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RESUMO 

Objetivo: Verificar quais mecanismos ainda persistem e restringem a caminhada de 

profissionais pretos e pardos às posições de alta liderança. 

Metodologia: A pesquisa é qualitativa, valendo-se da análise das falas dos(as) Conselheiros(as) 

pretos(as) ou pardos(as) identificados em Conselhos de Administração de grandes companhias 

nacionais.  

Resultados: Identificaram-se mecanismos ainda presentes e que culminam com a baixa 

representatividade de pretos e pardos em funções de alta liderança, contribuindo para análise e 

debate do tema uma vez que a forma como tais mecanismos atuam foi exposta e analisada..  

Limitações: A pesquisa foi conduzida, tomando-se por base as dez maiores companhias 

nacionais em 2020 e o conteúdo produzido pela única profissional preta a ocupar um assento 

no Conselho de Administração de uma dessas companhias. Esta pesquisa não abordou os 

critérios e políticas levados em conta por acionista para seleção de Conselheiros(as).Foram 

considerados postos de alta liderança apenas as atuações como Conselheiros(as) de 

Administração. O material analisado está limitado às informações públicas divulgadas pelas 

companhias e pela Conselheira objeto da pesquisa.  

Contribuições práticas: Enumerar alguns dos perversos mecanismos ainda existentes, que são 

verdadeiros obstáculos à igualdade racial contribuindo para  a baixa representatividade de 

profissionais pretos e pardos em cargos de alta liderança.  

Contribuições sociais: A promoção do debate sobre diversidade, racismo e liderança contribui 

para a viabilização de políticas públicas, privadas e revisão de comportamento fundamentais 

para a sociedade e para a promoção da igualdade social.  

Originalidade: Poucos são os estudos que abordam a baixa representatividade de pretos e 

pardos em posição de alta liderança no ambiente de negócios no país. Este estudo é original por 

identificar e analisar os mecanismos existentes que ainda hoje resultam na baixa 

representatividade de pretos(as) e pardos(as) em posições de destaque na administração de 

negócios.  

 

Palavras-chave: Raça, Liderança, Desigualdade, Mecanismos.  

 

Categoria: Dissertação de Mestrado. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Objective: To verify which mechanisms are still in place blocking the way of black and pardo 

professionals to positions of high leadership.   

Methodology: The research is qualitative, making use of the speech analysis of the black and/or 

pardo with a seat on the Boards of large national companies. 

Results: To identify the mechanisms that are still present and that lead to a low representation 

of black and pardo professionals in roles of high leadership, contributing to the analysis and 

debate of the theme as the mechanisms and how they work had been exposed and analyzed.  

Limitations: The research was conducted based on the 10 biggest national companies in 2020 

and the discourse of the only black professional to have a seat in the Administrative Board of 

one of these companies. Only Administrative Board memberships in these companies had been 

considered as a high leadership position. The material analyzed is limited to the public 

information divulged by the companies and by the Board member subject of the research.  

Practical contributions: To point some of the perverse mechanisms that still exist, that are 

true obstacles to racial equality and contribute to the low representation of black and pardo 

professionals in high leadership roles.  

Social contributions: The promotion of the debate about diversity, racism and leadership 

contributes to the feasibility of public and private policies and the review of fundamental 

behaviors to society and for the promotion of social equality.  

Originality: Few are the studies which address the low representation of black and pardo 

people in positions of high leadership of the country's business. This study is original for 

analyzing the mechanism in place and that in nowadays still leading to low representationof 

black and pardo people in prominent positions in business administration.  

 

Keywords: Race, Leadership, Inequality, Mechanism. 

 

Category: Master´s dissertation. 

  



 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Tributos observados na composição de cada Conselho de Administração ........... 29 

Quadro 2 - Composição do material coletado .......................................................................... 32 
Quadro 3 - Categorias e significados ........................................................................................ 36 
Quadro 4 - Mapa visual da forma como a análise foi estruturada ............................................ 37 
Quadro 5 - Eu sou e correlação com mecanismo que contribuiu para baixa representatividade 

de pretos e pardos em cargos de alta liderança ......................................................................... 39 

Quadro 6 - Eu sinto e correlação com mecanismo que contribuiu para baixa representatividade 

de pretos e pardos em cargos de alta liderança ......................................................................... 40 
Quadro 7 - Eu faço e correlação com mecanismo que contribuiu para baixa representatividade 

de pretos e pardos em cargos de alta liderança ......................................................................... 41 
 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Sumário da Composição dos Conselhos de Administração – três maiores empresas

 .................................................................................................................................................. 29 
Tabela 2 - Sumário da Composição dos Conselhos de Administração – dez maiores empresas

 .................................................................................................................................................. 30 
 

 

  



 

 

LISTA DE SIGLAS 

CEO Chief Executive Officer 

CVM Comissão de Valores Mobiliários 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 13 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 16 

2.1 RAÇA COMO CONSTRUTO SOCIAL ............................................................................ 16 

2.2 RAÇA E LIDERANÇA ..................................................................................................... 18 

2.2.1 Estigmatização e seus impactos no ambiente organizacional .................................... 19 

2.2.2 Estereótipo do líder ....................................................................................................... 20 

2.2.3 Organizações como espaços que reproduzem a desigualdade ................................... 21 

2.2.4 Benefícios de uma liderança mais inclusiva ................................................................ 22 

2.2.5 Mecanismos que reforçam desigualdades e dificultam a ascensão de profissionais 

pretos e pardos nas organizações .......................................................................................... 23 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA .................................................................................... 28 

3.1 COLETA DE DADOS ....................................................................................................... 29 

3.2 ANÁLISE DE DADOS ...................................................................................................... 35 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 38 

4.1 RESULTADOS .................................................................................................................. 38 

4.1.1 Eu sou ............................................................................................................................. 38 

4.1.2 Eu sinto ........................................................................................................................... 39 

4.1.3 Eu faço ............................................................................................................................ 41 

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .................................................................................. 44 

5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÃO PARA ESTUDOS FUTUROS .............. 48 

6 CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 50 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 52 

 

 



13 

 

INTRODUÇÃO 

Nesta seção, discorre-se sobre o contexto no qual o problema de pesquisa foi 

identificado e se insere. Apresenta-se o problema de pesquisa em si e o objetivo geral que a 

pesquisa pretende alcançar. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), os pretos e 

pardos representam 56% da população brasileira. Por outro lado, essa não é a representatividade 

de pretos e pardos ocupando cargos de alta liderança no país. O abismo entre o percentual de 

brasileiros pretos e pardos e a baixa representatividade destes em cargos de liderança saltam 

aos olhos e levam-nos a indagar qual a razão para tamanha discrepância. 

Em nosso país, observa-se que os pretos e pardos ainda sofrem como um grande abismo 

de desigualdade (BERSANI, 2018). Em levantamento do IBGE, pode-se observar que 

pretos(as) e pardos(as) ocupam apenas 29,9% dos cargos gerenciais, a taxa de analfabetismo 

entre pretos(as) e pardos(as) é de 9,1% ao passo que entre brancos(as) essa taxa é de 3,9% e 

8,8% daqueles que possuem renda diária inferior a US$1,90 são pretos(as) ou pardos(as) 

enquanto entre a população branca são 3,6%. 

No ambiente corporativo, a realidade não é distante do que se verifica na sociedade 

como um todo. A literatura aponta que as companhias estão muito distantes de serem entidades 

neutras. Na verdade, muitas vezes, se constituem num espaço no qual as oportunidades de 

crescimento se cruzam e se chocam com estruturas de exclusão (AMIS; MAIR; MUNIR, 2020). 

Em outras palavras, as organizações podem ser vistas como um microcosmo que reproduz os 

comportamentos que são observados na sociedade, dentre estes, as relações raciais (ROSA, 

2014). 

As organizações, por sua natureza, são essencialmente conservadoras e reproduzem 

comportamentos, constituindo-se em fértil terreno para manutenção das desigualdades e 

hierarquias raciais (BENTO, 2002). Sabe-se também que os processos e as práticas adotadas 

pelas organizações para consecução de seus objetivos, embora variem de uma organização para 

outra, também contribuem para produção e manutenção de desigualdades diversas (ACKER, 

2006). No entanto, observa-se que nacionalmente ainda há pequena ênfase de estudos do tema 

no ambiente organizacional (ROSA, 2014). Esse baixo volume de estudos das relações raciais 

nas organizações é atribuído por Rosa (2014), dentre outros fatores, à reserva que nós, 

brasileiros ainda temos em discutir racismo.   
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Partindo desses pressupostos, o foco desta pesquisa reside em identificar e discutir 

alguns dos mecanismos aplicados estruturalmente, que levam à perpetuação da desigualdade 

racial no ambiente corporativo. 

O contexto leva-nos a investigar como os profissionais são contratados, pagos e 

promovidos dentro das organizações. Esse entendimento é fator crítico para entender-se como 

ocorre e perpetua-se a desigualdade racial nas organizações (AMIS; MAIR; MUNIR, 2020). 

Face ao exposto, deparamo-nos com o seguinte problema: que mecanismos ainda 

persistem e restringem a caminhada de profissionais pretos e pardos às posições de alta 

liderança nas grandes companhias nacionais? 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar quais são os mecanismos que ainda existem e 

restringem o acesso de profissionais pretos e pardos às funções de alta liderança. 

Motivações pessoais que me conduziram a desenvolver este estudo é que, como um 

profissional pardo no Brasil, que logrou êxito no ambiente corporativo, noto que, em grande 

parte das minhas interações, não raro sou o único indivíduo preto ou pardo, fator que sempre 

me incomoda desde o início de minha caminhada. Me indago por quais motivos não temos 

maior representatividade de pretos e pardos em funções de liderança no ambiente corporativo. 

Por essa razão, elegi este sensível tema, e de elevada complexidade, para minha pesquisa. 

 Embora exista muito estudo sobre raça, equidade e diversidade, há ainda um grande 

campo a ser explorado no que diz respeito à baixa representatividade de profissionais pretos e 

pardos em cargos de liderança. Reproduzo aqui a provocação feita por Rosa (2014), ao observar 

que a presença de pesquisadores(as) pretos na academia de Administração é muito baixa, 

mesmo diante de uma sociedade muito colorida. 

Para as organizações, a diversidade tem sido apresentada como um componente que 

alavanca os resultados (ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004). Nesse contexto, é relevante 

entenderem-se as razões pelas quais há baixa representatividade de pretos e pardos na alta 

liderança, uma vez que uma maior representatividade destes profissionais aumentaria a 

diversidade na gestão, com prováveis efeitos benéficos para sua rentabilidade.  

Dar maior visibilidade a esse delicado assunto é matéria de grande importância às 

organizações e à sociedade brasileiras, haja vista que temos uma elevada população de pretos e 

pardos e que estamos muito distantes em termos educacionais, ocupacionais e de oportunidade 

de carreiras, sendo esses temas preciosos, relacionados à responsabilidade social que permeia 

as pautas das grandes corporações e dos governos. 
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Aqui, reproduz-se o pensamento e o desejo de Rosa (2014), quando menciona que, 

apesar do debate racial ainda não ocupar o espaço que merece no campo dos estudos 

organizacionais no Brasil, espera-se que esta dissertação seja mais um convite para muitos 

outros estudos nessa área, uma vez que a diversidade de ideias permanece como o melhor 

caminho para compreensão da diversidade. 

O estudo foi efetuado, tomando-se por base as dez maiores companhias brasileiras de 

capital aberto em 31 de dezembro de 2020, enumeradas pelo Guia das Maiores e Melhores 

Empresas, elaborado pela Revista Exame para o ano de 20201, assim como pela composição de 

seus Conselhos de Administração.  

A presente pesquisa aborda a composição dos Conselhos de grandes companhias 

nacionais e a baixa representatividade de pretos e pardos nestes Conselhos, mas não aborda as 

políticas e práticas de cada um dos acionistas ou grupo de acionistas na eleição dos Conselheiros 

de Administração. 

Este estudo foi efetuado no Brasil na década de 2020, levando em consideração a 

legislação atual, os dados demográficos disponíveis e o contexto histórico vivido pelo povo 

brasileiro até o presente momento. A pesquisa foi efetuada também a partir da perspectiva de 

Rachel Maia, a única Conselheira preta identificada  

Este estudo aborda os constructos de raça e liderança, focando nos mecanismos que 

ainda dificultam a ascensão de profissionais pretos e pardos a cargos de alta liderança e não 

trata das dificuldades que venham a ser experimentadas em funções intermediárias de 

supervisão e gerência. 

Não se analisam as desigualdades no serviço público e no terceiro setor e empresas de 

pequeno e médio porte.  

Discutem-se, aqui, desigualdades raciais. Há desigualdades de gênero e idade, dentre 

muitas outras no ambiente de trabalho, entretanto, essas e outras discriminações não são 

abordadas nesse estudo. Este estudo trata da questão racial, não se atendo aos agravantes dessa 

mazela social em função do gênero do profissional. 

 

 
1 Disponível em: https://mm.exame.com/. 



16 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Como observado por Acosta e Ackerman-Barger (2017), um pré-requisito para se iniciar 

uma discussão sobre raça e racismo é compreender-se que estes são conceitos complexos. 

Analogamente, pode-se inferir que discutir raça e liderança é uma tarefa também de grande 

complexidade. Por essa razão, neste capítulo, o referencial teórico pesquisado conduz-nos a 

uma reflexão em torno dos seguintes temas: raça e raça e liderança.  

2.1 RAÇA COMO CONSTRUTO SOCIAL 

Para discutir-se raça e liderança, convém que se tenha um amplo entendimento sobre o 

conceito de raça em nossa sociedade. Como observado por Almeida (2020), há controvérsia 

sobre a etimologia do termo raça, embora se possa afirmar, com algum nível de segurança, que 

seu significado esteve sempre relacionado ao estabelecimento de classificações; inicialmente, 

a plantas e animais, e, a partir de meados do século XVI, também a diferentes categorias de 

seres humanos. 

Também se faz necessário levar em conta que, ao se discutir raça, deve-se observar que o pleno 

entendimento de seu conceito demanda que se tenha conhecimento de teoria social, como 

aponta Almeida (2020). Por essa razão – embora, ao se abordar raça, possa-se buscar seu 

significado sob diferentes perspectivas –, no presente estudo, analisar-se-á o tema a partir da 

perspectiva social (não biológica). Nesse contexto, tem-se a definição de raça dada por Hall 

(1999, p. 62): 

[...] A raça é uma categoria discursiva e não uma categoria biológica. Isto é, ela é uma 

categoria organizadora daquelas formas de falar, daqueles sistemas de representação 

e práticas sociais que utilizam um conjunto frouxo, frequentemente pouco específico, 

de diferenças em termos de características físicas e corporais – cor da pele, textura do 

cabelo, características físicas e corporais, etc. – como marcas simbólicas, a fim de 

diferenciar socialmente um grupo do outro. 

Reforçando a corrente de que raça deva ser analisada no campo da teoria social, tem-se 

a significativa observação feita por Guimarães (2008), quando diz que é impossível definir raças 

humanas do ponto de vista genético e que os achados nos estudos genéticos reafirmam apenas 

que a raça é uma construção social. Dessa forma, ao se discutir raça, o diálogo não pode ser 

estabelecido no campo da natureza, mas sim, no campo das relações sociais e das diferenças 

históricas e socialmente construídas. 
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Embora raça seja geralmente observada como uma característica física individual, ela é 

de fato um uma construção social de várias dimensões. Portanto, a identificação racial dá-se a 

partir de uma multiplicidade de fatores, tais como aparência física, procedência geográfica e 

práticas culturais, dentre outros.  

Não se pode aqui deixar de mencionar, como observado por Krieger (2020), que parte 

desse construto de raça deu-se a partir do darwinismo social, um conceito observado na Europa 

ao final do século XIX, e no Brasil até meados do Século XX, utilizado para justificar práticas 

sociais de desigualdade e de violência engendradas naquele momento histórico. Tal conceito 

enxergava determinado grupo de indivíduos, os brancos, mais aptos e virtuosos do que outros. 

Não há como negar a influência desse pensamento também na construção social de raça no 

Brasil. 

Adicionalmente, tal como em outros países, no Brasil, o construto de raça inclui dois 

componentes, sendo um deles de autoidentificação e outro, a forma como o indivíduo é 

percebido pelos demais e pela sociedade em geral (BAILEY et al., 2013). Sobre essa percepção, 

Schwarcz (2013) traz uma interessante observação em relação ao nosso ambiente doméstico, 

no qual estabelecer uma “linha de cor” parece ser um ato temerário, uma vez que a cor de um 

indivíduo pode variar em função de sua condição social, sua geografia e até mesmo em função 

de situações específicas. Ainda a esse respeito, Rosa (2014) observa que, no caso brasileiro, as 

diferenças de status levam profissionais de diferentes níveis hierárquicos a se autodeclararem 

de diferentes maneiras nos censos demográficos, distorcendo suas próprias condições raciais.  

A psicologia social muito pesquisou e discutiu sobre as distintas consequências da 

categorização racial na sociedade, concluindo que as pessoas diferem umas das outras em 

muitos aspectos, de aparência facial inclusive, sendo a classificação racial o processo através 

do qual a sociedade utiliza destas características para continuamente distinguir grupos de 

pessoas em diferentes categorias e classes sociais (MADDOX; CHASE, 2004). A esse ponto, 

fica claro e latente que raça é uma construção social e histórica e não um conceito biológico, 

mas uma realidade social usada para categorizar pessoas, sendo uma informação que, embora 

real, não traz em si informação relevante alguma para se avaliar indivíduos (SCHWARCZ, 

2013).Há muito, já está esclarecido que não existem diferenças biológicas que justifiquem um 

tratamento diferenciado e discriminatório entre indivíduos, mas a categorização em raças 

persiste como um constructo político relevante que é usado para naturalizar e dar legitimidade 

à segregação e à desigualdade de grupos ou indivíduos que sejam sociologicamente 

categorizados como inferiores (ALMEIDA, 2020).  
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Observa-se a seguir como esta noção política e social replica-se nas organizações e 

perpetua a desigualdade, dificultando a ascensão a cargos de alta liderança pelos profissionais 

pertencentes à maioria menorizada no Brasil. O privilégio racial é marcante no país, pois, 

quando se trata de competir para o preenchimento de posições de trabalho, mesmo que pretos 

e pardos possuam capacitação igual, os resultados serão invariavelmente favoráveis aos 

brancos, sendo esse fenômeno observado em distintos segmentos sociais, como revela Gonzalez 

(1979). Não seria diferente no acesso às funções de liderança. 

2.2 RAÇA E LIDERANÇA 

Liderança, no ambiente corporativo e das organizações em que ela se dá de maneira 

formal e não é espontânea (por ser indicada, apontada), é um assunto que pertence ao campo 

dos estudos e da análise do comportamento organizacional, e que vem sendo estudado há 

aproximadamente um século. As características de um bom líder, seu comportamento, sua 

forma de interação com suas equipes e liderados são temas amplamente analisados na pesquisa 

sobre comportamento organizacional (FONSECA; PORTO; BORGES-ANDRADE, 2015). 

Pode-se compreender a liderança, como observado por Stodgill (1950), como um meio 

ou um método para influenciar um grupo ou organização em seus esforços para alcançar 

objetivos e metas. O exercício da liderança é entendido como o conjunto de habilidades, ações, 

enfim, comportamentos que possibilitem ao líder influenciar sua equipe (FONSECA, PORTO; 

BORGES-ANDRADE, 2015).  

O construto de liderança já é conhecido e não é objeto desta pesquisa. Nesta seção, 

tratar-se-á da interrelação deste com o construto de raça. Para abordar-se essa correlação, 

expõem-se os aspectos relacionados: (i) a estigmatização do preto(a) e pardo(a) e seus impactos 

no ambiente organizacional; (ii) o estereótipo do líder; (iii) as organizações como espaço que 

reproduzem desigualdades; (iv) quais são os mecanismos em vigor que atuam na disseminação 

dessa desigualdade e dificultam a mobilidade, a ascensão de profissionais pretos e pardos nas 

organizações; e, por fim, (v) como as organizações poderiam beneficiar-se de uma liderança 

mais diversa. 

Quando se olha para raça e liderança no Brasil, observa-se que parcela relevante dos 

brasileiros, mesmo nos dias atuais, não compreendem plenamente a nossa triste e própria 

realidade, que é prejudicial não apenas aos profissionais pretos e pardos. como também aos 

negócios em si (BULGARELLI, 2002). 
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2.2.1 Estigmatização e seus impactos no ambiente organizacional 

As avaliações e os julgamentos sociais baseiam-se numa multiplicidade de fatores, 

alguns até de baixíssima relevância no que diz respeito à percepção de habilidades. Aspectos 

de aparência física levam a pré-julgamentos considerados confiáveis e, embora não exista 

nenhuma base objetiva que suporte essa predição e as características físicas não guardem 

relação alguma com a habilidade e capacidade de um profissional, esse fator continua sendo 

observado com um considerável impacto (KURDI; CARROL; BANAJI, 2021), usualmente 

negativo para aqueles que fogem ao estereótipo dos grupos majoritários e/ou favorecidos. 

Há um bom tempo, tem-se debatido e escrito sobre a aparência física de cada indivíduo 

e seu impacto no julgamento que é feito sobre sua capacidade de trabalho, habilidades, 

inteligência, confiabilidade e competência. Com clareza, hoje é fato amplamente conhecido que 

esse julgamento afeta decisões de contratação, promoção, remuneração e avaliações de 

performance, ou seja, esse julgamento afeta profundamente nossas vidas no ambiente de 

trabalho, de modo que um amplo número de profissionais reconhece e se preocupa com a 

construção e manutenção de suas imagens. Nesse contexto, vestuário, maquiagem e penteados 

trazem consigo um importante elemento que pode influenciar nessa percepção e na construção 

de uma imagem positiva e profissional (ROSETTE et al., 2016). 

Rosette et al. (2016) observam que, usualmente, os profissionais pretos e pardos estão 

em desvantagem na construção desta imagem positiva em virtude do estereótipo que os atinge 

negativamente. Em tempo, cabe-nos frisar que, embora se possa adequar e alterar a forma de 

vestir e falar, não há como alterar elementos físicos como a cor da pele e o formato de nossos 

rostos. Infelizmente, Rosette et al. (2016) trazem uma outra triste observação: a de que ainda 

nos dias atuais os pretos são negativamente estereotipados como preguiçosos, barulhentos, 

hostis e menos inteligentes, dentre outros aspectos nem um pouco positivos. 

Nas avaliações pessoais, alguns atributos – como raça – podem ser tão nocivos a ponto 

de os indivíduos que os possuem serem estigmatizados e usualmente terem como objetivo 

principal, em seu ambiente de trabalho, reduzir, em suas interações interpessoais, a tensão e os 

efeitos negativos decorrentes deste atributo (JONES; KING, 2013). Em situações distintas, os 

profissionais sujeitos à estigmatização podem optar por revelar ou não o atributo que os 

levariam a serem estigmatizados. No caso dos pretos e pardos, essa não é uma possibilidade, e 

não há como gerir ou ocultar a característica racial. 
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2.2.2 Estereótipo do líder 

É duro constatar-se que a sociedade em geral – e principalmente os decision makers – 

veja os pretos como menos capazes e competentes de liderar uma organização em comparação 

a homens brancos (CARTON; ROSETTE, 2011; ROSETTE; LEONARDELLI; PHILLIPS, 

2008). 

Os aspectos e atributos típicos de um líder podem ser observados e inferidos a partir dos 

exemplos de líderes existentes. Como na economia ocidental, os postos mais elevados nas 

organizações são usualmente e majoritariamente preenchidos por homens brancos, a percepção 

da sociedade em geral é assumir que os líderes são, em geral, brancos, fortalecendo, dessa 

maneira, os bias e os estereótipos existentes (GÜNDEMIR et al., 2014). 

Uma das causas para baixa representatividade de profissionais oriundos de grupos 

minoritários (ou menos favorecidos) em posições de alta liderança no mundo ocidental ocorre 

quando os indivíduos pertencentes a esses grupos não se encaixam na imagem e no protótipo 

de um líder. Pesquisas sobre liderança e funções de liderança demonstram que tanto os 

indivíduos brancos quanto os não-brancos assumem que, de maneira geral, os líderes são 

brancos (GÜNDEMIR et al., 2014). Como as minorias são vistas como menos qualificadas para 

o exercício de funções de liderança, a confiança depositada em líderes que venham desses 

grupos é tênue e está em contínuo escrutínio. Se os resultados sob a gestão desses profissionais 

ficam aquém do esperado, estes são substituídos por outros, usualmente integrantes do grupo 

majoritário, que são percebidos como mais qualificados e competentes (COOK; GLASS, 2014). 

Cook e Glass (2014) observam ainda que, na substituição de um líder –preto ou pardo –

, o período de sua liderança poder ser criticado em detalhe, e essa análise poderá servir de base 

para reforçar os estereótipos existentes. Infelizmente, aspectos físicos transformam-se em 

poderosos elementos que alimentam a desigualdade social. A tonalidade e a cor da pele 

despertam ainda mais preconceitos relacionados a estereótipos negativos (KURDI; CARROL; 

BANAJI, 2021). Dentre outros motivos, líderes pretos usualmente deixam de lado sua cultura 

e herança, alterando, por exemplo, suas linguagens verbal e corporal, incorporando hábitos dos 

grupos dominantes (brancos), de maneira que não sejam percebidos tão diferentes entre os 

demais (ARMINIO et al., 2000). 

Se pretender-se entender quais profissionais correm maior risco de sofrer tratamento 

desigual em sua caminhada a postos na liderança, será necessário saber qual o estereótipo do 

líder. Esses estereótipos contribuem para a discriminação, uma vez que os pretos são vistos 

como profissionais de baixa competência. Eagly e Chin (2010) referem que, em virtude de esses 
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estereótipos operarem em nosso subconsciente, indivíduos devidamente qualificados, mas 

pertencentes a minorias, são vistos como não possuidores das habilidades requeridas ao 

exercício da liderança.  

2.2.3 Organizações como espaços que reproduzem a desigualdade 

A omissão de nossa sociedade frente à triste realidade que assola praticamente metade 

de nossa população, a partir da questão racial, ocorre através de um grande silêncio por parcela 

significativa de nossa população na discussão do tema. Nas questões ligadas ao mercado de 

trabalho não é diferente, e as organizações, em regras gerais, são omissas e caladas diante do 

fato de que os pretos são os mais discriminados no mercado de trabalho no país (BENTO, 2002). 

Observa-se que, ao longo do tempo, as sociedades empresariais têm sido consideradas 

organizações assépticas, nas quais as pessoas convivem de forma funcional e neutra. Ao se 

questionar essa premissa, fica explícita a negligência no que diz respeito à convivência de 

pessoas de diferentes classes sociais e estilos de vida dentro de uma organização, que, em 

muitos casos, se calam sobre as complexidades desse tema, abrigando-se no argumento da 

impessoalidade profissional (IRIGARAY, 2008). 

A visão de que as organizações reproduzem as desigualdades é reforçada por uma 

significativa observação feita por Rosa (2014), quando menciona que as organizações são um 

espelho de nossa sociedade e reproduzem os fenômenos e comportamentos presentes na 

sociedade brasileira, incluindo todas as mazelas relacionadas à questão racial. As organizações 

adotam como premissa a homogeneidade, e, por tal razão, lidam formalmente com sua força de 

trabalho como se não existissem diferenças entre eles, isto é, todas as diferenças deixam de 

existir sob a égide formal do ambiente de trabalho e sua hierarquia. Trata-se do tema como se 

cada um dos profissionais pudesse separar-se ou ser separado de suas características e interesses 

pessoais no decorrer do exercício profissional, visão já controversa, uma vez que as pessoas são 

as mesmas e não apresentam diferença entre quem são na via pessoal e quem são ao responder 

as demandas profissionais (SARAIVA; IRIGARAY; 2009).    

Adicionalmente, algumas verdades absolutas do mundo corporativo demonstram-se 

genuinamente serem verdadeiros mitos. Sob a bandeira da eficiência, meritocracia e 

globalização, conceitos onipresentes e pervasivos no ambiente corporativo, as práticas e 

processos em vigor são influenciados de uma maneira que reproduzam nas organizações as 

desigualdades encontradas na sociedade como um todo (AMIS; MAIR; MUNIR, 2020).  
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Enfim, é notório que estruturas organizacionais podem trazer consigo um conjunto 

rígido de políticas e práticas que reforçam a desigualdade, uma vez que, mesmo 

inadvertidamente, colocam em vantagem um grupo de indivíduos em detrimento de outros 

(AMIS; MAIR; MUNIR, 2020). 

2.2.4 Benefícios de uma liderança mais inclusiva 

Uma das razões pelas quais a diversidade alavanca o funcionamento e o resultado de 

trabalho de um grupo ou time é o fato de que diferenças sociais e culturais correspondem a 

perspectivas e pontos de vista diferentes. Seguindo esse raciocínio, times heterogêneos 

usualmente terão acesso a um maior número de informações e ideias que, por sua vez, 

aumentarão a capacidade criativa para solucionar problemas e tomar decisões, aumentando, 

dessa forma, a produtividade da equipe. Times diversos possuem melhor instrumental e, por 

terem diferentes perspectivas, são também mais receptivos a novas ideias e novas soluções 

(HEBL; AVERY, 2013). 

Os crescentes desafios de nossa época demandam soluções inovadoras que somente 

poderão ser alcançadas em um esforço conjunto e capitaneado por líderes diversos. Falta 

diversidade nas posições-chave em nossa sociedade, o que demonstra não apenas a ausência de 

diferentes grupos em posições de liderança, como também expressam a contínua negativa da 

sociedade em conceder um lugar à mesa a grupos considerados excluídos ou minoritários 

(PETERSEN, 2017). 

Com a mão de obra cada vez mais composta por inúmeras diferenças, as organizações 

e seus líderes têm sido desafiados a não apenas liderar essa mão de obra diversa, como também 

a construir o caminho para valorizá-la e extrair dela seu máximo potencial (ROBERSON; 

PERRY, 2021). Trazendo essa discussão a um campo mais visível e latente, observa-se que a 

gestão da diversidade é um desafio muito maior e complexo do que defender direitos de grupos 

específicos ou minorias (CONCEIÇÃO; SPINK, 2013).  

Eagly e Chin (2010) observam que os profissionais que vêm dos grupos 

tradicionalmente excluídos aprenderam, ao longo de sua trajetória, a transitar e negociar entre 

diferentes grupos, tendo, portanto, uma habilidade diferenciada nesse processo, possuindo 

competências multiculturais que facilitará a gestão de equipes multidisciplinares e diversas, 

com menor índices de conflitos e maior probabilidade de alavancagem do potencial decorrente 

de pessoas distintas.     
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Executivos pretos possuem maior probabilidade de serem promovidos ao posto de Chief 

Executive Officer (CEO) de companhias que venham apresentando baixa performance. Tal fato 

leva também ao fato de que líderes pretos tenham maiores obstáculos e menos chances de serem 

bem sucedidos. Por outro lado, quando a baixa performance é observada durante a gestão de 

um profissional preto, este, quando substituído, tem maior probabilidade de ser substituído por 

um homem branco (COOK; GLASS, 2014).  

Um outro fenômeno observado nas organizações são as políticas de diversidade e 

inclusão, que, em distintos casos, não se constituem em ações efetivas. A esse respeito, Saraiva 

e Irigaray (2009) observam que tais políticas podem não passar de meros e bem elaborados 

discursos, com objetivo de projetar uma imagem socialmente responsável. Contudo, a mera 

formalização de políticas não implica necessariamente na efetividade de sua implementação, 

uma vez que o preconceito arraigado leva esse complexo problema para além da esfera formal. 

 

2.2.5 Mecanismos que reforçam desigualdades e dificultam a ascensão de profissionais 

pretos e pardos nas organizações 

Discriminação no ambiente de trabalho é caracterizada quando profissionais de um 

determinado grupo estigmatizado são preteridos em relação aos grupos majoritários ou 

dominantes, mesmo quando possuem habilidades similares ou superiores (JONES et al., 2016). 

Recrutamento e práticas discriminatórias são ilegais em diversos países e trazem consigo não 

apenas risco de processos judiciais, como também risco à reputação das organizações e seus 

líderes. Sabidos esses fatores, é curioso como, infelizmente, a discriminação ainda é um 

elemento forte e presente no ambiente de trabalho e tem ocorrido em sua forma moderna e 

nociva, isto é, de maneira sutil, velada e eventualmente não intencional (EAGLY; CHIN, 2010).  

Jones et al.  (2016) fazem observação similar ao que foi anteriormente exposto ao 

mencionarem que o formato aberto e antigo de discriminação e preconceito, não mais em amplo 

uso, foi substituído e contrasta atualmente com um modelo mais sutil. Tal modelo traz consigo 

práticas e ações que são de baixa intensidade, difíceis de serem caracterizadas e, portanto, 

detectadas – e eventualmente até não intencionais –, mas que, contudo, prejudicam profissionais 

dos grupos excluídos.  

Ainda sobre esse tema, Rosette e Dumas (2007) fizeram uma chocante observação: 

embora o racismo contemporâneo seja diferente, ele possui um ponto em comum: não-pretos 

manifestam o racismo quando percebem que fazê-lo seria seguro e socialmente aceitável. Um 
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outro aspecto também elencado pelas autoras é que, quando se cresce num país, como nos 

Estados Unidos da América, por exemplo, os não-pretos aprendem e incorporam os estereótipos 

negativos associados aos pretos desde seu nascimento e nas interações sociais com pais, amigos, 

enfim, com a comunidade em que estão inseridos. 

A esta altura, e também por conhecimento comum, tem-se um amplo entendimento de 

quais profissionais, em linhas gerais, são preteridos e sofrem os reveses relacionados aos 

estereótipos, contudo, para um completo entendimento de como as organizações contribuem na 

manutenção e reprodução de desigualdades raciais, é crítico que se entenda como os 

profissionais são contratados, avaliados, remunerados e promovidos (AMIS; MAIR; MUNIR, 

2020), pois aí é onde se manifesta mais fortemente o racismo sutil observado nos dias atuais. 

Embora muitas organizações venham adotando programas e fazendo um esforço para redução 

das desigualdades, esta persiste. E uma das razões para tal é que a grande maioria das iniciativas 

que buscam diminuir as desigualdades mira a discriminação aberta e facilmente identificada, 

não endereçando as formas sutis de discriminação (JONES et al.  2016), a qual é manifestada 

nos instrumentos que serão abordados a seguir.  

Um significativo ponto a ser abordado diz respeito às práticas adotadas na contratação 

de funcionários, pois estas são fatores-chave e possuem papel determinante em quem será 

contratado e para quais posições. As práticas na contratação possuem uma importância que vai 

além da contratação em si. Elas influenciam também a trajetória futura de carreira e a 

progressão salarial dos indivíduos. As políticas e práticas de contratação muitas vezes atuam 

como uma peneira que facilita oportunidades para uns e dificulta ou exclui outros (AMIS; 

MAIR; MUNIR, 2020). Nesse contexto, Amis, Mair e Munir (2020) observam que a 

contratação baseada em afinidade cultural e de estilo de vida é prática comum e um dos mais 

danosos mecanismos de reprodução de desigualdade nos processos de contratação.  

O fato de que as contratações são influenciadas por afinidades culturais e pessoais 

produz o resultado prático de que os indivíduos que não sejam similares ou gozem dos mesmos 

interesses dos líderes e entrevistadores possuem menores chances de serem contratados. Como 

resultado desse tipo de prática, indivíduos que pertençam ou tenha origem em grupos 

privilegiados têm mais acesso a melhores posições e a carreiras mais atrativas, ao passo que 

aqueles pertencentes às minorias ou maiorias menorizadas são levados a ocupações menos 

atraentes, com menor remuneração e reduzida possibilidade de progressão de carreira 

(FRIEDMAN; LAURISON, 2019).  

Corroborando o anteriormente exposto, um estudo efetuado por Rivera (2012) sobre o 

processo de contratação verificou que candidatos que apresentavam estilos e interesses pessoais 
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similares aos dos entrevistadores foram preferidos e selecionados com frequência, 

independentemente das habilidades apresentadas. Resta claro que estilos de vidas e interesses 

pessoais e culturais similares nos processos de contratação são um relevante fato para 

manutenção da desigualdade racial no mercado de trabalho (CASTRO; HOLVINO, 2016; 

RIVERA; TILCSIK, 2016). 

Adicionalmente, para ilustrar como práticas de contratação institucionalizadas atuam na 

manutenção da desigualdade racial, pode-se mencionar que quase todo processo seletivo para 

contratação de talentos exige que se tenha graduação em uma renomada universidade e, no caso 

brasileiro, conhecimento de língua estrangeira, ainda que esta não seja naquele momento 

requerida às atividades a serem desenvolvidas. Como se sabe, o acesso às escolas de melhor 

prestígio e reputação é mais restrito e usualmente alcançado por grupos de indivíduos já 

privilegiados, e serão justamente esses que terão disponíveis para si as oportunidades mais 

atraentes de trabalho (AMIS; MAIR; MUNIR, 2020).  

No ambiente brasileiro, assim como no ambiente global, embora não se possa afirmar 

que este seja um ato intencional, as exigências educacionais para contratação e promoção de 

profissionais atuam como um gargalo de natureza racial, contribuindo para exclusão de pretos 

e pardos, afinal de contas, isso é o que se verifica em termos práticos, independentemente de se 

tratar ou não de ato intencional (VICENTE, 2019).   

Como observado por Rosette e Dumas (2007), há fortes evidências de que ser percebido 

como diferente no ambiente de trabalho pode ser problemático, uma vez que o paradigma de 

atração pela similaridade demonstra que colegas de trabalho, pares e superiores preferem 

interagir com indivíduos que parecem mais demograficamente similares a si. Ainda sobre 

similaridades, apesar das diferenças apontadas nos níveis de escolaridade e renda, quando se 

trata do campo cultural de nosso povo, nota-se que há relativamente poucas diferenças culturais 

entre os afro-brasileiros e o restante da população (TELLES et al., 2015). Todavia, essa 

similaridade cultural, embora possa auxiliar-nos na caminhada para uma maior absorção de 

pretos e pardos no mercado de trabalho a cargos de liderança, não parece ter feito, até o 

momento atual, uma grande diferença na redução das desigualdades observadas. 

 Um segundo mecanismo que atua na manutenção da desigualdade racial nas 

organizações é o acesso aos processos de promoção e avanço de carreira. A negação, ainda que 

não intencional, de mentores aos profissionais pretos e pardos é um fator que atrasa e dificulta 

a progressão de carreiras dos indivíduos pertencentes a grupos minoritários ou às maiorias 

menorizadas (AMIS; MAIR; MUNIR, 2020). 
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Os pesquisadores Amis, Mair e Munir (2020) observam ainda que a forma como o 

trabalho é alocado a cada indivíduo contribui com o mecanismo que dificulta a progressão de 

carreira dos profissionais pertencentes a grupos minoritários e, portanto, reforça a manutenção 

da desigualdade no ambiente de trabalho. A razão para esse fato é muito simples: embora a 

atribuição de tarefas pareça ser um atributo objetivo e neutro, verifica-se na prática que as 

funções guardam relações com raça e gênero e que o desenvolvimento de maiores habilidades 

e de experiências mais ricas, que capacitam ao avanço de carreira, são mais escassas em 

determinadas funções do que em outras.  

O conceito de meritocracia, que prescreve que cada um deve ser percebido em função 

de seu próprio esforço e capacitação (BARBOSA, 1999), quando aliado à falácia da democracia 

racial, acentua e fortalece o processo de hierarquização e o acesso de profissionais aptos a 

ingressar e ascender no ambiente corporativo (VICENTE, 2019). Esse fenômeno infelizmente 

confere à desigualdade e à baixa representatividade de pretos e pardos em cargos de liderança 

um ar de naturalidade, justificando a injustificável desigualdade existente.  

Um terceiro elemento a contribuir para manutenção das desigualdades está relacionado 

à remuneração. Embora as políticas e os processos de remuneração sejam desenhados com a 

pretensão de estarem ancorados em méritos, isso nem sempre tem se observado na prática. A 

prática na verdade demonstra que os processos e mecanismos de compensação, vistos como 

neutros e racionais, continuam sujeitos a preconceitos, uma vez que sua aplicação deriva de 

processos de avaliação subjetivos e que continuam discriminando os profissionais com menor 

representação e influência nas organizações (AMIS; MAIR; MUNIR, 2020). 

O próximo elemento abordado diz respeito à estrutura organizacional propriamente dita. 

Sabe-se que as estruturas e os comportamentos organizacionais constituem-se de sistemas e 

processos formais e informais, por meio dos quais recursos são alocados e ações e decisões são 

tomadas. Embora a estrutura organizacional seja, na teoria, desenhada para ser neutra e 

maximizar performance, Amis, Mair e Munir (2020) observaram, em sua pesquisa, que essa 

estrutura em si tem contribuído direta e indiretamente para reprodução e manutenção das 

desigualdades nas organizações, isso porque a criação de uma cultura organizacional e de 

hierarquias concentram poder de forma que beneficiam um grupo de pessoas em detrimento de 

outro. 

Por fim, como notado por Jones et al.  (2016), as ramificações e a presença da 

discriminação sutil, dentre as quais o racismo é, no mínimo – se não ainda pior – as 

consequências advindas da discriminação aberta. 
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O referencial teórico demonstra-nos alguns dos mecanismos encontrados e que se 

constituem verdadeiras barreiras a serem superadas pelos profissionais pretos e pardos. 

Critérios de contratação (em estágios iniciais e intermediários de carreira), tais como cursar 

faculdades de primeira linha e possuir domínio de língua estrangeira não fazem diferença 

nenhuma no exercício profissional na execução das tarefas iniciais de uma carreira. A alocação 

de pretos e pardos em projetos de menor exposição e a ausência de mentoria e programas de 

diversidade efetivos (além do discurso) são barreiras (às vezes não intencionais) que, enquanto 

persistirem, dificultarão a ascensão de pretos e pardos a experiências relevantes que lhes 

permitirão desenvolver as habilidades que lhes capacitariam a ascender a cargos de liderança.   
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Esta pesquisa tem como finalidade identificar os mecanismos que ainda hoje culminam 

na baixa representatividade de profissionais pretos e pardos em cargos de alta liderança nas 

grandes organizações brasileiras. Nas pesquisas relacionadas à diversidade, após o pesquisador 

determinar qual aspecto estudará e em que contexto, terá que tomar também uma outra 

significativa decisão que envolve qual a melhor maneira para responder sua pergunta de 

pesquisa. No campo da diversidade racial há ainda uma dificuldade adicional no que diz 

respeito às metodologias a serem empregadas, uma vez que, como observado por Hebl e Avery 

(2013), há poucos estudos qualitativos sobre diversidade. Essa limitação é ainda maior no 

ambiente brasileiro que é abordado nesta dissertação.  

Uma pesquisa adequada de acontecimentos sociais demanda um volume significativo 

de dados e métodos (BAUER; GASKELL; 2004). Diante do exposto, para definição das 

metodologias, buscou-se apoio em distintas fontes e aplicaram-se alguns dos conceitos expostos 

por Vergara (2016), Creswell (2007) e Bauer e Gaskell (2004). 

Embora a pesquisa, por se situar no campo social, deva abordar diversas metodologias 

(BAUER; GASKELL; 2004), este estudo assimila-se a um método qualitativo, como definido 

por Creswell (2007), uma vez que a pesquisa se propõe a investigar, por meio da análise do 

conteúdo, um fenômeno social: a baixíssima representatividade de pretos e pardos em alta 

liderança. Para alcançar o objetivo, busca-se entender que mecanismos existem e ainda se fazem 

presentes para culminar nessa baixa representatividade.  

Pode-se também entender que a abordagem aqui apresentada traz um componente 

explanatório, uma vez que a análise qualitativa efetuada será utilizada para explicar a baixa 

representatividade de pretos e pardos em cargos de alta liderança, observada no estágio inicial 

da pesquisa (CRESSWELL, 2007). A pesquisa traz uma parte descritiva, uma vez que serão 

expostos dados e aspectos específicos da composição dos Conselhos de Administração das dez 

maiores empresas brasileiras de capital aberto. O estudo contém também alguns elementos 

documentais.  

Por fim, utiliza-se o método criado e aperfeiçoado por Gioia et al.  (2012) na 

categorização de demonstração visual dos achados. Sobre esse aspecto, a interface gráfica, 

como observado por Bauer e Gaskell (2004), permite uma demonstração da estrutura entre os 

códigos e atributos pesquisados, haja vista que se utilizaram categorias ordenadas e 

subordinadas, bem como a relação causal entre as diferentes categorias.  
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3.1 COLETA DE DADOS 

Para a coleta inicial de dados, obteve-se a lista das 500 maiores e melhores empresas do 

Brasil, que é uma pesquisa realizada pela Revista Exame, referente ao ano de 2020. A partir 

dessa lista, optou-se por analisar as companhias de capital aberto pela ampla disponibilidade de 

informações sobre a estrutura de governança dessas empresas, incluindo dados específicos 

sobre a composição dos assentos de seus Conselhos de Administração, atentando aos atributos 

descritos no Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1 – Tributos observados na composição de cada Conselho de Administração 

Número total de Assentos no Conselho Gênero de cada Conselheiro(a) 

Nível de instrução de cada Conselheiro(a) Raça de cada Conselheiro(a) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A partir dessa lista, identificou-se inicialmente as três maiores companhias nacionais de 

capital aberto. No entanto, verificou-se, a partir dessa identificação inicial, que, dentre as três 

maiores empresas, apenas uma profissional preta integrava o Conselho de Administração, 

conforme expõe, a seguir, a Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Sumário da Composição dos Conselhos de Administração – três maiores empresas 

Número de Conselheiros Grau de instrução 

Total Pretos ou 

Pardos(as) 

Homens Mulheres Graduação Pós-

graduação 

Doutorado 

33 1 27 6 30 19 4 

100% 3% 82% 18% 91% 58% 12% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Assim, em um segundo momento, estendeu-se essa seleção para as dez maiores 

companhias de capital aberto, como enumerada pela publicação e na ordem em que aparecem 

na referida lista de 500 maiores e melhores empresas. Isso foi realizado com o intuito de 

identificar uma maior presença de Conselheiros(as) pretos e ter-se então um volume mais 

expressivo de suas expressões a serem analisadas, o que poderia nos levar às respostas buscadas. 

Num esforço adicional para tentar identificar profissionais pretos ou pardos em assentos de 
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Conselho de Administração, buscou-se ainda a composição dos Conselhos da 25ª, 50ª, 75ª e 

100ª companhia aberta incluída na publicação mencionada. Também nos Conselhos dessas 

organizações, não foram identificados profissionais pretos ou pardos(as). 

Após selecionadas as companhias, a partir das informações disponíveis em seus sítios 

de internet, mecanismos de busca (tais como Google e Bing) e no sítio de internet da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), obteve-se a composição detalhada de seus Conselhos de 

Administração e elencou-se, como resultado das buscas efetuadas e informações colhidas, a 

composição de cada Conselho, atentando-se aos atributos descritos anteriormente no Quadro 1. 

Como se pode observar na Tabela 2, a seguir, o índice de profissionais pretos que ocupam 

assentos em Conselhos de Administração não se alterou. 

 

Tabela 2 - Sumário da Composição dos Conselhos de Administração – dez maiores empresas 

 Número de Conselheiros Grau de instrução 

 Total Pretos 

ou 

Pardos 

Homens Mulheres Graduação Pós-

graduação 

Doutorado 

 95 1 78 17 89 34 6 

 100% 1% 82% 18% 94% 36% 6% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Nessa etapa, observou-se que há apenas uma Conselheira preta num total de 95 

Conselheiros(as) de Administração, demonstrando que apenas 1% do total de Conselheiros 

desse corpo de companhias analisadas é preto(a) ou pardo(a). O objetivo da pesquisa foi 

identificar os mecanismos que resultam na baixa representatividade de pretos(as) e pardos(as) 

na alta administração, claramente pelo pacto narcísico no racismo, observado por Bento (2002) 

optamos por executar a análise do ponto de vista da Conselheira preta identificada. 

A partir da identificação da Conselheira preta, coletaram-se informações de fontes 

distintas, tais como entrevistas a jornais e periódicos, programas de TV, documentários, mídias 

sociais, palestras e demais fontes de informação que pudessem trazer o conteúdo da fala dessa 

Conselheira.  

A coleta desses dados ocorreu a partir de mecanismos de buscas. A partir desse 

momento, seguiu-se para a pesquisa documental sobre o posicionamento da Conselheira preta 

identificada, Rachel Maia. O objetivo foi identificar entrevistas, vídeos, interações em mídias 

sociais, apresentações ou qualquer outro conteúdo relacionado com o seu papel de liderança e 
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sua jornada até ser nomeada a funções de alta liderança, uma vez que o objetivo é analisar a 

relação entre raça e liderança. Para essa finalidade, utilizaram-se ferramentas de busca, tais 

como o Google e o Bing. Utilizaram-se os seguintes filtros para busca: “raça + liderança + 

Rachel Maia”; “empresa X, Rachel Maia”; “diversidade + Rachel Maia”; e “racismo x Rachel 

Maia”. O resultado dessa pesquisa exploratória indicou mais de 75 mil materiais iniciais. Nem 

todo o material disponível atendeu aos critérios determinados a saber guardar relação com raça 

e liderança. 

Desse universo de informações disponíveis, segregaram-se os temas em mídias 

impressas e orais, sendo a primeira representada por artigos jornalísticos, entrevistas escritas 

em mídia tradicional e sítios de internet, e a segunda representada por entrevistas faladas e/ou 

em vídeo, podcasts, conferências, palestras e discursos. Escaneando o material obtido, 

identificaram-se, como afeitos ao objeto desta pesquisa, 27 artigos jornalísticos e entrevistas 

escritas à mídia tradicional e 18 itens em mídia oral. A seguir, o Quadro 2 demonstra a 

composição do material separado e catalogado para análise qualitativa. 
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Quadro 2 - Composição do material coletado 

(continua) 

Título Veículo Tipo 

Entrevista de terça Site 6 minutos Entrevista 

Mulheres negras na liderança: elas inspiram com histórias de 

conquistas e obstáculos 

Forbusiness.vagas.com.br Entrevista 

Liderança VoceRh Entrevista  

Rachel Maia: uma CEO contra todas as estatísticas Forbes Coluna  

Reportagem completa com Rachel Maia, aluna do CEO FGV Ibe.edu.br Artigo reportagem 

Rachel Maia: Stakholders querem fatos e que as empresas 

quantifiquem valores ESG em ações 

Revistalide.com.br Entrevista 

Rachel Maia: diversidade e inclusão precisam estar além de apenas 

números 

Olhardigital.com.br Entrevista 

A diversidade não precisa mais estar nas entrelinhas Istoedinheiro.com.br Entrevista 

As empresas precisam se letrar para se tornar inclusivas Propmark.com.br Enrevista 

As minorias entenderam que tem voz Infomoney.com.br Entrevista 

Mulheres nos Conselhos trazem ganhos Estrategiaesg.com.br Reportagem 

Fala Celio: Rachel Maia e Taís Araújo Youtube.com Talk-show 

Impactus UFRJ – Rachel Maia: A trajetória de uma líder Impactusufrj.com.br Artigo 

Não quero ser objeto único e raro no mercado, diz Rachel Maia Economia.estadao.com.br Artigo 

Desafios e Oportunidades para inclusão e diversidade Journal of Racial and ethinica social equality Carta Executiva 

Acionistas da Vale elegem Conselho de Administração para biênio 

2021-2023 

Istoédinheiro.com.br Artigo 

Rachel Maia, líder, empresária, ensina: a inclusão é um aprendizado 

constante 

Forbes.com.br Entrevista 

Discussão acirrada marca eleição para conselho da Vale Noticiasdemineração.com Artigo 

Rachel Maia levantou da cadeira n1 para multiplicar oportunidades 

para outros negros 

Br.noticias.yahoo.com Artigo 
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  (continuação) 

Título Veículo Tipo 

Na cadeira n1. Rachel Maia abre a trajetória Lifestyle.r7.com Artigo 

Rachel maia, a mulher que desafiou as estatísticas Mudatudo.com.br Artigo 

Mulheres inspiradoras: Rachel Maia Dicasdemulher.com.br Artigo 

Lugar de vítima a gente não aceita Eloquent.marketing Palestra 

Yes you can – A mulher negra em alta gestão das empresas Diariodocomercio.com.br Artigo 

Reskilling: a competência da era da reinvenção Claudia.abril.com.br Artigo 

Sem mudança de mentalidade, não há diversidade em cargos de 

presidência, diz CEO (Rachel Maia) 

Cnnbrasil.com.br Entrevista 

O que queremos é normalizar um fato, diz Rachel Maia CEO da 

Lacoste, sobre inclusão de negros no país 

Jc.ne10.uol.com.br Artigo 

Novas Lideranças Negras Istoe.com.br Artigo 

Machismo + racismo, 52% das mulheres brasileiras enfrentam duplo 

preconceito no mercado de trabalho 

Agenciapatriciagalvao.or.br Artigo 

Rachel Maia conta em livro como ser CEO da própria história Ele.com.br Artigo/Entrevista 

Vidas Negras transformam, e Como! Harpersbazaar.uol.com.br Artigo 

Mulheres dscutem racismo no mercado de trabalho Ethos.org.br Palestra 

#100 Juliana Azevedo, presidente da P&G Brasil e Rachel Maia, CEO 

da RM Consulting 

Spotify Podcast 

#16 podcast Mensch Negócios – Rachel Maia Spotify Podcast 

Rachel Maia e Luana Genot conversam com Pedro Bial Youtube Entrevista 

26 – Rachel Maia, CEDP da Pandora do Brasil Spotfy Podcast 

T02E04 – Pluralizando lideranças com Rachel Maia Spotify Podcast 

Como empresas podem se tornar mais diversas (e humanas) segundo 

Rachel Maia 

Spotify Podcast 

Especial Mulheres positivas: Rachel Maia Youtube Entrevista 

Ser o.004% com Rachel Maia Youtube Entrevista 
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  (conclusão) 

Título Veículo Tipo 

Como Rachel Maia virou uma das CEOs mais influentes do Brasil Youtube Reportagem 

CNN Nosso Mundo #13 com Rachel Maia Cnnbrasil.com.br Talk-show 

Diversidade no mundo corporativo, por Rachel Maia Youtube Palestra 

Lideranças femininas inspiradoras: Rachel maia nos conta como fazer 

escolhas corajosas 

Youtube Palestra 

Sebrae Drive-in – Jornada da Mulher de negócios – Palestra show com 

Rachel Maia 

Youtube Palestra 

Rachel Maia CEO da Pandora – fórum da diversidade Youtube Palestra 

Fonte: elaborado pelo autor.
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Isso exposto, o próximo passo foi tabular e organizar cada um dos 45 documentos 

coletados, assim como transcrever o conteúdo significativo de todo material obtido. Conforme 

explicitado a seguir, esses conteúdos foram então catalogados, caracterizados e analisados 

qualitativamente, para que, através das falas, pudessem responder à pergunta de pesquisa: quais 

mecanismos ainda persistem e restringem a caminhada de profissionais pretos e pardos às 

posições de alta liderança nas grandes companhias nacionais? 

3.2 ANÁLISE DE DADOS 

O passo seguinte consistiu na leitura do material coletado e já transcrito para que se 

pudesse identificar e classificar em categorias as falas relacionadas ao objeto da pesquisa, que 

é liderança e raça.  

Um aspecto relevante da análise qualitativa é que o pesquisador se torne apto a enxergar 

através da visão da pesquisa, de forma que possa fazer uma crítica bem-sucedida que seja capaz 

de explicar o fenômeno que está sendo pesquisado (BAUER; GASKELL; 2004). Importante 

também notar que o autor desta dissertação traz consigo a mesma preocupação expressada por 

Bento (2002), isto é, como um homem preto pesquisando liderança e raça, tem uma visão 

marcada por sua trajetória e seu sentimento de pertencimento à raça negra, assim como seus 

sentimentos e opiniões sobre questões relacionadas a raça são conhecidos, de forma que, neste 

estudo, necessita observar os mecanismos existentes para mitigar o risco de que sua vivência 

altere as conclusões a serem alcançadas neste trabalho. 

Para tal, foram utilizados métodos de análise já consolidados na literatura, tendo por 

base os trabalhos de Hernandez et al  (2014) e Gioia et al.  (2012). Assim, efetuou-se uma 

categorização que levou à identificação de dois elementos centrais: ser preto(a) ou pardo(a) e 

exercer função de alta liderança, integrando o Conselho de Administração de uma grande 

companhia nacional. Após essa categorização, analisaram-se as falas, classificando-as de 

acordo com a seguinte tipologia: eu sou, eu sinto e eu faço, uma vez que a aparência, a 

identificação e a atitude do profissional impactam a forma como é percebido e, 

consequentemente, sua trajetória profissional. A seguir, o Quadro 3 descreve as categorias e 

seus significados principais.  
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Quadro 3 - Categorias e significados 

Categoria Significado Elementos atrelados Expectativas da função 

Eu Sou  Representação dos traços 

de personalidade e o quanto 

a pessoa se identifica como 

preto(a) ou pardo(a) em 

função da expectativa de 

seu papel e desempenho 

Ser preto(a) ou pardo(a), 

ter nascido preto(a) ou 

pardo(a), possuir 

características de pessoas 

pretas ou pardas. 

Possuir as características 

usualmente esperadas de um(a) 

profissional preto(a) ou 

pardo(a), tais como formação e 

hierarquia. 

Eu sinto Representação do 

sentimento de ser preto(a) 

ou pardo(a) e ocupar cargo 

de alta liderança 

Autoidentidade (sentir-se 

preto(a)  

Apresentar-se como preto(a) ou 

padro(a), vivenciar as 

dificuldades de ser preto(a) ou 

pardo(a), demonstrar emoções 

específicas por ser preto(a) ou 

pardo(a).   

Eu faço  Representa o fazer, isto é, 

os comportamentos e 

atitudes como preto(a) ou 

pardo(a) e a expectativa em 

relação a atuação como 

liderança 

Empoderamento e 

agência na gestão 

Apresentar comportamento com 

foco em desempenho e 

resultado e desenvolver atitude 

de empoderamento a outros 

profissionais pretos ou 

pardos(as) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Uma vez catalogadas e categorizadas as diversas falas da Conselheira, o instituto 

utilizado para essa pesquisa consistiu na análise de seu conteúdo segundo cada uma das 

categorias indicadas no Quadro 3. Nesse momento da pesquisa, aplicaram-se os conceitos 

expostos e revistos por Gioa et al.  (2012) e elencaram-se, a partir das falas da Conselheira, os 

elementos em assuntos de primeira ordem, assuntos de segunda ordem e, por fim, suas 

dimensões agregadas, que, em conjunto, levam à resposta da pergunta de pesquisa. A seguir, o 

Quadro 4 traz uma representação visual de como se estruturou a análise e como se documentou 

a discussão e a conclusão. 
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Quadro 4 - Mapa visual da forma como a análise foi estruturada 

Objeto da 

Pesquisa 

Assuntos de 1ª ordem 

(Eu sou, Eu Sinto, Eu 

Faço) 

Assuntos de 2ª ordem 

(Estereótipo e Estigma) 

Dimensões agregadas 

(mecanismo em vigor que 

perpetuam a desigualdade 

nas organizações) 

Baixa 

representatividade 

e profissionais 

pretos e pardos 

em funções de 

alta liderança nas 

grandes 

companhias 

nacionais 

• Ser preto(a) ou pardo(a) – 

indivíduo se identifica 

como tal 

• Sentir-se preto(a) ou 

pardo(a) – indivíduo não 

apenas possui traços, mas 

se sente preto(a) ou 

pardo(a) 

Eu Faço – o indivíduo tem 

comportamentos ou 

hábitos que o relacionem a 

ser preto(a) ou pardo(a). 

• Estereótipo do Líder 

• Estigma do preto(a) e 

pardo(a). 

Organizações 

reproduzem 

desigualdade. 

• Mecanismos na contratação. 

• Mecanismos na promoção. 

• Mecanismos na alocação de 

funções. 

• Mecanismo de aproximação 

por similaridade. 

Mecanismo ausência de 

mentoria. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A partir das expressões da Conselheira e seguindo a categorização e o roteiro descritos 

nos Quadros 3 e 4, pôde-se obter os elementos que levaram à resposta da pergunta de pesquisa, 

identificando os aspectos específicos afeitos ao construto de raça e liderança e que 

representassem os desafios relacionados à raça na busca por um assento em funções de 

liderança. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo aborda e discute os resultados encontrados no decorrer desta investigação. 

4.1 RESULTADOS 

A organização do resultado desta pesquisa, seguindo o método descrito na seção 3, 

permitiu construir a estrutura de dados e resultados que, a partir da fala, indicam quais atributos 

e mecanismos reforçam estereótipos e estigmas e seguem contribuindo ativamente para a baixa 

representatividade de pretos e pardos em funções de alta liderança nas grandes companhias 

brasileiras. A seguir, os Quadros 5, 6 e 7 trazem essa representação e as conclusões alcançadas. 

Antes da apresentação dos resultados propriamente ditos, cabe aqui uma breve 

apresentação de Rachel Maia, brasileira, preta, caçula em um família de sete irmãos, criada na 

periferia de São Paulo.  

Rachel é graduada em ciências contábeis e passou por diversas posições em 

contabilidade e finanças. Dedicou-se a um período de estudos fora do País e construiu uma 

carreira executiva nacionalmente conhecida, tendo atuado no posto de CEO de marcas 

globalmente conhecidas como Pandora, Lacoste e Tiffany & Co. Rachel é autora de um livro 

com sua biografia. Atualmente possuiu sua própria empresa de consultoria e atua como 

Conselheira, além de estar engajada em diferentes projetos que visam a promoção da igualdade. 

4.1.1 Eu sou 

Esta categorização guarda estreita relação quanto à Conselheira possuir características 

físicas de um indivíduo preto(a) ou pardo(a) e identificar-se como uma pessoa preta. Nota-se 

fortemente essa identificação nas seguintes falas e discursos enumerados no Quadro 5, a seguir. 
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Quadro 5 - Eu sou e correlação com mecanismo que contribuiu para baixa representatividade de pretos e pardos 

em cargos de alta liderança 

Fonte: elaborado pelo autor. 

4.1.2 Eu sinto 

Nesta categoria, observa-se uma diferenciação em relação ao “eu sou”, pois aqui está 

incluído um componente não físico, como a cor da pele ou outros aspectos físicos, mas sim, a 

forma como o indivíduo se identifica com o fato de ser preto(a) ou pardo(a). Ainda, está exposto 

como essa identificação impactou e impacta a vivência do indivíduo. Nota-se esse impacto nas 

seguintes falas, enumeradas no Quadro 6, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Eu sou Assuntos de 2ª 

ordem 

 

Mecanismo que atua na 

perpetuação da baixa 

representatividade 

https://vocerh.abr

il.com.br/lideranc

a/rachel-maia-

lanca-livro/ 

"Confundem muito o título 

com a pessoa Já me falaram: 

‘Você é presidente, não 

precisa mais se considerar 

negra’. Uma coisa não tem 

nada a ver com a outra e, ao 

mesmo tempo, tudo se funde. 

Sou uma pessoa só.” 

• Estigma 

• Estereótipo 

• Mecanismo da 

similaridade 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

www.istoedinheir

o.com.br/a-

diversidade-nao-

precisa-mais-

estar-nas-

entrelinhas/ 

“Não tinha gente como eu, 

mas não olhava dessa 

forma.” 

• Estigma 

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismo da 

similaridade 

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

https://vocerh.abr

il.com.br/lideranc

a/rachel-maia-

lanca-livro/ 

“Você sabe que descendo de 

rei e de rainha africanos? 

Tenho muito orgulho. Eu não 

vou parar de falar isso 

nunca, para todo mundo” 

• Estigma • Mecanismo de 

aproximação por 

similaridade 

•  

www.infomoney.c

om.br/especiais/e

d05/os-

minorizados-

entenderam-que-

tem-voz-diz-

rachel-maia/ 

“Nos foi furtado o direito de 

estar. Isso não é um achismo, 

é a forma como foi feita a 

abolição, que se reflete até 

hoje. 

• Estigma 

• Estereótipo 

• Mecanismo de 

contratação 

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 
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Quadro 6 - Eu sinto e correlação com mecanismo que contribuiu para baixa representatividade de pretos e pardos 

em cargos de alta liderança 

(continua) 

Fonte Eu sinto Assuntos de 2ª 

ordem 

 

Mecanismo que atua na 

perpetuação da baixa 

representatividade 

forbusiness.vagas

.com.br/blog/mul

heres-negras-na-

lideranca/#:~:text

=“Me%20orgulh

a%20muito%20ve

r%20mulheres,cla

sse%20social%2

C%20bairro%20

onde%20mora. 

“Me orgulha ver mulheres 

como eu pelos corredores 

das empresas em posições 

que, antes, jamais seriam 

cogitadas para tal em função 

da cor da pele, estilo de 

cabelo, universidade onde se 

formou, classe social, bairro 

onde mora. De todo modo, 

ainda é preciso ampliar a 

mentalidade das pessoas 

para que possam enxergar 

muito além dos estereótipos e 

modelos que não fazem mais 

sentido.  

Eu sinto que posso inspirar 

negras como eu”. 

• Estereótipo 

• Estigma 

• Mecanismo de 

contratação 

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

• Mecanismo de 

aproximação por 

similaridade 

 

https://olhardigita

l.com.br/2021/07/

19/pro/rachel-

maia-diversidade-

e-inclusao-

precisam-estar-

alem-de-apenas-

numeros/ 

“Diversidade para mim é 

mais do que números. Você 

não pode simplesmente 

colocar números para sair 

bem na foto” 

 

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

•  

https://olhardigita

l.com.br/2021/07/

19/pro/rachel-

maia-diversidade-

e-inclusao-

precisam-estar-

alem-de-apenas-

numeros/ 

“Se ela chega numa rodinha 

de conversa, essa rodinha se 

dispersa. Isso já aconteceu 

comigo.” 

 

• Estigma 

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismo de 

aproximação por 

similaridade 

•  

www.istoedinheir

o.com.br/a-

diversidade-nao-

precisa-mais-

estar-nas-

entrelinhas/ 

“Só Deus e eu sabemos o que 

passei para conseguir 

estudar fora, com só uma 

refeição por dia por falta de 

dinheiro durante quatro 

meses. Não sei se todo 

presidente de companhia 

precisou ter quatro MBAs no 

currículo.” 

 

• Estigma 

• Estereótipo 

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

• Mecanismo de 

aproximação por 

similaridade 

•  

 

 

 

 

 

 



41 

 

(conclusão) 

Fonte Eu sinto Assuntos de 2ª 

ordem 

 

• Mecanismo que atua na 

perpetuação da baixa 

representatividade 

www.promoview.

com.br/categoria/

digital/fala-celio-

tais-araujo-e-

rachel-maia-

questionam-a-

diversidade.html 

Ver outras pretas, sentadas 

no cargo de liderança já me 

empodera. Já abro um 

sorriso sem nem falar com a 

pessoa, porque é bom 

reconhecer e ver os seus.” 

• Estigma 

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismo de 

aproximação por 

similaridade 

 

https://claudia.ab

ril.com.br/sua-

vida/machismo-

racismo-52-das-

mulheres-

brasileiras-

enfrentam-duplo-

preconceito-no-

mercado-de-

trabalho/ 

“Quebrar a barreira da 

inserção não é mais uma 

grande dificuldade das 

mulheres no geral, mas no 

caso das mulheres negras, 

sim, principalmente em 

cargos de prestígio.” 

• Estigma 

• Estereótipo 

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismo de 

contratação 

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

4.1.3 Eu faço 

Ao abordar o “eu faço”, tem-se algo mais relacionado à atitude, e não se busca analisar 

características físicas ou sentimentais, mas sim, a atitude da Conselheira como líder, como 

profissional de alta performance, que alcança e supera metas e que, indo além disso, busca 

empoderar outros indivíduos pretos(as) ou pardos(as) a ascenderem a funções de liderança. 

Nota-se esse impacto nas seguintes falas, apresentadas a seguir, no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Eu faço e correlação com mecanismo que contribuiu para baixa representatividade de pretos e pardos 

em cargos de alta liderança  

(continua) 

Fonte Eu faço Assuntos de 2ª 

ordem 

Mecanismo que atua na 

perpetuação da baixa 

representatividade 

https://olhardigita

l.com.br/2021/07/

19/pro/rachel-

maia-diversidade-

e-inclusao-

precisam-estar-

alem-de-apenas-

numeros/ 

“Em nenhum momento da 

minha carreira fui convidada 

por ser preta.” 

 

• Estigma 

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

• Mecanismo de 

aproximação por 

similaridade 
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(continuação) 

Fonte Eu faço Assuntos de 2ª 

ordem 

Mecanismo que atua na 

perpetuação da baixa 

representatividade 

https://forbes.com

.br/escolhas-do-

editor/2018/05/ra

chel-maia-uma-

ceo-contra-todas-

as-estatisticas/ 

“Contrariando cada vez 

mais as estatísticas, ainda 

mais no universo do luxo –, 

continuei minha trajetória 

ascendente, enfrentando 

preconceitos velados e 

explícitos.” 

 

• Estigma 

• Estereótipo 

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

• Mecanismo de 

aproximação por 

similaridade 

•  

https://ms-

my.facebook.com/

6Minutos/videos/c

eo-da-tiffany-da-

pandora-e-da-

lacoste-essas-

foram-algumas-

das-cadeiras-

ocupadas/550533

242900895/ 

“Para mim é muito 

importante colocar negros 

na liderança, porque eu vivo 

a liderança. Eu sou uma 

empresária, sou uma 

presidente e sei o quão raro 

ainda é encontrar mulheres 

negras na liderança. Simples 

assim.” 

 

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

•  

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

• Mecanismo de 

aproximação por 

similaridade 

•  

htps://lider.inc/no

ticias/gestao/rach

el-maia-

stakeholders-

querem-fatos-e-

que-as-empresas-

quantifiquem-

valores-esg-em-

acoes 

“Eu sou negra, quero 

também empoderar outros 

negros, o meu povo, que até 

ontem não foram 

empoderados.” 

 

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismo de mentoria 

https://estrategiae

sg.com.br/mulher

es-nos-conselhos-

trazem-ganhos-

economicos-diz-

rachel-maia/ 

“Quando eu entro, sim 

provoco um questionamento 

nas pessoas. Por que um 

lugar onde eu tenho 56% da 

população negra, eu só tenho 

uma conselheira negra.” 

 

• Estereótipo 

• Estigma 

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

• Mecanismo de 

aproximação por 

similaridade 

 

https://lifestyle.r7.

com/na-cadeira-

n1-rachel-maia-

abre-trajetoria-

fiz-o-que-tinha-

que-fazer-

08032021 

“Publicar um livro envolve 

coragem para se despir na 

frente do mundo. No começo, 

não achei que minha história 

fosse para ser 

compartilhada. Depois 

comecei a refletir e entendi 

que queria ver mais pessoas 

como eu nas grandes  

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismo de mentoria 
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(continuação) 

Fonte Eu faço Assuntos de 

2ª ordem 

Mecanismo que atua na 

perpetuação da baixa 

representatividade 

 reuniões, nos grandes 

congressos e convenções.” 
  

https://www.youtu

be.com/watch?v=

pgqtoifStUY 

“Aquelas brincadeirinhas 

bestas de pessoas do meu 

próprio time, Teve uma vez 

que comprei um carro, um 

gol, preto, foi meu primeiro 

carro, que eu pude comprar 

com meu salário, toda 

orgulhosa eu cheguei 

compartilhando a novidade. 

Eu sempre fui faladeira, 

sempre fui muito expansiva. 

Aí, uma das minhas 

funcionárias falou: ‘Ué, 

Rachel! Você preta, comprou 

um carro preto? Ninguém vai 

ver nada’ e deu risadas.  

Eu não fiz carinha de achar 

engraçadinho para fazer 

parte do ciclo ou do 

clubinho. Eu falava na hora 

de que não havia gostado e 

questionava se tinha sido 

uma piada.” 

• Estigma 

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismo de 

aproximação por 

similaridade 

•  

www1.folha.uol.c

om.br/mercado/2

020/11/nos-

fomos-sabotados-

por-muito-tempo-

diz-rachel-

maia.shtml 

“A empresa precisa se 

preocupar em desenvolver 

uma liderança inclusiva. 

Para fazer isso é necessário 

preparar os líderes para eles 

incluírem de forma genuína. 

Não basta estar por estar, 

não basta figurar no quadro. 

Você tem que tratar aquele 

profissional negro de uma 

forma respeitosa e isso 

demanda preparação”. 

• Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

• Mecanismo de mentoria 

https://ms-

my.facebook.com/

6Minutos/videos/c

eo-da-tiffany-da-

pandora-e-da-

lacoste-essas-

foram-algumas-

das-cadeiras-

ocupadas/550533

242900895/ 

“O que eu quero é construir 

um legado de ter mais negras 

na liderança” 

 

• Estigma • Mecanismo de mentoria 
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(conclusão) 

Fonte Eu faço Assuntos de 

2ª ordem 

Mecanismo que atua na 

perpetuação da baixa 

representatividade 

www.istoedinheir

o.com.br/a-

diversidade-nao-

precisa-mais-

estar-nas-

entrelinhas/#:~:te

xt=O%20que%20

ocorre%20é%20q

ue,Esse%20é%20

o%20desafio. 

“O que ocorre é que a 

maioria é minorizada. Hoje o 

mercado se vê obrigado a 

entender um pouco mais essa 

questão.” 

 

Organizações 

reproduzem 

desigualdade 

• Mecanismo de 

contratação 

• Mecanismos na promoção 

• Mecanismo na alocação 

de funções 

• Mecanismo de 

aproximação por 

similaridade 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na análise de todas as falas enumeradas nos Quadros 5, 6 e 7, levou-se em conta o 

observado por Orlandi (2005), isto é, em todo o escrito, há um outro texto que, embora não dito 

ou excluído, o constitui, assim, nas falas mencionadas anteriormente, precisa-se levar em conta 

também o não dito, o subliminar. Nesse sentido, Bento (2002) faz observação similar e diz que, 

ao analisar um conteúdo, deve-se indagar o que ele omite, pois esse silêncio pode ter mais que 

um significado. Desse modo, é preciso que nos mantivemos vigilantes para que o conteúdo 

incluído nas entrelinhas possa ser observado e pontuado nas conclusões que serão pontuadas a 

seguir. 

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa, permite observar que existe grande convergência e correlação 

entre os resultados aqui apurados e os apontamentos anteriores, dentre os quais, aqueles que 

serviram de base para a construção do referencial teórico. 

A análise dos resultados permitiu ao autor desta dissertação observar e corroborar como 

atuam os diversos mecanismos que dificultam a ascensão de profissionais pretos e pardos a 

posições de liderança. Tratam-se de mecanismos na contratação, promoção, alocação de 

trabalho e remuneração, que, como observado por Amis, Mair e Munir (2020), seguem em vigor 

como barreiras invisíveis e dificílimas de serem superadas por pretos e pardos.  

Quanto à realidade brasileira, os mecanismos observados por meio da análise dos 

resultados são similares àqueles observados em pesquisas estrangeiras. Embora as questões de 

raça tenham tratamentos e se manifestem de diferentes maneiras em distintas culturas, pôde-se 
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observar que, naquilo que diz respeito aos mecanismos que perpetuam o racismo nas 

organizações, há grande similaridade, e os mecanismos parecem ser os mesmos aqui e no 

estrangeiro. Tais mecanismos, aliados ao estereótipo de líder – think leader e think White –, 

observados por Gündemir et al.  (2014) e ao estigma carregado por pretos e pardos, de que são 

menos hábeis, menos inteligentes e preguiçosos (ROSETTE et al., 2016), mantêm os pretos e 

pardos distantes das funções de liderança. 

No conteúdo analisado, identificou-se, em diferentes momentos e sob diferentes 

perspectivas, como os estereótipos anteriormente referidos são marcantes e como os 

mecanismos se mantêm e reforçam estigmas e estereótipos, deixando os pretos e pardos em 

funções subalternas bem longe dos postos de liderança.  

Como profissional pardo de ascendência preta, a vivência do autor desta pesquisa o 

permite afirmar, tal como visto também em estudos anteriores (JONES et al., 2016; EAGLY; 

CHIN, 2010) que, no ambiente atual, não há barreira formal para ascensão de pretos e pardos. 

Nessa caminhada, sempre esteve intrigado com o fato de os pretos e pardos serem tão poucos, 

uma vez que não há barreira formal à sua ascensão. 

O resultado deste estudo, ao demonstrar a forma como atua cada um dos mecanismos 

identificados, elucida aquilo que seu autor sempre teve dificuldade de compreender com 

precisão. É conhecido o fato de o racismo estrutural (ALMEIDA, 2019) ser o grande e principal 

culpado da desigualdade racial, contudo, o autor via-se compelido a analisar e entender, com 

um pouco mais de profundidade, que microações e microcomportamentos atuavam no ambiente 

corporativo na perpetuação desse racismo estrutural que, ao final do dia, conduz baixíssima 

representação de pretos e pardos em funções de liderança.  

Um aspecto também interessante, observado na pesquisa de Santos (2022) é a forma 

como, no ambiente de trabalho, o racismo ostensivo não é vivenciado, todavia, há interessantes 

relatos de racismo velado, sutil, aquele que discrimina sem explicitamente agredir. Também 

importante de destacar-se é o aspecto descrito por Santos (2022), que trata do fato de os brancos 

não possuírem as vivências que os fariam despertar e aguçar seu olhar a situações de 

desigualdade racial. Como já visto, os brancos são maioria nas posições de alta liderança, 

portanto, a ausência dessa vivência e do olhar mais preciso à questão racial dificulta a 

identificação e o combate aos mecanismos existentes e identificados neste e em outros estudos, 

como de Amis, Mair e Munir (2020) e de Rosette e Dumas (2007), que atuam para manutenção 

da baixa representatividade de pretos e pardos em funções de liderança. 

Enquanto, na contratação de profissionais nos estágios iniciais de suas carreiras, seguir-

se incluindo exigências não necessárias àquela etapa da carreira, como fluência em idioma 
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estrangeiro ou graduação em faculdade de primeira linha, será dificultado, através do 

mecanismo de contratação, o ingresso de pretos e pardos a posições no ambiente corporativo, 

as quais lhes permitirão reunir experiências relevantes para capacitá-los à ascensão. Sobre o 

mecanismo da contratação, cabe a indagação: por que grandes companhias exigem graduação 

em faculdades renomadas se, em sua grande maioria, possuem uma universidade corporativa e 

programas formais de capacitação de seus profissionais? Vimos que requerimentos de educação 

muitas vezes não razoáveis atuam não só na contratação, mas ao longo da carreira, a pesquisa 

demonstra que a conselheira precisou fazer 4 pós-graduações e indaga se seus pares brancos 

tiveram que observar este mesmo pré-requisito. Apenas para salientar um contraponto, o 

número de Conselheiros pretos ou pardos é inferior até mesmo ao número de conselheiros sem 

graduação em nível superior. 

Um outro mecanismo, o da similaridade, é ainda mais pervasivo, afinal de contas, está 

presente em todas as etapas de uma jornada profissional, obsereve que após alcançar um 

elevado posto a Rachel Maia ouviu não mais precisar se considerar preta, isso revela que o  

entorno ainda se sente desconfortável em ter na liderança pretos(as) e pardos(as) e por isso 

os(as) embranquecem. Enquanto líderes tomarem decisões baseadas em afinidades de interesse 

para contratação, alocação de trabalho, promoção, avaliação de desempenho e designação de 

remuneração, os profissionais pretos e pardos seguirão em desvantagem. 

Observa-se ainda que, no ambiente pressupostamente asséptico nas corporações, utiliza-

se amplamente o termo meritocracia. Mérito e meritocracia não são construtos objeto deste 

estudo, entretanto, como muito bem observado por Santos (2022), falar em meritocracia como 

resultado de esforço individual sem considerar os diferentes pontos de partida de cada indivíduo 

é um conceito objeto de várias críticas. Que mérito há em parecer-se fisicamente ou viver na 

mesma vizinhança que aquele que contrata ou promove? É possível ter os mesmos interesses e 

hobbies que aquele que contrata e promove quando entrevistador e entrevistado vêm de origens 

completamente distintas? Assim, se aguardar-se a verificação de similaridades (de aparência, 

interesses, dentre outros fatores) para que os profissionais pretos e pardos possam ascender, 

receia-se que essa ascensão seguirá utópica. 

Um outro mecanismo, o da mentoria, pode demonstrar-se num fator crítico de sucesso 

para que se possa observar no futuro uma liderança mais diversa. Dito isso, é importante 

salientar que liderar requer muitas habilidades, que são desenvolvidas a partir de vivências 

distintas ao longo da vida pessoal e da profissional de um indivíduo. Diante do exposto, pôde-

se observar como ter mentoria adequada é importante. Mentores capacitam mentorados; dão-

lhe a exposição aos feitos de seus mentorados; os guiam e aconselham em momentos delicados; 
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e os patrocinam a novos desafios. Por essa razão, percebe-se, na análise dos resultados, a 

preocupação em empoderar e mentorar jovens pretos para que estes possam, no futuro, reunir 

os elementos que os capacitem a ocupar espaços de liderança. 

Uma vez mais, traz-se à luz o já observado por Almeida (2019) e Gonzalez (2020), que 

apontam que a população preta e parda é excluída do espaço de poder e necessita de maior 

representatividade para sair desse lugar de vulnerabilidade. Como muito bem observado 

também por Santos (2022), somente a partir de um olhar mais refinado e preciso é que se poderá 

desenvolver mecanismos para combater os mecanismos já identificados, que atuam na 

desigualdade racial no ambiente corporativo, e reduzir o risco de que novos mecanismos surjam 

à medida que os antigos sejam combatidos. 

Por fim, como exaustivamente exposto neste estudo e observado por Carneiro (1995), 

não há organização que esteja livre desse racismo sutil que inferioriza o preto e destrói suas 

oportunidades. Por isso, todos devem manter-se vigilantes e ativistas em boas iniciativas que 

visem mudar o panorama atual e anular os diversos mecanismos apontados nesta pesquisa e que 

cooperam na manutenção da desigualdade racial no ambiente corporativo. 

O estudo aponta, de maneira muito clara, o já observado anteriormente por Souza 

(2017), que refere que o racismo não tem se manifestado como um ato agressivo, mas sim, de 

forma sutil, às vezes até não intencional e de forma desapercebida, contudo, de uma maneira 

em que posiciona recorrentemente o preto em um lugar inferior e distante das posições de poder. 

Alguns dos mecanismos comumente presentes nessa cruel dinâmica foram abordados nesta 

monografia, sendo provável a existência de outras formas e instrumentos de perpetuação da 

desigualdade racial nas organizações.  
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5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÃO PARA ESTUDOS FUTUROS  

Embora traga alguma contribuição à importantíssima discussão sobre liderança e raça, 

este estudo possui limitações que devem ser observadas. A principal delas é o fato de que, por 

razões distintas, desde restrição de tempo até volume de informações disponíveis, este trabalho 

esteve restrito a identificação da composição dos Conselhos de Administração de treze 

empresas de grande porte nacional de capital aberto e análise qualitativa da fala da única 

profissional preta com assento em um desses Conselhos. Diante disso, estudos futuros incluindo 

uma amostra ampliada de companhias e a forma como são indicados e eleitos os conselheiros 

de administração são necessários e contribuirão para um melhor entendimento da baixa 

representatividade de pretos e pardos em funções de alta liderança. Também poderão trazer à 

luz os mecanismos ainda existentes e marcantes que restringem a ascensão de profissionais à 

alta liderança em função de raça e gênero, a fim de promover essa valiosa causa à nossa 

sociedade.  

Outro aspecto relevante a ser desenvolvido em pesquisas futuras é a realização de 

análises que vão além dos mecanismos que dificultam a ascensão de pretos e pardos, que 

possam explorar quais ações podem ser implementadas para redução dessa igualdade no 

ambiente corporativo e nas funções de liderança. A comparação do ambiente nacional com 

aquele observado nos Estados Unidos da América, em que a questão racial também é latente e 

vem sendo pesquisada, pode auxiliar-nos no entendimento das ações, com seus erros e acertos, 

já lá implementadas para redução da desigualdade racial. 

Diante do exposto, Cook e Glass (2014) reforçam a corrente que entende que, embora 

as dificuldades e barreiras para mobilidade de pretos e pardos sejam muito discutidas e estejam 

fortemente documentadas, as condições organizacionais que aumentam a probabilidade de 

esses indivíduos serem alçados a posições de alta liderança são, até o presente momento, muito 

pouco exploradas e discutidas. Por essa razão, também se constituem em um campo para 

desenvolvimentos futuros. 

Por fim, nesta pesquisa me ative a identificar, expor e analisar os mecanismos mais 

amplamente descritos na literatura; mas pressuponho que há outros mecanismos além dos aqui 

explorados, suponho inclusive existirem mecanismos ainda mais sutis e portanto de 

identificação e análise mais complexas.  

Por outro lado, a medida que temos já algumas iniciativas de grupos de executivos 

pretos(as) e pardos(as) e um engajamento destes profissionais no combate a desigualdade racial 

entendo que há também alguns contra-mecanismos, ou ações afirmativas de enfrentamento dos 
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mecanismos que expus e discuti nesta pesquisa. As falas da Rachel Maia em alguns aspectos 

nos permitem inferir haver ações para enfrentamento dos mecanismos identificados. Pesquisar 

estas ações e contra-mecanismos também trará grande contribuição prática e social na luta pela 

redução da desigualdade racial no ambiente corporativo e na sociedade. 
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6 CONCLUSÃO  

Partiu-se da premissa de que o contingente de profissionais pretos ou pardos em funções 

de alta liderança seria baixo, considerando o conhecimento e a vivência que estes possuem na 

seara profissional, assim como suas experiências como brasileiros natos vivendo e trabalhando 

no Brasil. Nesse tocante, a pesquisa efetuada confirmou aquilo que supostamente se 

desconfiava ou se sabia. De uma amostra de 95 conselheiros, apenas uma era preta, isto é, uma 

apenas ocupava essa função de liderança.  

Pelas razões anteriormente enumeradas, este estudo sobre liderança e raça iniciou-se 

com um pretensioso objetivo: identificar e nominar as razões para baixa representatividade de 

profissionais pretos e pardos em cargos de alta liderança. Esse objetivo inicial foi frustrado, 

uma vez que seria tarefa demasiadamente complexa no escopo desta dissertação e, ao final da 

jornada, poder-se-ia não identificar as causas específicas dessa ínfima representatividade, 

sobrando-nos como explicação o já conhecido e explicado racismo estrutural. 

Fatos dados, revisaram-se os objetivos e buscou-se responder quais seriam os 

mecanismos existentes e a serem superados por um profissional preto ou pardo em sua jornada 

até as funções de alta liderança. Como muito bem pontuado por alguns autores, tais como Cook 

e Glass (2014) e Gündemir et al.  (2014), a visão predominante da figura de líder carrega 

consigo os atributos físicos de um homem branco, sendo essa a primeira barreira a ser vencida 

por um profissional preto ou pardo, uma vez que este profissional traz em si uma característica 

física indisfarçável e bem distinta daquele padrão que a sociedade, ao longo do tempo, atribuiu 

e infelizmente ainda vê como característica de um líder.  

Bento (2002) expõe com muita clareza a forma como as organizações reproduzem as 

desigualdades raciais e os preconceitos existentes e marcantes na sociedade brasileira. A forma 

como essa desigualdade é reproduzida no asséptico ambiente corporativo é observada nos 

mecanismos tácitos, mas não explícitos, que se aplicam rotineiramente – e às vezes 

inadvertidamente – nos processos de contratação, mentoria, avaliação de performance, 

oferecimento de oportunidades e promoção dos profissionais dentro das organizações. Como 

fora observado, esses mecanismos constituem-se em significativa barreira à ascensão de 

minorias e das maiorias menorizadas. 

Ato contínuo, pode-se concluir, por meio das falas de uma profissional preta de grande 

sucesso, como esses fatores – o estereótipo do líder e os mecanismos de reprodução da 

desigualdade racial no ambiente corporativo – atuaram e impactaram sua trajetória. 

Infelizmente, o ambiente corporativo ainda é campo fértil para reprodução de desigualdades, o 
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que ocorre sob a premissa de neutralidade, propagando-se que todos são iguais e têm 

oportunidades que dependem apenas de mérito, ainda que os números escancaradamente 

demonstrem que essa igualdade não seja tão igual assim para os pretos e pardos (BENTO, 

2002). 

Por fim, em virtude da importância de estudos como este no campo social, espera-se que 

pesquisas futuras sobre o tema sejam desenvolvidas e contribuam para redução das diferenças 

encontradas em nossa sociedade, na promoção da diversidade e na construção da igualdade 

social. 
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