionais. Em todos os comentários das mulheres negras 

entrevistadas percebe-se que esse movimento é bem recente, provavelmente fruto de um 

amadurecimento do debate sobre a questão racial nas empresas e também de muita pressão do 
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movimento negro no Brasil, ainda que não haja políticas públicas para incentivar este processo. 

Sobretudo, pelo fato de que somente agora negros começam a ocupar espaços nas organizações 

de forma mais articulada e pautarem estas demandas. Interessante notar que todas as mulheres 

negras entrevistadas participam direta ou indiretamente das ações nas empresas ligadas à 

promoção da diversidade nas organizações, seja liderando grupos de afinidade de negros e/ou 

mulheres, seja coordenando ações de Responsabilidade Social e Políticas de Diversidade com 

este intuito, seja participando e/ou liderando ações da sociedade civil organizada com este 

objetivo.  

 Assim como as outras mulheres entrevistadas, Alícia ressalta que o fato de ser mulher 

negra traz para sua trajetória profissional muitos desafios. Como Esther, um dos desafios 

apontado por Alícia é o de se reconhecer pertencente ao espaço das organizações e também se 

sentir empoderada para estar naquele lugar. Isso não é de se estranhar, pois à luz dos estudos 

que já trabalharam o tema, a representatividade de pessoas negras nas organizações importa e 

é uma das pautas do movimento negro. Estas mulheres não têm outras mulheres negras que as 

antecederam para se inspirarem e estão, a duras penas, ocupando espaços que nenhuma outra 

mulher negra o fez no Brasil. As desigualdades duráveis que são estabelecidas de forma grupal 

nas organizações e na sociedade e que determinam os espaços das corporações como brancos e 

masculinos, na relação entre os pares categóricos branco/masculino versus negro/mulher, é o 

que ainda perdura nas organizações. Daí a dificuldade das mulheres negras que ultrapassam 

estas barreiras duráveis de desigualdade não se reconhecerem pertencentes a estes espaços e 

também atribuírem ao par categórico mulher/negra seus maiores desafios para se posicionarem 

no mercado de trabalho: 

 

Alicia: Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande na parte inspiração, para dar exemplo, por mais 

que eu sei que nossa trajetória seja diferente, eu quero que outros jovens negros, vejam e pensem: “Olhem só: 

eu também posso.”  Tem um outro negro aqui no Zeta que falou: “Eu só pensei em prestar o estágio da Zeta 

pois eu vi você no vídeo. Eu só me apliquei por isso.” [...]Já aconteceu muito assim, você está querendo falar 

sobre o que é ser negro, sobre a comunidade negra e questões negras, e tem uma pessoa, homem e branco, 

querendo falar mais que você achando que sabe mais que você. Achando que ele entende mais, isso sim, 

aconteceu no ambiente de trabalho, e naquele momento eu tive que me posicionar, isso foi bem difícil, e naquele 

momento eu tive que me posicionar e dar o feedback para a pessoa isso foi bem difícil, para as pessoas que 

estavam fazendo isso, e explicar o que elas fizeram. Foi uma reunião que a gente estava falando sobre o Comitê 

e foi eu e mais um negro, e a gente estava falando e as pessoas que foram para esta reunião eram homens 

brancos, e a gente estava tentando falar como é a realidade aqui em ser negro para uma pessoa estrangeira era 

uma conversa sobre isso, e os homens brancos queriam falar mais do que eu...queriam falar o que é ser negro 

e com ideias bastante errôneas, falando que são apaixonados pelas causa, que realmente eles estavam ali, e 

realmente não estou representando o negro. Eu tive que levantar minha voz e levantar a minha mão na cara 

da pessoa para ele deixar eu terminar uma frase, de tanto que me interrompiam. E tivemos que chamar as 

pessoas para dar feedback, e não era a primeira vez, mas era realmente a primeira vez que frustou muito e me fez 

tomar uma ação. E hoje em dia eu me posiciono muito e falo, é o lugar de fala do negro e o protagonismo é nosso. 

Então fica até um pouco agressivo nesta parte, mas é uma postura minha que mudou muito bastante.  
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 Como Barros (2014) salienta, as diferenças entre negros e brancos são socialmente 

constituídas e têm implicações específicas, sobretudo em relação aos grupos humanos, não 

sendo, portanto, de caráter individual e isolado. A fala de Alícia, acerca da situação em que 

homens brancos se sentem no direito de falar o que é ser negro no Brasil, ressalta bem o que 

Florestan Fernandes identificou como “preconceito de ter preconceito”, que, no caso, seria o 

branco, de forma equivocada, tentando mostrar que é “apaixonado pela causa”. Em relação ao 

tema das questões raciais, há brancos que se sentem na autoridade de falar sobre o que é ser 

negro no Brasil, e procuram, assim, protagonizar e estar à frente de demandas que se referem 

ao negro brasileiro. Alícia ressalta que na questão relacionada à desigualdade racial e à luta por 

igualdade no Brasil o protagonismo é dos negros e os brancos podem vir a ser aliados na medida 

em que compreenderem que o protagonismo de fala e de ação deve ser dos negros.  

Na situação da empresa Zeta, na qual há somente sete ou oito negros num grupo de 

2.000 funcionários no Brasil, apresenta-se o que desde 1970 

 Hasenbalg (1979) denuncia com seus estudos: a mobilidade ascendente dos negros é 

mais difícil e que essas dificuldades são maiores nos estratos mais elevados de renda pelo fato 

de os mais elevados níveis hierárquicos são mais refratários à absorção dos negros. Na medida 

que os negros conseguem ascender a estas esferas, há brancos que pretendem desprivilegiar a 

voz dos negros. É necessário que a sociedade vivencie a experiência dos negros protagonizando 

e contando suas próprias histórias, em uma construção dialógica que de fato respeite a igualdade 

entre os seres humanos, e mais: admitam sua condição de privilegio numa sociedade racista e 

sexista. Podemos dizer que há um desconforto por parte de uma grande parcela de brancos 

brasileiros, em respeitar o protagonismo dos negros, seja nas empresas, seja nas outras esferas 

de poder da sociedade, porque os espaços de poder estão naturalizados como brancos e 

masculinos. No caso relatado por Alícia, percebe-se que o espaço de fala de uma mulher negra 

não é respeitado, como acontece com muitas mulheres que são sempre interrompidas quando 

estão se pronunciando em uma roda de conversa ou uma reunião na qual a maioria é masculina. 

No caso de Alícia, uma mulher negra jovem, nas estruturas e dinâmicas de interação social entre 

brancos e negros, ela sofre com dois ou mais eixos de subordinação, ser mulher e negra. O 

racismo, o patriarcalismo e a opressão de classe, nesse caso, criam e naturalizam as 

desigualdades de posição para mulheres negras, conforme Kimberlé Crenshaw (2002) nos 

orienta a observar nestas interações sociais estabelecidas nas empresas, um dos espaços de 

poder no qual vigoram as desigualdades estruturais da sociedade brasileira.  

 A fala de Alícia também apresenta o problema da falta de representatividade pela qual 

as mulheres negras passam, que em sua grande maioria estão ocupando pela primeira vez os 
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espaços nas organizações multinacionais. Sendo as primeiras e não tendo outros modelos de 

representação e inspiração, muitas vezes essas mulheres negras acreditam que ou não são 

merecedoras de estarem ali representando e legitimando a luta por igualdade das pessoas negras 

por ascensão no mercado de trabalho ou acreditam que não tem uma história que é passível de 

ser inspiradora para outras mulheres negras que virão após elas. É o dilema dos primeiros a 

quebrarem barreiras e a consequência do isolamento promovido nesses espaços – brancos e 

masculinos – que provoca o questionamento acerca da legitimidade destas mulheres e homens 

negros de ocupar esferas que são, na estrutura social racista e desigual do Brasil, quase que 

predestinados a brancos, homens e de classe alta. Por estas razões, justifica-se a falta de 

reconhecimento e a sensação de deslocamento que a maioria das mulheres negras relatam em 

suas experiências nas organizações. Como nos orienta Enriquez (2014), as empresas modernas 

são espaços privilegiados dos jogos de poder e do desejo no qual o imaginário, o simbólico e o 

cultural pontuam a vida de todos os grupos que vivenciam o ethos das empresas. Desta forma, 

alguns grupos humanos dominam e estão mais preparados para jogar o jogo nas organizações. 

Dos grupos que por razões históricas e sociais começam a adentrar tardiamente os espaços das 

organizações de empresas é esperado que tenham mais dificuldade de jogar o jogo de poder 

organizacional e vivenciem de forma diferente o simbólico e cultural que as empresas modernas 

representam.  

Quando Alícia é perguntada quais são as principais vitórias e conquistas alcançadas na 

sua trajetória profissional e pessoal, ela responde:  

 

Depois ter entrado na Zeta e criado o grupo de negros acho ele é a minha grande conquista profissional, a 

exposição que tem me dado internamente, seja aqui, seja para profissionais do mundo inteiro, negros, seja para 

o presidente daqui, para líderes daqui, pessoas do mercado brasileiro (...) e ter vislumbrando uma outra carreira 

através do Comitê de Negros, o que fazer na minha vida, e a própria realização pessoal, só o fato de estar fazendo 

isso da minha vida que pode gerar um impacto na sociedade. Então o Comitê de Negros foi assim, tem sido o 

ponto auto de minha carreira, o quanto eu evolui como pessoa, como líder, como entender a minha própria 

comunidade enquanto negra, na minha vida, e o tanto de impacto que eu tenho conseguido gerar, eu acho que é 

o ponto alto da minha carreira. 
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6.  CONCLUSÕES 

 

O que se pretendeu nesta pesquisa qualitativa inspirada no método de história de vida 

foi apreender a vivência profissional de mulheres negras em empresas multinacionais, atendo-

se para a vivência social delas em empresas que têm código de conduta e diretrizes de 

valorização da diversidade em suas matrizes e filiais. Em acréscimo, procuramos identificar se 

as políticas de diversidade implementadas pelas empresas favoreceram ou não a trajetória 

profissional dessas mulheres nas empresas. 

 A pesquisa pretendeu responder a seguinte pergunta: Quais os aspectos, sociais e 

organizacionais, que interferiram na trajetória profissional de mulheres negras nas organizações 

multinacionais? A pesquisa teve os seguintes objetivos específicos: 1) identificar, através do 

estudo da narrativa da trajetória de mulheres negras em organizações, os fatores que 

contribuíram para a baixa representação da população negra nas empresas, sobretudo em cargos 

gerenciais e executivos; 2) identificar, nas histórias de vidas das mulheres negras, quais foram 

os aspectos, sociais e organizacionais, que interferiram nas suas trajetórias profissionais; 3) 

identificar quais as estratégias, individuais e/ou coletivas, que as mulheres negras utilizaram 

para ocupar ou manter suas posições nas organizações e vencer a desigualdade no mercado de 

trabalho.  

 Em relação ao primeiro objetivo, identificamos que alguns dos fatores que contribuem 

para a baixa representação da população negra nas empresas, sobretudo em cargos gerenciais e 

executivos, devem-se ao fato de que a maioria da população negra advém de lugares sociais 

opostos ao da maioria das pessoas que desenvolvem carreira em empresas. Soma-se ainda o 

fato de que os espaços organizacionais das empresas, por serem homogêneos, recebem essas 

profissionais de forma hostil ou criam empecilhos para que elas possam galgar espaços e 

ascender profissionalmente. Tal fato ocorre, como foi possível analisar, pela forma 

discriminatória e pelo estranhamento que essas mulheres causam nas empresas, pois o ambiente 

muitas vezes não preza por uma cultura organizacional que valorize e respeite as diferenças, 

sobretudo as de gênero e raça.   

Das seis mulheres negras entrevistadas, três delas advêm de classe baixa e fizeram suas 

carreiras galgando espaços em empresas nas quais os lugares sociais são de classe média e alta. 

Para dominar as regras de competição e para se tornarem competitivas nos espaços das 

empresas, elas tiveram que, a duras penas, apreender o capital simbólico e cultural que não são 

necessariamente os mesmos dos lugares sociais de onde elas provêm. Na análise das entrevistas, 

há inúmeras situações nas quais se coloca a questão de pertencer à raça, ao gênero e à classe 



84 

 

 

social que não são as que predominam nos espaços das empresas, os quais tornam as regras da 

classe social mais alta uma regra de comportamento que tem códigos de relacionamento, 

vivências e histórias de vida opostos aos das mulheres entrevistadas. Algumas das mulheres 

negras entrevistadas são advindas de classes populares com o agravante de não possuírem o 

privilégio da cor/raça e gênero dominante nas empresas. Para competirem com o mínimo de 

igualdade, tiveram de investir todo seu potencial, adquirindo o capital simbólico e cultural das 

classes altas, que dominam as empresas, quer seja estudando em universidades de ponta, quer 

seja trabalhando mais e com mais afinco para se tornarem competitivas nessas empresas: 

aprendendo a jogar o jogo de poder das organizações por mais que as desigualdades duráveis 

que dominam estes espaços estejam postas em todos os instantes em suas trajetórias. Como nos 

informa Charles Tilly, os pares categóricos, homem/mulher, branco/negro, rico/pobre, quando 

se inter-relacionam - mulher/negra/pobre versus homem/branco/rico - geram e perpetuam as 

desigualdades estruturais da sociedade brasileira, expressos nas narrativas profissionais destas 

mulheres. A dominação de recursos e oportunidades do primeiro trio categórico foi relatada 

pela maioria das mulheres: ao sentirem que o espaço das empresas são “não-lugar”, caso de 

Gisa; ao terem que provar a capacidade de assumir cargos de liderança trabalhando mais e 

melhor, caso de Esther e Alícia; ao funcionarem somente em algumas rodas de conversa nos 

locais de trabalho, caso de Nina. Ou seja, os espaços de poder nas organizações ainda não são 

receptivos às pessoas com background diferente da maioria dos que ocupam espaços de poder 

nas organizações. As mulheres negras entrevistadas tiveram que negociar sua participação nas 

organizações, não sem resistências de alguns do grupo da maioria. Elas tiveram que negociar 

sua entrada em espaços de cultura e vivências hegemônicas – branco/homem/rico versus 

negra/mulher/pobre – para ocuparem posições em nível de gerência nas organizações. Elas 

possuíam capital simbólico diferente, que em geral não são valorizados nesses ambientes e 

devem muitas vezes ser omitidos, e tiveram que se adaptar e se adequar aos espaços 

homogêneos das empresas, enfrentando situações em suas trajetórias profissionais que ainda 

assim geraram estranhamento. Submeteram-se a situações nas quais o preconceito racial era 

explicitado, como em comentários acerca da inadequação ao ambiente organizacional do uso 

do cabelo crespo, como seguir as regras de dress code das organizações, relatados por Gisa e 

Nina, que tiveram que aprender na vivência como se portar e, sobretudo, como lidar com o jogo 

das empresas para conseguir um mentor e competir no ambiente organizacional. Todas tiveram 

que lidar com o gap de formação, partiram de outro patamar ao adentrar o ambiente 

organizacional e tiveram que ter muita resiliência, determinação e força de vontade para superar 

as desvantagens relativas ao espaço e situação social de onde partiram para chegar onde estão.  
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Com relação ao segundo objetivo (“identificar, nas histórias de vidas das mulheres 

negras, quais foram os aspectos, sociais e organizacionais, que interferiram nas suas trajetórias 

profissionais”), acreditamos que a resposta a esta pergunta também foi dada na análise das 

narrativas. Os aspectos sociais que interferiram na trajetória profissional das mulheres 

entrevistadas são apresentados, por exemplo, no fato de que, à princípio, elas não dominavam 

o ethos das empresas e suas vivências, trajetórias de vida e background educacional, familiar e 

de inserção no mercado de trabalho iniciais eram completamente diferentes dos da maioria das 

pessoas que fazem suas carreiras em empresas multinacionais no Brasil. Elas tiveram que se 

adequar a ambientes organizacionais nos quais o ethos (vivências em comum, experiências de 

vida, acúmulo de capital simbólico, cultural e social) advêm de lugares sociais opostos dos 

quais elas partiram. E, nessa negociação, houve inúmeros casos de estranhamento, sensação de 

inadaptação, não vivência de experiências similares aos dos grupos dominantes e também 

situações de preconceito racial e social, associado a suas características: mulheres negras de 

classe popular. Kimberlé Crenshaw (1991) nos orienta que o gênero, a raça e a classe social são 

fatores interdependentes de opressão em situações socais, que no caso das empresas capitalistas 

multinacionais funcionam como uma matrix de dominação (COLLINS, 2000). 

 Esses eixos de opressão se conectam, e se tornam hegemônicos, disciplinatórios, 

pensando em como se dá o jogo de poder dentro das organizações e como essas opressões 

vividas por mulheres negras, que conseguiram de alguma maneira se inserirem nos espaços das 

organizações multinacionais, tiveram que se adaptar, disciplinar e apreender as regras de 

convivência, de poder, de sobrevivência e de ascensão dentro dessas empresas. Isso se dá, pois 

carecem do background familiar, educacional e de experiência de vida que a maioria das 

pessoas que trabalham em empresas multinacionais provavelmente apreenderam desde seus 

espaços familiares, sociais, educacionais desde a infância. Ou seja, os aspectos sociais que 

interferiram em suas trajetórias são: ethos, vivências, trajetórias de vida e background 

educacional, familiar e de inserção no mercado de trabalho iniciais opostos aos das pessoas que 

dominam os ambientes organizacionais.  

Os aspectos organizacionais que influenciaram na trajetória das mulheres negras 

entrevistadas foram: a adaptação ao ethos da empresa, vivências de background familiar, 

educacional, de gênero, raça e classe diversos das pessoas que ocupam os ambientes das 

empresas. A especialista em diversidade Maria Aparecida Silva Bento (2016) destaca que 

política de diversidade em sua dimensão racial é aquela que traz mais desafios para ser abordada 

e implementada. No caso de mulheres negras, elas são as que se encontram em pior situação 

pelo fato de que ocorrem menores taxas de participação nas empresas, são mais suscetíveis ao 
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desemprego e à informalidade. Nas posições de liderança das empresas, segundo o Perfil Social, 

Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas de 2016, do 

Instituto Ethos, as mulheres negras ocupam somente 8,2% dos cargos de supervisão e 1,6% dos 

cargos de gerência entre as 500 maiores empresas do Brasil.  No relatório, Bento aponta que as 

mulheres negras são parte substantiva do segmento a ser beneficiado por programas de gênero 

nas empresas e a sua exclusão e sub-representação fragiliza os discursos e os esforços no campo 

da sustentabilidade e responsabilidade social. A pesquisadora cita como diferencial as políticas 

que podem ser implementadas para inclusão do dado raça/cor nos cadastros de recrutamento e 

seleção e para oportunidades de treinamento, de ascensão e mentoring de maneira que os 

obstáculos presentes em relação ao pertencimento racial, de gênero e de classe social possam 

ser ultrapassados. Vimos nas narrativas das mulheres entrevistadas acerca de sua trajetória 

profissional que as políticas de diversidade as auxiliaram somente a entrar nas organizações, 

caso de Erika. O fato de serem as primeiras mulheres negras a adentrar nos espaços das grandes 

empresas multinacionais impulsionou a criação de grupos de afinidade de negros, dos quais 

Nina e Alícia são as líderes. Porém, o fato das empresas terem um número ínfimo de negros em 

ocupações administrativas, caso de sete ou oito em um quadro de 2.000 funcionários na empresa 

Zeta, podemos dizer que se não houver um amplo incentivo da alta liderança apoiando políticas 

de diversidade racial tais iniciativas tendem somente facilitar o acesso a posições inferiores, 

mas não o desenvolvimento, a retenção e a ascensão destas profissionais aos mais altos níveis 

da empresa. Como informa a própria pesquisa do Instituto Ethos, somente 2,6% das empresas 

entrevistadas tem políticas de diversidade focadas em aumentar o número de negros em seu 

quadro funcional. E quando os gestores são perguntados sobre a razão de haver tão poucos 

negros em cargos gerenciais e executivos, 48,3% dos gestores informa que é devido à baixa 

qualificação profissional dos negros para os cargos e não pela falta de conhecimento e de ações 

da empresa para lidar com o assunto reconhecendo o problema da desigualdade racial e o 

racismo presente nas relações do mercado de trabalho brasileiro.   

Dessa forma, o especialista em diversidade Hélio Santos nos informa em seu artigo 

“Perfil Social, Racial e de Gênero”, que há uma invisibilidade da temática étnico-racial nas 

organizações brasileiras que têm um peso cultural poderoso no que diz respeito ao não 

aproveitamento de negros e negras em seus quadros de colaboradores. Isso é fruto, segundo o 

autor, da discriminação racial advinda da discriminação ocupacional (que questiona a 

capacidade dos negros) e da discriminação pela imagem (quando a empresa idealiza um perfil 

em que o negro não está presente). Este último tipo de discriminação racial, por imagem, foi 

bastante relatado entre as mulheres negras entrevistadas, quando o “perfil” do funcionário 
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advém dos grupos hegemônicos das empresas, branco e masculino. As discriminações 

vivenciadas pelas nossas entrevistadas relacionadas a comentários e piadas acerca do cabelo 

crespo, ou mesmo da vestimenta, condizem a um tipo de “perfil” que as empresas esperam dos 

colaboradores que não incorpora e não está aberto a incorporar a estética do corpo negro nos 

ambientes organizacionais. A discriminação ocupacional também foi relatada na narrativa das 

mulheres entrevistadas, como no momento em que gestores questionam a competência de duas 

das mulheres entrevistadas, Esther e Alícia, para assumir postos de destaque e liderança de 

projetos nas empresas.  No entanto, pesquisa realizada pela organização Mckinsey & Company 

desde 2007, Diversity Matter (2013), aponta que a presença de mulheres em posições de 

gerentes seniores fortalece as empresas na performance financeira. Das empresas da América 

Latina pesquisadas somente 8% dos cargos executivos das empresas são ocupados por 

mulheres. A pesquisa problematiza estes números atribuindo as barreiras no processo das 

empresas por questões de crenças e preconceitos culturais e informa que diversidade de gênero 

não é somente referente a uma questão social, mas a um imperativo de negócios.  

Acreditamos que o último objetivo da pesquisa também foi atingido (identificar quais 

as estratégias, individuais e/ou coletivas, que as mulheres negras utilizaram para ocupar ou 

manter suas posições nas organizações e vencer a desigualdade no mercado de trabalho). As 

três gerações de mulheres negras entrevistadas utilizaram estratégias individuais e coletivas 

para chegar aonde chegaram, como a pesquisa de Coelho Jr. (2011) também identificou. Mas a 

análise da trajetória profissional das mulheres negras entrevistadas apresentou intercalação de 

estratégias individuais e coletivas, não uma ao invés da outra.  Ou seja, as três gerações de 

mulheres negras que participaram da pesquisa foram: uma que iniciou a carreira na década de 

1970/1980 no ambiente das empresas, três que entraram no mercado de trabalho na década de 

2000 e duas delas que entraram nas empresas após os anos 2010. Quase todas apresentaram, de 

acordo com a análise de suas trajetórias profissionais, estratégias individual e também coletiva, 

diferente da geração que Coelho Jr. (2011) analisou na trajetória de executivos negros da 

primeira geração, que utilizou mais estratégias individuais. Ou seja, as três gerações de 

mulheres negras entrevistadas utilizaram estratégias coletivas e individuais para chegarem ao 

posto de gerência. E utilizaram estratégias individuais na busca por formação, por criação de 

redes e network, por uma busca constante de formação profissional e educacional para poderem 

concorrer no mercado de forma competitiva e menos desigual. Utilizaram também as estratégias 

coletivas na busca por formação de network para desenvolvimento de profissionais negros, se 

tornaram líderes de diversidade de gênero e/ou raça nas empresas e foram responsáveis por 

implementar as políticas de diversidade nas empresas. Na sociedade civil, algumas assumiram 
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a liderança de ONGs de direitos humanos que trabalha para diminuir a desigualdade racial nas 

empresas, outras realizaram consultoria para empresas na área de diversidade e 

sustentabilidade, na influência e articulação de empresas assumindo uma “militância 

corporativa”, como Nina define.  

Essas mulheres negras tornaram-se modelos para as novas gerações, seja na condução 

dos grupos de afinidade e das políticas de diversidade dentro das empresas, seja na articulação 

na sociedade civil e assumindo protagonismo no debate público sobre ações afirmativas e 

políticas de diversidade em empresas para o público negro, em particular, e para todos os 

públicos vulneráveis (mulheres, LGBT e PCDS).  

  Outras questões ressaltadas na análise das trajetórias profissionais das mulheres negras 

entrevistadas foi o que Gisa apontou como a resistência social em ver mulheres negras 

ocupando postos de comando e ao enfrentarem situações de desestimulo para pleitear a 

ascensão profissional nas empresas. Erika e Gisa apontaram a completa inexistência de 

mulheres negras que as antecederam que pudessem servir nos modelos nos ambientes 

organizacionais por onde passaram.   

O processo de mulheres negras ocupando cargos de gerência e liderança ainda é uma 

situação que está se iniciando em todas as empresas, inclusive nas multinacionais. E o 

interessante é notar que após elas adentrarem os ambientes organizacionais, algumas ações em 

prol da diversidade racial ocorreram, como a criação de comitê de negros nas organizações e 

também o debate e a sensibilização dos colaboradores e gestores para a questão da desigualdade 

racial no Brasil. Porém, em nenhum dos casos relatados pelas mulheres negras entrevistadas 

houve a priorização de políticas de diversidade nas empresas para metas de contratação de 

negros, retenção e desenvolvimento de pessoas negras. Isso corrobora especialistas e dados da 

pesquisa do Instituto Ethos, cujas políticas de diversidade racial são as mais difíceis de serem 

endereçadas nas empresas no Brasil, sobretudo pela ausência de políticas públicas que as 

induzam. Quando Fleury (2000), ao pesquisar organizações multinacionais, apontou que as 

políticas de diversidade no Brasil são implementadas pela gestão local das empresas 

multinacionais, que focam as mulheres e que as políticas de diversidade cultural/racial não eram 

priorizadas pelas empresas, podemos supor que essas políticas, ainda em 2017, continuam não 

sendo prioritárias nas empresas. Isso ocorre, provavelmente, em parte porque a gestão das 

políticas é realizada por líderes brasileiros, que são refratários a considerar que há um problema 

racial de igualdade de oportunidades no Brasil e continuam advogando pelo ‘mito da 

democracia racial’ para explicar que no Brasil não há preconceito racial e que o problema é de 
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classes e não devido a uma desigualdade racial e de gênero premente e gritante quando se 

observa os indicadores sociais.  

 Em acréscimo, podemos considerar que o preconceito no Brasil, por ser velado e não 

explícito, faz com que a sobreposição das opressões advindas de raça, gênero e classe social 

seja tão presente nas falas das mulheres negras entrevistadas. Tanto Esther quanto Alícia 

ressaltam a incredulidade e a dúvida das pessoas de que elas estivessem realmente preparadas 

para assumir uma posição de maior liderança e visibilidade. Na fala de Alícia:  

 

As mulheres negras têm que trabalhar duas vezes mais para serem reconhecidas em suas competências, em suas 

habilidades e para ascenderem profissionalmente.  

 

Esther descreve que há a necessidade de provar para as pessoas suas competências para 

assumir determinadas posições e/ou ascender na empresa. Esther não soube dizer se a dúvida 

dessas pessoas era pelo fato de ser negra, ser mulher, ser de baixa renda. Em outras palavras, 

provavelmente as formas de opressão se entrelaçam, pois não se é esperado mulheres negras 

atingindo maior posição de poder e decisão. Diante da incredulidade das pessoas da organização 

é demandado a essas mulheres trabalharem mais duramente para provarem suas competências. 

E as mulheres negras por estarem sujeitas a uma sobreposição de opressões relacionadas ao seu 

pertencimento racial, de gênero e de classe social, são as que têm mais dificuldade em 

ascenderem na escala organizacional das empresas, pela tripla miríade de opressões e 

preconceitos a que estão sujeitas na matrix de dominação (COLLINS, 2000). Esta, orientada 

pelo patriarcalismo, capitalismo e racismo que entrelaçam domínios de poder estrutural, 

disciplinar, hegemônico e interpessoal que ocorrem entre diferentes tipos de sistemas de 

opressão também presentes nas empresas,  pelas quais passam as mulheres negras, não só no 

Brasil, mas em contextos transnacionais.  

 Um último apontamento diz respeito à questão do empoderamento de mulheres negras 

para ocupar cargos de liderança nas organizações. Esther, Alícia, Gisa e Erika indicam que o 

principal desafio é acreditar no próprio potencial, sentir-se empoderada, pertencente ao 

ambiente empresarial e também capaz de assumir os desafios para traçar a trajetória de ascensão 

nas empresas. Esther credita como uma das razões o fato de ser a primeira da família a entrar 

na universidade e de não ter acesso ao capital cultural e simbólico das classes médias e altas. 

Transitar entre dois mundos, o mundo da periferia onde foi criada e socializada, e o mundo da 

empresa, na qual os códigos sociais advêm de outros espaços sociais, outras socializações, outro 

capital simbólico, que advém da classe média e alta é um dos desafios frequentemente citados 

por todas as mulheres negras entrevistadas. Dominar os códigos e transitar por esses espaços 
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simbólicos e de poder, e mais, aprender a manejar o pertencimento étnico/racial, de gênero e, 

sobretudo, de classe é um dos principais desafios que se colocam na trajetória profissional 

ascendente destas mulheres.  

Outra observação que podemos fazer em relação a questão do empoderamento apontado 

nas narrativas das mulheres negras entrevistadas é processo claro de fortalecimento de uma 

identidade e autoestima enquanto mulher negra. Marta apresenta estranhamento com a palavra 

empoderamento e o processo de aquisição de um lugar de fala, autoestima, autoconfiança e 

projeção enquanto mulher negra:  

 

Eu preferia, outra questão da palavra empoderamento (...). Até então eu não gostava desta palavra, para mim 

empoderamento remetia alguma coisa de poder (...). um pode mais outro pode menos (...) aí a semana passada eu 

disse: “tem que mudar esta palavra, vem do empowerment, para brasileiro não faz sentido.” O americano que 

conversava comigo respondeu: “ Não é de poder, mas de estima! Você dá condições de que a pessoa se sinta forte 

e poderosa, no sentido de que você pode. ”  Esta palavra é poderosa, neste sentido não gente, vamos usar outra 

palavra. Esta palavra remete ao poder que tem um desnível.... mas se você está falando em pegar uma menina, 

um adulto que seja, que ele não é menos que ninguém que ele tem condições de chegar onde quiser aí eu topo, aí 

eu acho certo! [risos] 

 

Presente na fala de Marta, esse estranhamento com a questão do empoderamento 

provém, em nossa análise, de que a antiga geração está desconstruindo a percepção do problema 

da desigualdade racial no Brasil e internalizando o processo de fortalecimento da população 

negra por meio da autoafirmação de uma identidade enquanto mulher negra e do fortalecimento 

de networks de profissionais negros: no caso de Esther, Erika e Gisa, gerações intermediárias, 

que adentraram as universidades e as organizações no processo de implantação de ações 

afirmativas em universidade e políticas de diversidade em empresas; e no caso de Esther e 

Erika, que trabalharam efetivamente na construção de políticas de diversidade dentro das 

empresas que atuaram, o processo se torna mais claro e talvez, menos árduo. Podemos supor 

que pela mudança do ambiente político e social, com a ampliação dos debates sobre racismo e 

identidade negra associados a algumas políticas públicas que foram implementadas nos últimos 

anos (como a implementação de ações afirmativas em universidades, seja o PROUNI, seja as 

cotas sociais e raciais nas universidades públicas federais) e pelo processo de ampliação de 

afirmação de uma identidade que os unifica por parte da população negra (luta de anos do 

movimento negro) favorece-se o posicionamento destas mulheres negras nas empresas com o 

advento das ações afirmativas.  No caso de Alícia e Nina, terceira geração de mulheres que 

entraram no mercado de trabalho nos anos 2010 e advindas de família de classe média, ambas 

conseguiram entrar em universidades públicas de qualidade e mostraram, pelas suas trajetórias, 

uma posição ascendente, um empoderamento e posicionamento mais aberto, claro e assertivo. 
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Sobretudo, o empoderamento trazido neste momento histórico do qual fazem parte favoreceu 

que tenham se tornado lideranças, nas empresas e na sociedade, no âmbito da discussão sobre 

políticas de diversidade para a população negra, seja em fóruns promovidos pelo poder público, 

seja na sociedade civil, seja nas empresas pautando o debate sobre igualdade de gênero e raça 

nas organizações.  

 As limitações desta pesquisa podem advir do pertencimento racial, de gênero e de classe 

da pesquisadora, que em muitos momentos, durante coleta das entrevistas, facilitou o diálogo 

com as mulheres negras entrevistadas; pelo fato de compartilhar com elas também algumas das 

vivências em grandes empresas e os backgrounds familiar e educacional. Como orienta Paulilo 

(1999), trabalhar com história de vida pode facilitar com que aspectos sociais e individuais 

sejam mais bem analisados. Colabora, portanto, para as análises a subjetividade do pesquisador 

e dos pesquisados, no qual a afetividade, memória e narrativa produzem releituras das vidas das 

mulheres negras entrevistadas e, em alguns momentos, podem se entrelaçar com as memórias 

da pesquisadora. O fato de as ressignificações realizadas na análise das entrevistas, em algum 

momento, ter se intercruzado com o posicionamento político e história de vida da pesquisadora 

pode ser considerado um limite da pesquisa. Porém, como orienta Morin: “é necessário, 

portanto, que toda ciência se interrogue sobre suas estruturas ideológicas e seu enraizamento 

sociocultural. ” (MORIN, 2005, p. 25). A pesquisa qualitativa realizada em ciências sociais não 

é neutra, podendo tomar aspectos segundo o contexto sociopolítico e facilitar interpretações 

baseadas nas similaridades e afetividade provindas da posição do pesquisador frente aos sujeitos 

da pesquisa. No entanto, a confiança e a abertura dos sujeitos da pesquisa pelo fato de a 

pesquisadora ser mulher negra com trajetória profissional semelhante à das entrevistadas, 

provavelmente contribuiu para adentrar em aspectos de suas histórias de vida que outro 

pesquisador, com outro perfil, talvez, não teria. No entanto, a subjetividade foi trabalhada com 

o foco na objetividade e no distanciamento necessários para a realização de uma pesquisa com 

o tema trabalhado, sobretudo pelo cuidado em não possibilitar a identificação das mulheres 

negras entrevistadas com também das empresas nas quais elas trabalharam e discorreram em 

suas entrevistas.  

 Como possíveis agendas de debate e futuras pesquisas sobre o tema pesquisado, 

podemos sugerir o aprofundamento de análises sobre trajetórias profissionais de mulheres 

negras ou de pessoas negras nas organizações que analisem também as políticas de diversidade 

implementadas pelas empresas, pesquisas que busquem coletar e comparar a visão dos 

responsáveis pelas políticas de diversidade do departamento de Recursos Humanos das 

empresas, bem como, a visão das altas lideranças que encabeçam a discussão e definem como 
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estratégico a implementação de políticas de diversidade nas empresas. Outra agenda importante 

de pesquisa sobre políticas de diversidade em multinacionais no Brasil está relacionada à fazer 

uma análise comparativa entre as políticas de diversidade implementadas nos países sedes das 

empresas pesquisadas em comparação com sua implementação em outros países, analisando 

como as diretrizes e políticas globais das empresas são adaptadas às realidades locais das 

corporações em outros contextos culturais e políticos de países com questões e problemáticas 

sociais similares às dos países sedes das empresas. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

Data da entrevista: ________________________________________________________ 

Local da entrevista: _________________________________________________________ 

Duração da entrevista: _____________________________________________________ 

 

Caracterização: 

Nome: ________________________________________________________________ 

E-mail / Telefone: _______________________________________________________ 

Idade: __________________________________________________________________ 

Estado civil: ________________________________________________________________ 

Tem filhos? Se sim, quantos: _________________________________________________ 

Formação: _______________________________________________________________ 

Cargo atual: _________________________________________________________________ 

Nível hierárquico: ____________________________________________________________ 

Setor da empresa: ____________________________________________________________ 

Número de pessoas que coordena: _______________________________________________ 

Qual é a sua cor? (Preto, pardo, branco, amarelo, indígena) (categorias do IBGE): 

___________________________________________________________________________ 

 

FAMÍLIA 

1) Como foi sua infância?  

2) Você tem uma família extensa (origem) ou família nuclear? 

 

EDUCAÇÃO 

 

1) Em que tipo de escola (pública ou privada) você estudou a maior parte de seu tempo? 

2) Qual o curso que escolheu fazer na Universidade? 

3) Por que escolheu este curso? 

4) Você fez estágio durante a graduação? Em qual setor?  Se não, por quê?  

5) Com que idade você teve o seu primeiro emprego? 
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TRABALHO 

 

1) Como você percebe a inserção da mulher dentro de empresas no Brasil? Você acha que 

há diferenças entre as mulheres? E no caso de diferentes grupos étnico-raciais? 

2) Quantas empresas você trabalhou antes da atual? Qual tempo de trabalho nesses locais? 

3) Por que você escolheu trabalhar na atual empresa? 

4) Há quanto tempo está nela? 

5) Em que função você entrou na empresa? E quantas promoções teve até hoje? 

6) Como foi o processo de recrutamento de seleção para a empresa? 

7) Como foi o desenvolvimento de sua carreira dentro da empresa? Quais os principais 

desafios? 

8) Qual foi o seu investimento pessoal para você atingir este posto na empresa? 

9) Você já sofreu algum tipo de preconceito em sua busca no mercado de trabalho? Em 

alguma empresa em que trabalhou? 

10) Você identifica, na empresa atual, programas ou práticas de valorização da diversidade? 

Quais? Você participa/beneficia ou beneficiou desses programas ou práticas? Como? 

11) As políticas de diversidade de empresas que trabalha ou trabalhou favoreceram sua 

trajetória profissional?  

12) Hoje você sente alguma discriminação por ser mulher no cargo atual? Dê exemplos. 

Que tipo de racismo? Como você e a empresa lidaram com isso? 

13) Você percebe se há diferença de tratamento entre mulheres negras e brancas, na empresa 

em que você trabalha, para se chegar às promoções? 

14) O que você pensa ser o papel da empresa no processo de promoção da diversidade e de 

igualdade de oportunidades? Qual o papel do profissional que é público-alvo destas políticas?  

15) Quais as suas expectativas futuras de carreira a partir de seu cargo atual? Pretende mudar 

de empresa nos próximos três anos? 

16) Você atualmente estuda? Tem feito cursos extras? De que tipo? A empresa valoriza esse 

aprendizado? Ela investe (participação financeira, coach, libera carga de trabalho) em educação 

continuada 

17) Por favor, descreva o seu dia-a-dia de trabalho? Como você distribui seu tempo? Você 

faz horas extras regularmente (pelo menos 3x por semana)? Quantas horas? Fim de semana? 

Sempre, quase sempre ou nunca? 

18) Quais são suas atividades sociais preferidas (esporte, lazer, família)? 

19) Tira férias regularmente? O que você fez nas suas últimas férias? 



100 

 

 

20) Participa de alguma instituição/ONG dedicadas a questão de gênero e raça? Como avalia 

este trabalho ou a proposta da instituição? 

21) Quais foram as principais vitórias alcançadas e as principais conquistas em sua trajetória 

profissional? 


