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RESUMO 

 

OBJETIVO – Este estudo pretende avaliar como o colorismo pode afetar as percepções 

formadas sobre os líderes negros, tendo em vista que as variações no tom de pele podem levar 

a diferentes percepções da capacidade de liderança. Através dos padrões de colorismo no Brasil 

e no Estados Unidos, buscou-se apurar como estes moldarão a percepção do tom de pele, 

moderando a relação entre colorismo e percepção da capacidade dos líderes negros. 

 

METODOLOGIA – A pesquisa foi realizada através de um experimento. Foram recrutados 

257 participantes norte-americanos e brasileiros, sendo manipuladas fotos de indivíduos 

candidatos a um cargo de liderança. O presente estudo usou um design de 4 (tom de pele: negro 

de pele clara vs. negro de pele escura vs. negro de pele clara vs. branco) x 2 (país: Brasil vs. 

Estados Unidos) entre participantes. Após leitura do perfil dos candidatos, os participantes 

avaliavam o potencial de liderança dos participantes, bem como características de sua aparência 

(tom de pele, raça e profissionalismo). O questionário foi finalizado com questões 

demográficas.  

 

RESULTADOS – Foi demonstrado que apesar da diferença de percepção de potencial de 

liderança entre os indivíduos do modelo experimental, ela ocorre entre indivíduos negros e 

brancos. Como o colorismo é, por definição, uma diferença nas percepções de indivíduos de 

uma mesma raça, os resultados não suportaram a hipótese de que o colorismo afeta a percepção 

de potencial de liderança. No que tange a variação do efeito do colorismo de acordo com o 

contexto país, apesar dos resultados mostrarem diferenças nas percepções de potencial de 

liderança de acordo com as fotos utilizadas no experimento bem como o país dos participantes 

do estudo, quando analisados os efeitos conjuntos das duas condições, os mesmos não foram 

significantes. 

 

LIMITAÇÕES/PESQUISAS FUTURAS – A limitação mais prevalente da presente pesquisa 

é que se trata de um experimental ficcional, expediente este que pode não representar a realidade 

de um processo seletivo em um ambiente real. Pesquisas futuras podem ser realizadas na mesma 

linha da discussão aqui proposta, todavia, com atenção especial a privacidade e anonimato dos 

participantes, como forma de se afastar o viés da desejabilidade social. Outra pesquisa 

recomendada diz respeito às formas de preconceitos sutis existentes.  

 



 

 

CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS – Esta pesquisa pode contribuir de muitas formas. Em 

primeiro lugar, pelo fato de que, diferente da maior parte das pesquisas realizadas anteriormente 

no campo da liderança, o presente estudo propõe que grupos raciais dispõem de uma ampla 

gama de características e estas variam de acordo com a raça, com diferentes inferências sobre 

as percepções de potencial de liderança. Em segundo lugar, que o exercício do colorismo nos 

leva a diferentes impressões sobre a capacidade de líderes negros, sendo essencial esta noção 

para a criação de políticas de inclusão, representação e igualdade de oportunidades para os 

indivíduos negros.  

 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS – Esta pesquisa tema pretensão de evitar que a aparência 

racial seja um critério que confere vantagens a alguns indivíduos em detrimento de outros, 

auxiliando, desta maneira, em uma política de maior inclusão de pessoas negras com aparência 

racial mais típica. 

 

ORIGINALIDADE – Diante do que fora pesquisado, não há informações relacionadas a 

existência prévia de estudos relacionados aos impactos do colorismo na percepção sobre líderes 

negros dentro do contexto Brasil e Estados Unidos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Liderança; Colorismo; Raça. 

CATEGORIA DO ARTIGO: Dissertação de Mestrado/Artigo original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE – This study intends to evaluate how colorism can affect the perceptions formed 

about black leaders, considering that variations in skin tone can lead to different perceptions of 

leadership ability. Through the patterns of colorism in Brazil and the United States, we sought 

to determine how these will shape the perception of skin tone, moderating the relationship 

between colorism and the perception of the ability of black leaders. 

 

METHODOLOGY – The research was carried out through an experiment. A total of 257 

American and Brazilian participants were recruited, and photos of candidates for a leadership 

position were manipulated. This study used a 4 (skin tone: light-skinned black vs. dark-skinned 

black vs. light-skinned black vs. white) x 2 (country: Brazil vs. United States) design among 

participants. After reading the candidates' profiles, the participants evaluated the participants' 

leadership potential, as well as characteristics of their appearance (skin tone, race and 

professionalism). The questionnaire ended with demographic questions. 

 

RESULTS – It was demonstrated that despite the difference in perception of leadership ability 

among individuals in our experimental model, it occurs between black and white individuals. 

As colorism is a difference in the perceptions of individuals of the same race, the results did not 

support the hypothesis that colorism affects access to leadership positions. Regarding the 

variation of the effect of colorism according to the country context, despite the results showing 

differences in perceptions of leadership ability according to the photos used in the experiment 

as well as the country of the study participants, when analyzing the joint effects of the two 

conditions the effect was not significant. 

 

LIMITATIONS/FURTHER STUDIES – The most prevalent limitation of this research is 

that it is a fictional experiment, which may not represent the reality of a selection process in a 

real environment. Future research can be carried out along the same lines as the discussion 

proposed here, however, with special attention to the participant's privacy and anonymity, to 

avoid the bias of social desirability. Another recommended research concerns the forms of 

subtle prejudices that exist. 

 

PRATICAL CONTRIBUTIONS – This research can contribute to business practice in many 

ways. First, due to the fact that unlike most of the research carried out previously in the field of 



 

 

leadership, the present study proposes that racial groups have a wide range of characteristics 

and these vary according to race, with different inferences about perceptions of leadership 

potential. Secondly, that the exercise of colorism leads us to different impressions about the 

capacity of black leaders, this notion being essential for the creation of policies of inclusion, 

representation and equal opportunities for black individuals. 

 

THEORETICAL CONTRIBUTIONS – This research has the power to prevent racial 

appearance from being a criterion that confers advantages to some individuals over others, thus 

helping in a policy of greater inclusion of black people with more typical racial appearance. 

 

ORIGINALITY – In view of what was researched, there is no information related to the 

previous existence of studies related to the impacts of colorism on the perception of black 

leaders within the context of Brazil and the United States. 

 

KEYWORDS: Leadership; Colorism; Race. 

CATEGORIA DO ARTIGO: Masters dissertation/Original article 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas em torno das Teorias de Liderança Implícita ajudam a entender alguns 

fatores: por que algumas pessoas são mais prontamente associadas a cargos de liderança do que 

outras; qual a dinâmica envolvida em como as pessoas formam impressões sobre aqueles que 

ocupam cargos de liderança; como essas impressões afetam como julga-se o potencial de 

liderança dos indivíduos. Assim, ser visto como líder induz nas avaliações que são realizadas 

nas empresas, com impacto aos recursos disponíveis para si e seus liderados (LORD et al., 

2020). Portanto, ao se falar sobre o protótipo de líder, a aparência pode influenciar as 

impressões prototípicas que os observadores formam em relação à sua aptidão e adequação para 

tarefas específicas (PURKISS et al., 2006; DEROUS et al., 2016). 

A academia e os profissionais de diversas áreas têm discutido a relevância da 

diversidade no mercado de trabalho (BERNSTEIN et al., 2020). Neste sentido, percebe-se, 

incialmente, que os indivíduos brancos ocupam as posições de liderança com maior frequência 

em detrimentos aos indivíduos com um tom de pele mais escuro, ou seja, os traços fenotípicos 

de um indivíduo funcionam como um obstáculo nos ambientes organizacionais (ROSETTE; 

LEONARDELLI; PHILLIPS, 2008). Dessa forma, é possível concluir que o tom de pele gera 

maior dificuldade do indivíduo no acesso aos cargos de liderança, tendo em vista os estereótipos 

negativos que existem para aqueles que possuem maior tipicidade da raça, ou seja, ser negro 

não faz parte do protótipo de liderança esperado (GÜNDERMIR et al., 2014). 

O arcabouço teórico em torno da literatura sobre liderança de indivíduos negros se 

baseou em uma concepção binária, onde o ângulo das pesquisas se dava em razão da raça - se 

o indivíduo era ou não negro -, não levando em consideração tópicos importantes como os 

traços fenotípicos e suas respectivas variações e tampouco o efeito do colorismo (CHUNG-

HERRERA; LANKAU, 2005).  

A ação do colorismo, por exemplo, favorece pessoas com o tom de pele mais claro, 

reforçando, como exposto, que ser branco é uma característica do arquétipo de liderança 

empresarial, uma vez que são mais bem avaliados. Sendo assim, quando o empresário, 

empregador ou recrutador é posto em uma posição de decisão para um cargo e, à frente dele, se 

encontram duas pessoas negras, o tom de pele pode fomentar a preferência nesta seleção, em 

consequência das crenças associadas à cor (HALL, 2005; ROSETTE; LEONARDELLI; 

PHILLIPS, 2008; MADDOX; CHASE, 2004). A sociedade influencia nossas condutas ao 

relacionar a pele retinta a um quadro mais sombrio e a pele clara a uma perspectiva de 

inteligência e competência (HARRISON; THOMAS, 2009). 
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No entanto, é parca a investigação no campo da liderança e do comportamento 

organizacional sobre seleção de líderes e como as diferenças mencionadas, como o colorismo, 

influenciam na escolha e na oportunidade de indivíduos negros, sendo esta a principal 

motivação deste estudo.  

Neste sentido, com o condão de delimitar a presente pesquisa, fez-se um recorte para 

esta análise, investigando o efeito do colorismo na percepção de liderança no Brasil e nos 

Estados Unidos. É certo que a história, o aspecto cultural bem como a legislação, passada e 

atual, determina a forma de percepção da raça. Apesar de variar através dos contextos sociais, 

a raça geralmente é percebida como um traço estável, vista, em sua grande parte, de maneira 

dicotômica (preto x branco), ternária (preto x pardo x branco) ou contínua (DIXON; TELLES; 

2017).  

No Brasil, pode-se dizer que há uma ausência de leis raciais e a composição racial é 

considerada heterogênea e fluida, dada a intensa interação entre as raças. Em consequência, 

percebe-se a utilização, de maneira intercambiável, dos termos cor e raça, onde os níveis são 

traçados pela aparência física e o status social (BAILEY; LOVEMAN; MUNIZ, 2013; 

TELLES; FLORES; URREA-GIRALDO, 2015; TELLES, 2004; DIXON; TELLES, 2017). 

Nos Estados Unidos, a dinâmica é diametralmente oposta. Se trata de um país com histórico de 

leis rígidas de segregação e antimiscigenação, sendo a mais conhecida como “One-drope rule” 

(DAVIS, 1991), onde a raça é percebida de maneira dicotômica entre negros e brancos, 

ignorando, desta maneira, a diversidade existente dentro das raças (HARRISON; THOMAS, 

2009). Esta delimitação da comunidade negra gerou uma consequente diminuição na diferença 

do tom de pele (TELLES; SUE, 2009). 

Tendo em vista o explicitado, o presente estudo argumenta sobre o efeito do colorismo 

na percepção de potencial de liderança e o promove por meio de um estudo comparativo entre 

Brasil e Estados Unidos. Além deste tópico inicial de introdução, é realizado o arcabouço 

teórico sobre liderança e raça, colorismo e as diferenças de percepção de cor nos países, com 

recorte especial para os países mencionados. Também são apresentados o modelo conceitual e 

o procedimento metodológico adotado. Na sequência, os resultados obtidos são demonstrados 

bem como as discussões do caso. Por fim, são anunciadas as limitações da pesquisa e as 

sugestões de estudos futuros. 

Este estudo é importante e pode contribuir para as literaturas de raça e liderança de 

várias maneiras. Em primeiro lugar, diferente do que os estudos anteriores relacionados a 

liderança propuseram, procurou-se compreender se a prática do colorismo tem implicação na 

percepção do potencial de liderança de indivíduos negros. Em segundo lugar, buscou-se 
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entendimento acerca deste fenômeno em países marcados pela ocorrência do comércio de 

escravos mas que, em razão de sua construção histórica, possuem sistemas de classificação 

racial assimétricos cujo contexto poderia, consequentemente, moderar a relação entre o 

colorismo e a percepção de potencial de liderança.  
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2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Liderança e Raça 

 

O quadro de funcionários das organizações nos dias atuais é identificado por um número 

cada vez maior de origens étnicas diversas, funcionários inter-regionais, minorias e com estilos 

de vida que divergem uns dos outros (LANGDON; MCNAMIN; KROLIK, 2002). Dessa 

forma, Mor Barak, Luria e Brimhall (2021) argumentam que os líderes que promovem políticas 

de inclusão no ambiente de trabalho se mostram fundamentais para a criação de um ambiente 

laboral inclusivo. A cultura de inclusão existe no momento em que “pessoas de todas as 

identidades sociais têm a oportunidade de estar presentes, de ter suas vozes ouvidas e apreciadas 

e se envolver em atividades centrais em nome do coletivo”1 (WASSERMAN; GALLEGOS; 

FERDMAN, 2008, p.176, tradução nossa). 

Os estudos em torno das Teorias Implícitas da Liderança demonstram como alguns 

indivíduos são mais facilmente associados a posições de liderança do que outros. Como se há 

de verificar, o racismo estrutural é uma realidade que permeia o mercado de trabalho de modo 

significativo, onde indivíduos utilizam elementos fenótipos como forma de privilegiar a 

manutenção das regalias do grupo homogêneo. Cria-se, desta forma, uma espécie de casta social 

(SIMS; ROTH, 2003; SIMS, 2009), onde o grupo racial comumente minoritário neste ambiente 

não é associado a papéis de liderança (ROSETTE; LEONARDELLI; PHILLIPS, 2008). Ser 

enxergado como líder, portanto, gera influência nas avaliações, próprias ou externas, que podem 

ser realizadas, com reflexos diretos nos acessos aos recursos críticos disponíveis, para si e 

respectivos liderados (LORD et al., 2020). 

Neste contexto, os estudos em torno das Teorias de Liderança Implícita (ILTs) auxiliam 

na compreensão das dinâmicas existentes na formação de impressões das pessoas sobre os 

indivíduos que se encontram nas posições de liderança e como essas impressões impactam a 

percepção da capacidade de liderança do indivíduo. As ILTs são caracterizadas por uma 

estruturação cognitiva que ilustra peculiaridades e atributos esperados pelos indivíduos acerca 

das pessoas que ocupam uma posição de liderança, portanto, este esquema é acondicionado na 

memória destes indivíduos e estimulado quando há interação com um líder (KENNEY et al., 

1996; EPITROPAKI; MARTINS, 2004). 

 
1 “people of all social identity groups [have] the opportunity to be present, to have their voices heard and 

appreciated, and to engage in core activities on behalf of the collective.” 
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Pode-se dizer, com isso, que estruturas cognitivas são desenvolvidas pelos indivíduos 

face ao exercício de convívio social bem como experiências vivenciadas com líderes. Quando 

estes esquemas são acionados para reconhecimento de líderes, o processo acaba por envolver 

informações relacionadas a memória semântica em detrimento a lembrança e aferição de ações 

específicas, ou seja, o indivíduo não busca uma avaliação mais consistente, mas confia em uma 

impressão generalizada (LORD et al., 2020). 

Segundo Offermann e Coats (2018), neste processo de categorização de líderes ao longo 

das últimas décadas, foram identificados nove fatores específicos das ILTs: atratividade, 

carisma, criatividade, dedicação, força, inteligência, masculinidade, sensibilidade e tirania. Esta 

escala de fatores, aliada as características subjacentes, tem sido utilizada como base para 

diversas investigações acerca do protótipo esperado de líder. Em uma sociedade orientada pelo 

aspecto visual, a atratividade é um fator atrelado a aparência e aos traços físicos 

(OFFERMANN; COATS, 2018), tendo singular importância nos processos baseados em 

inferência, onde a simples percepção de liderança, independente se através de comportamentos 

ou traços, se mostra o bastante para influenciar os demais (LORD; MAHER, 2002).  

Assim sendo, infere-se que os parâmetros de liderança, não excluindo as expectativas 

comportamentais, são influenciados pelas características idealizadas de arquétipos de liderança, 

afetando, diretamente, o julgamento individual (LORD; FOTI; DE VADER, 1984; 

OFFERMANN; COATS, 2018). É da natureza humana, portanto, a formação célere de 

impressões preliminares acerca do outro, sendo possível presumir que a referência visual, como 

os aspectos externos, é a provável causa a fornecer dados durante o estágio inicial de formação 

de impressão (DEROUS et al., 2016). Considerando a vivência em sociedade, os impactos dos 

esquemas não são individuais, mas coletivos, fazendo com que os indivíduos sejam afetados de 

igual maneira na sua forma de pensar. 

Quando se fala de protótipo de líder, a aparência do indivíduo pode estimular o 

estereótipo assim como comportamentos reprováveis e discriminatórios, com significativo 

impacto na formação das impressões preliminares dos observadores acerca da capacidade e 

adequação a determinados trabalhos (PURKISS et al., 2006; DEROUS et al., 2016). Sobre o 

tema, segundo Hunter (2002, p. 187, tradução nossa), na maioria dos países de cultura ocidental, 

“acredita-se que a branquitude represente civilidade, inteligência e beleza e, em contraste, 

negritude é visto como representando a primitividade, ignorância e feiura”2  

 
2“whiteness is believed to represent civility, intelligence, and beauty, and in contrast, blackness/brownness is seen 

as representing primiti veness, ignorance, and ugliness” 
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Postas essas premissas, verifica-se que os líderes brancos ocupam estas posições com 

maior frequência, havendo preferência em razão das expectativas em relação às características 

prototípicas da raça do líder, que desempenha, assim, um papel de censura nos ambientes 

organizacionais (ROSETTE; LEONARDELLI; PHILLIPS, 2008). Não é sem razão que as 

pessoas esperam que os líderes sejam indivíduos brancos, visto que os traços típicos de 

liderança estão mais fortemente associados a membros de grupos de maioria branca em 

detrimento a membros de outros grupos de minorias raciais. Por esse motivo há menor 

propensão de que estes últimos obtenham posições de liderança (GÜNDEMIR et al., 2014).  

Ser branco, portanto, é um atributo do protótipo de liderança. Dentro desta perspectiva, 

indivíduos brancos são comumente relacionados a estereótipos raciais positivos, como ser 

ambicioso, inteligente, trabalhador, mais eficazes e com maior probabilidade de sucesso, 

diferentemente de indivíduos não brancos, que frequentemente são relacionados a estereótipos 

raciais negativos, como ser ignorante, incompetente e preguiçoso (ROSETTE; 

LEONARDELLI; PHILLIPS, 2008). 

Tais informações, aliadas ao preconceito racial existente na categorização do líder 

(ROSETTE; LEONARDELLI; PHILLIPS, 2008), são reforçadas por duas ideias interligadas, 

quais sejam, “1) o conteúdo negativo duradouro dos estereótipos raciais e 2) a falta de exemplos 

de liderança não-brancos.”3 (UBAKA; LU; GUTIERREZ, 2022, p.3, tradução nossa). Estudos 

identificaram um padrão de liderança empresarial branco, formando um cenário de 

desvantagem na disputa de papéis de lideranças para os grupos minoritários raciais (ROSETTE; 

LEONARDELLI; PHILLIPS, 2008). Tal posição é atual, sendo apoiada pelas evidências que 

reforçam a manutenção deste cenário, por exemplo, apenas 1% dos cargos de CEO das 

empresas da Fortune 500 são ocupados por afro-americanos (ZWEIGENHAFT, 2021). Estes 

dados comprovam um movimento extremamente tímido na quantidade de representação de 

minorias raciais nas posições de liderança de nível mais alto (UBAKA; LU; GUTIERREZ, 

2022).   

Os impactos destes cenários refletem nas disparidades raciais nos cargos de liderança, 

onde se identifica grande desigualdade entre indivíduos brancos e minorias raciais 

(ZWEIGENHAFT, 2021; MEIRELLES; COCOLO, 2021). Não se pode perder de vista, com 

isso, que a discriminação é uma ação que desempenha um papel no privilégio, na preferência e 

no tratamento que determinada raça, observando-se o tom da cor de pele (HARRISON; 

THOMAS, 2009). São diversos os estudos que comprovam que a sociedade oferece mais 

 
3“1) the enduring negative content of racial stereotypes, and 2) a lack of non‐white leadership exemplars.” 
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privilégios aos indivíduos brancos, não havendo esta mesma concessão para os que não 

pertencem ao mesmo grupo racial (MCINTOSH, 1988). Estudos recentes ilustram privilégios 

que vão além da raça, estando arraigado ao tom da cor da pele, onde ter a pele mais escura 

significa dispor de menos privilégios e vantagens (HARRISON; THOMAS, 2009).  

Pesquisas anteriores identificam melhores e maiores oportunidades na carreira para 

indivíduos brancos (PEDULLA; PAGER, 2019), segregação institucional beneficiando 

indivíduos brancos (ANICICH et al., 2021), e avaliações pessoais tendenciosas de gerentes – 

indivíduos brancos -, propensos a demonstrar favoritismo a determinado grupo (PHILLIPS; 

JUN, 2021). Os traços fenotípicos da raça, portanto, tornam mais difícil o acesso de indivíduos 

negros à cargos de liderança, tendo em vista os estereótipos negativos existentes para aqueles 

que possuem maior tipicidade da raça, conforme arcabouço teórico levantado através dos 

estudos realizados até o momento.  

Tendo como premissa de que a redução da discriminação e do preconceito passa pela 

conscientização (HAGIWARA; KASHY; CESARIO, 2012), a presente pesquisa identifica uma 

lacuna ainda não explorada e pretende, com isso, apurar os efeitos diretos do colorismo e o seu 

respectivo impacto na percepção de capacidade de liderança.  

 

2.2. Colorismo  

 

Na sociedade contemporânea de hoje, o processo que tem o poder de prestigiar 

indivíduos de pele mais clara em detrimento aos indivíduos de tom de pele mais escuro, dentro 

de um mesmo grupo de categorização social, é denominado como colorismo, ou seja, o viés de 

tom de pele como forma de marginalizar pessoas (MARIRA; MITRA, 2013).  

Segundo Burke e Embrich (2008, v.2., p.17–18, tradução nossa), o “colorismo é a 

atribuição de privilégios e desvantagens de acordo com a claridade ou escuridão da pele”4. O 

expediente ou o exercício do colorismo beneficia o indivíduo de pele mais clara. Portanto, o 

colorismo pode ser descrito como um sistema que favorece indivíduos de pele mais clara sobre 

indivíduos de pele mais escura (HALL, 2005). Este conceito está totalmente interligado com o 

racismo, visto que não existiria sem este conceito. O privilégio que a branquitude tem, no que 

diz respeito a fenótipo, estética e cultura, é baseado no colorismo (HUNTER, 2002). Assim, o 

conceito e o exercício do colorismo operam dentro e entre grupos raciais (BONILLA-SILVA, 

2006), destacando, por oportuno, a afirmação de Maxwell (2003) sobre a população negra 

 
4 “Colorism is the allocation of privilege and disadvantage according to the lightness or darkness of one’s skin” 
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discriminar, mais do que qualquer outro grupo minoritário, uns aos outros, sendo certo de que 

este é um estudo que pretende olhar as evidências específicas deste grupo.  

É bem verdade que há um relevante contraste entre membros da mesma raça, 

relacionadas as diferenças de tom de pele na população negra (MONK, 2014). Indivíduos com 

a cor de pele mais escura dispõem de salários menores e possuem maior probabilidade de 

desemprego (JOHNSON; FARRELL; STOLOFF 2018) ou indigência (BOWMAN; 

MUHAMMAD 2004), menor nível educacional (MONK, 2014), menos notoriedade em seus 

cargos bem como riqueza (SELTZER; SMITH 1991) além de possuírem resultados de saúde 

piores, como, por exemplo, pressão alta (KRIEGER; SIDNEY; COAKLEY 1998). São diversos 

os estudos que atestam que indivíduos negros com tom de pele distintos se diferenciam em seu 

grau de identificação racial, em suas experiências com discriminação ou ações sociais e 

políticas no que tange as relações raciais (MADDOX; CHASE, 2004). 

Mas até que ponto a variação da cor faz com que as representações mentais de 

indivíduos negros sejam diferentes? Devine (1989), em seu estudo, identificou que pessoas 

negras com o tom de pele mais escuro tinham uma descrição mais estereotipada e negativa (ex: 

agressivo, criminoso, sujo/fedorento, pobre, preguiçoso), enquanto os que detinham cor de pele 

mais clara foram descritos com menos estereótipos e com linguagem mais positiva (ex: gentil, 

educado, motivado). Fato é que a sociedade afeta o comportamento humano ao dar uma imagem 

de tom de pele mais claro que corresponde a inteligência e competência, enquanto para aqueles 

que possuem um tom de pele mais escuro o quadro se torna mais sombrio (HARRISON; 

THOMAS, 2009). Ainda nesta linha de estudos, artigos identificaram que indivíduos brancos 

tinham menor propensão a iniciar relações de afeição e estima com pessoas negras altamente 

prototípicas (HEBL et al., 2012). Não só isso, mas também como a percebê-los como 

criminosos e, portanto, mais propensos a puni-los (BLAIR et al., 2004; EBERHARDT et al., 

2006).  

Como se pode denotar, os traços fenotípicos relacionados a classificação social de 

grupos raciais têm sido associados, de forma vigorosa, a estereótipos, preconceitos e 

discriminação. Indivíduos com tom de pele mais escura foram expostos a estereótipos mais 

negativos. Todavia, já há teorias modernas sobre consciência cognitiva, afastando o viés da 

confirmação de estereótipos (BEN-ZEEV et al., 2014). Como exemplo, Ben Zeev et al (2014) 

destaca que indivíduos negros contra estereotipados, ou seja, cuja características vão contra os 

estereótipos raciais negativos, estes tendem a serem lembrados como indivíduos com tom de 

pele mais claro, baseadas nas crenças culturais. Pode-se afirmar, com isso, a existência do viés 

de memória de tom de pele. 
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Impõe-se dissecar o assunto, para melhor evidenciar os efeitos deste viés nos processos 

de recrutamento e seleção. No processo de contratação de novos profissionais moderno, as 

informações fenotípicas são facilmente acessadas pelos recrutadores diante das ferramentas 

tecnológicas existentes, como as mídias sociais (VAN IDDEKINGE et al., 2013), os vídeos 

com apresentação do currículo (HIEMSTRA et al., 2012) ou mesmo a seleção de currículos em 

papel, privilegiando as que dispõe de fotografia. Com isso, estudos revelaram que os candidatos 

que possuíam um tom de pele mais escuro receberam piores avaliações em comparação com 

candidatos com a mesma qualificação, mas com tom de pele mais claro (DEROUS; 

PEPPERMANS; RYAN, 2017). Importante destacar que o colorismo se refere a todo fenótipo, 

todavia, o tom de pele tem maior influência na categorização e avaliações do que qualquer outra 

informação. Assim, infere-se que as características fenotípicas dos candidatos, no presente caso, 

o tom de pele, em um processo seletivo, estão mais disponíveis atualmente e podem provocar 

um viés, visto que em um processo de triagem de currículos as informações disponíveis são 

limitadas, gerando categorização e decisões mais tendenciosas.  (DEROUS; PEPPERMANS; 

RYAN, 2017).  

É possível considerar, dessa forma, que ser branco é um atributo do modelo de liderança 

empresarial, posto que são avaliados de maneira mais favorável do que líderes de grupos raciais 

minoritários e sendo vistos como mais determinados e competentes (ROSETTE; 

LEONARDELLI; PHILLIPS, 2008). Quando o empresário, o empregador ou mesmo o 

recrutador necessita tomar uma decisão e, diante destes, estão dois indivíduos negros, o tom de 

pele pode motivar a escolha em razão das crenças associadas a cor (MADDOX; CHASE, 2004). 

Como cada ser humano estabelece e associa a sua ideia sobre liderança a partir de suas vivências 

e experiências (PEREIRA; ROSA; CUNHA, 2021) e a extensa história da discriminação racial 

na sociedade traz um inevitável impacto na percepção dos indivíduos (HARRISON; THOMAS, 

2009), pode-se observar que, entre as pessoas negras, a variação de tom de pele afeta a 

percepção da capacidade de liderança, ou seja, quanto mais clara for a aparência, maior 

aderência ao protótipo de liderança. 

 

2.3. Diferenças de percepção de cor nos países  

 

A maioria das pesquisas sobre colorismo, conforme apontado anteriormente, são 

concentradas nos Estados Unidos, o que torna os dados de pesquisa, fora da cultura americana, 

escassos (DIXON; TELLES, 2017). Todavia, a América Latina, em especial o Brasil, assim 

como em outros lugares do mundo, são fundamentais para auxiliar o aprofundamento da 
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compreensão dos impactos do colorismo de uma maneira mais holística (MONK, 2014). O 

foco, portanto, é investigar as diferenças na percepção da pessoa ao grau de características 

fenotípicas raciais de um indivíduo, a depender do contexto país. Com base no arcabouço 

teórico e na extração de inferências da presente pesquisa, serão explorados os impactos e a 

consequência desta ação e avaliada se a cultura do país contribui para que os efeitos sejam 

distintos em cada localidade. Como se pode constatar, uma parcela significativa da bibliografia 

acerca de colonialismo e escravidão está direcionada para a dominação, pelos europeus, dos 

povos africanos e indígenas. É certo que o tom da cor de pele é normalmente discutido nessa 

literatura quando se fala da criação das hierarquias raciais, na medida que a cor de pele mais 

escura está associada a africanos ou indígenas, recebendo um status mais baixo, e a cor de pele 

mais clara um status mais alto, dado que é associada aos europeus (HUNTER, 2002). 

É necessário lembrar, para melhor compreensão da importância da cor de pele, da 

construção histórica do comércio de escravos dentro dos sistemas coloniais das Américas, em 

especial no Brasil e no sul dos Estados Unidos. As tarefas de trabalho eram divididas pelos 

proprietários de escravos com base na cor de pele (HUNTER, 2002), onde os escravos de pele 

mais escura, de ascendência africana pura, possuíam tarefas mais pesadas que exigiam maior 

vigor físico, em contrapartida aos escravos de pele mais clara, de ascendência mista, fruto de 

relações sexuais consensuais e não consensuais entre escravos e seus senhores, que possuíam 

posições de maior prestígio e, portanto, mais desejáveis (KEITH; HERRING, 1991). 

Obviamente, a promoção destas divisões de trabalho acirrou os ânimos entre os escravos bem 

como nutriu o entendimento de que quanto mais claro for o tom de pele, melhor para o indivíduo 

aos olhos dos membros do grupo majoritário (ROSS, 1997). 

Diante da assimetria dos sistemas de classificação entre os referidos países, convém 

destacar o funcionamento destas percepções nos respectivos estados. No Brasil, há uma 

sistemática de composição racial em que a ascendência é trivial e baseada em um contínuo 

fenotípico, em especial no que tange a cor de pele. Assim, a percepção racial no Brasil é 

caraterizada por um contínuo, onde cor e colorismo são, em algumas oportunidades, 

equivalentes a raça e ao racismo. Embora se constate esta ideia, ela depende de histórias 

particulares e daquilo que envolve a linguística (DIXON; TELLES, 2017). Mesmo diante do 

uso de intensa mão de obra escrava na construção da nação, não há registros de legislação racial 

e tampouco de barreiras nos relacionamentos entre indivíduos de cores distintas (TELLES; 

SUE, 2009). Como efeitos diretos desta dinâmica, se engendrou uma sociedade 

demasiadamente diversa, onde a raça se determina pelos traços fenotípicos, gerando, desta 

forma, um volitar dos indivíduos entre as categorizações do censo brasileiro (BAILEY, 
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LOVEMAN; MUNIZ, 2013; TELLES; FLORES; URREA-GIRALDO, 2015; MONK, 2016). 

Deste modo, a composição racial do Brasil é considerada heterogênea, misturada e fluida, diante 

da intensa interação entre raças (BAILEY; LOVEMAN; MUNIZ, 2013; TELLES; FLORES; 

URREA-GIRALDO, 2015), fazendo com que os termos cor e raça sejam utilizados de modo 

intercambiáveis, com uma predileção no uso do segundo, pois se baseia em uma combinação 

de traços típicos como tipo de cabelo, formato do nariz e lábios, referindo-se, portanto, a um 

conjunto mais amplo de características e não se restringindo apenas a cor de pele (TELLES, 

2004; DIXON; TELLES, 2017) 

A sistemática dos Estados Unidos se construiu de forma diversa, onde se verifica uma 

classificação com singular importância da ancestralidade, denominada “One-drope rule” 

(DAVIS, 1991). A raça é, portanto, percebida em uma simples dicotomia entre negros e 

brancos, ignorando, desta maneira, a diversidade existente dentro das raças (HARRISON; 

THOMAS, 2009). Diferentemente do que ocorreu no Brasil, os Estados Unidos tiveram, em 

sua história, leis rígidas de segregação e antimiscigenação, tornando um tabu a mistura racial 

entre brancos e negros, ocasionando, por meio desta delimitação da comunidade negra, uma 

redução gradual na diferença do tom de pele (TELLES; SUE, 2009). 

O legado histórico de discriminação institucionalizada nos Estados Unidos, validado 

pelas leis Jim Crow, regida sob o princípio “separados, mas iguais”, fomentaram a segregação 

racial no país, esculpindo a percepção de raça pelos indivíduos de acordo com a ideia da regra 

de uma gota, onde qualquer indivíduo com ascendência africana, a despeito da aparência física 

ou de ascendência, seria considerado negra (SAPERSTEIN; GULLICKSON, 2013). 

Frequentemente o tom de pele é considerado o fenótipo mais proeminente que define a raça nos 

Estados Unidos (BROWN et al., 1999; HALL, 1998), sendo certo que os traços faciais também 

despenham um papel importante nesta categorização (FELDMAN, 2010). Diante disto, devido 

a este histórico de políticas legais amparado pelo estado, os Estados Unidos basearam as 

categorias censitárias na rígida dicotomia em que os indivíduos são classificados como brancos 

ou negros (TELLES; SUE, 2009; BAILEY; LOVEMAN; MUNIZ, 2013; MONK, 2014).  

Em ambos os casos, contudo, a desigualdade é presente e deriva de um racismo 

estrutural (MONK, 2014). Dadas as diferenças apuradas entre as culturas do Brasil e dos 

Estados Unidos no que tange a percepção da pessoa ao grau de características fenotípicas raciais 

de um indivíduo, levantou-se a hipótese de que o efeito do colorismo no contexto brasileiro e 

americano são diferentes. Portanto, propõe-se que as características do contexto afetam como 

os observadores percebem o colorismo, o que será aprofundado na sequência da pesquisa. 
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3. FRAMEWORK TEÓRICO E HIPÓTESES 

 

Pesquisas diversas apontam que existe pouco material disponível que envolva grupos 

minoritários e a relação deste grupo com estilos de liderança ou, ainda, com a evolução da 

carreira profissional (CHUNG-HERRERA; LANKAU, 2005). Entretanto, a raça é um dos 

principais pilares que sustentam a forma como as pessoas veem a si e aos demais indivíduos, 

sendo extremamente relevante, conforme viu-se anteriormente, no âmbito da percepção de 

liderança (FESTEKJIAN et al., 2013).  

De fato, o tom de pele mais claro é universalmente valorizado. Basta imaginar, por 

exemplo, a imagem de um advogado, médico ou político negro. Certamente, na maior parte 

destes recortes, teriam negros com pele mais clara, diferentemente de imagens de um coletor 

de lixo, um trabalhador em um chão de fábrica de uma indústria ou um porteiro ou zelador 

negro, que, se evocadas, provavelmente seriam de indivíduos com pigmentação de pele mais 

escura (HARRISON; THOMAS, 2009).  

Pesquisas demonstram que em um processo de triagem de candidatos, recrutadores ou 

observadores preferem contratar negros de tom de pele mais claro do que candidatos que dispõe 

de pele mais escura, gerando um efeito relevante no estágio inicial de recrutamento, com maior 

influência da aparência do indivíduo, independente da qualificação técnica (WADE; 

ROMANO; BLUE, 2004; HARRISON; THOMAS, 2009; DEROUS et al., 2016). Com isso, 

na medida em que a cor da pele escurece, as diferenças salariais de um mesmo grupo racial 

podem variar entre 10% (dez por cento) a 12% (doze por cento) (GOLDSMITH; HAMILTON; 

DARITY JR, 2007).  Assim, como maior é a taxa de desemprego e até mesmo o prestígio 

ocupacional, em média 7% (sete por cento) e 15,7% (quinze vírgula sete por cento), 

respectivamente, (JOHNSON; FARRELL; STOLOFF, 2018; HILL, 2002; HUNTER, 2007), 

pode-se afirmar há desigualdade em razão do tom de pele, no que tange à salário, oportunidade 

e inclusão.  

Dentro do contexto da liderança, as pesquisas existentes apresentam um relevante 

estereótipo em que se presume que os negros de pele mais escura são “incompetentes”, além de 

outros estereótipos preconceituosos como “preguiçosos”, “ignorantes” e “hostis” e que, 

consequentemente, levam a efeitos negativos. Os líderes de pele mais clara, pelo contrário, são 

menos estereotipados e possuem mais avaliações positivas (CARTON; ROSETTE, 2011). 

Como indivíduos negros de pele retinta são normalmente associados ao crime e a má conduta 

social, grande parte da população tem viés inconsciente em razão do seu tom de pele (HALL, 

1995; HARRISON; THOMAS, 2009). Portanto, verifica-se que a pele mais clara é um dos 
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pilares das teorias de liderança implícita, havendo, desta maneira, para estes indivíduos, mais 

consistência com a ILTs e maior percepção de eficácia na liderança (GÜNDEMIR et al., 2014). 

De fato, a disparidade racial, ao se analisar os principais cargos de liderança no mercado 

de trabalho, bem como a ausência de líderes negros, levam à natural constatação de que ser 

branco é um atributo do protótipo de liderança. Aqueles que possuem tom de pele mais claro 

estão mais associados à branquitude e, portanto, estão mais alinhados com os protótipos de um 

líder, dispondo de maior vantagem no contexto de seleção e avaliação de liderança (HUNTER, 

2002; ROSETTE; LEONARDELLI; PHILLIPS, 2008; LORD et al., 2020; ZWEIGENHAFT, 

2021; PETSKO; ROSETTE, 2022; UBAKA; LU; GUTIERREZ, 2022)  

Com isso, o colorismo, que é o viés de acordo com o tom de pele como forma de 

discriminar pessoas, acaba operando diariamente na sociedade, na medida em que os indivíduos 

avaliam os outros a partir de suas características físicas, com a valorização da claridade sobre a 

escuridão, tendo acesso a privilégios estruturais ligados à branquitude, tal como capital 

econômico e acesso a cargos de liderança (HUNTER, 2002; MARIRA; MITRA, 2013). Desta 

forma, a partir do que fora exposto, pode-se supor que o colorismo leva a uma variação no 

acesso de indivíduos negros à cargos de liderança de acordo com seu tom de pele, de forma que 

quanto mais claro for o tom de pele do indivíduo, maior será a propensão de acesso.  

Diante destes argumentos, propõe-se que: 

 

H1: O colorismo afeta a percepção de potencial de liderança 

 

Independentemente do sistema de classificação racial existente, seja baseada na 

ancestralidade (Estados Unidos) ou no contínuo fenotípico (Brasil), a desigualdade em razão 

do tom da cor de pele é tão impactante nos Estados Unidos como no Brasil (MONK, 2014). 

Pesquisas recentes demonstram, inclusive, diverso do que se cogitava, que os tons de pele são 

significativos para as chances de vida tanto de afro-americanos como de cidadãos brasileiros 

como um todo (MONK, 2013).  

Olhando para a história na busca de uma compreensão holística deste cenário, se 

constata que os censos brasileiros colhem dados relacionados a cor de pele desde o século XIX 

(LOVEMAN, 2014) enquanto no Estados Unidos as tonalidades da cor de pele foram 

incorporadas, em grande escala, apenas a partir do final dos anos setenta, refletindo, desta 

forma, no território americano, maior segregação ao longo das linhas raciais ou de cor de pele, 

visto que no Brasil sempre houve uma mistura de raças e casamentos mistos, gerando o 

fenômeno da miscigenação (MONK, 2016; DIXON; TELLES, 2017). A narrativa mostra, 
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inclusive, que a população brasileira dispõe de um vocabulário farto para se descrever e retratar 

o outro, o que não é visto nos Estados Unidos (WILDER, 2010).  

Como principal contraste, se pode destacar o fato de que, no Brasil, a aparência física é 

pilar para a caracterização, o que leva à fluidez e à ambiguidade, enquanto os Estados Unidos 

se caracterizam pela rigidez, tendo em vista a base primária de classificação racial ser 

dicotômica e relacionada a ancestralidade (MONK, 2016). Com isso, se conclui que a formação 

histórica e cultural de um país afeta diretamente como as pessoas percebem e avaliam a si e ao 

outro, reforçando que a cor, assim como a raça, no Brasil é considerada contínua, marcando, 

desta maneira, uma importante distinção quanto aos Estados Unidos (WADE, 2009; TELLES; 

SUE, 2009; TELLES, 2012).  

No Brasil, o impacto do colorismo em razão da gradação do tom de pele se manifesta 

de diversas forma. Por exemplo, quanto mais escura for a pele do indivíduo maior a associação 

a níveis educacionais mais baixos (GONZALES, 2009, CHARLES, 2021), menor desempenho 

educacional e maior a propensão a serem percebidos como menos inteligentes (HANNON, 

2014). Monk (2016), em sua pesquisa sobre os impactos da raça e da cor no Brasil, identificou 

que indivíduos negros com pele mais escura possuem 159% (cento e cinquenta e nove por 

cento) mais chances de ocupar cargos menos prestigiosos do que indivíduos com o tom de pele 

mais claro, ainda que possuam níveis educacionais semelhantes.  

No Estados Unidos, o colorismo se revela privilegiando indivíduos com tom de pele 

mais claro no âmbito da educação e trabalho (HUNTER, 2007). Monk (2015), constatou que 

indivíduos com pele mais escura possuem 73% (setenta e três por cento) mais chances de ocupar 

cargos menos prestigiosos no mercado de trabalho em comparação com indivíduos com o tom 

de pele mais clara. Deve se levar em consideração que as pesquisas realizadas por Monk não 

tiveram o intuito de comparar os dois países, não se tratando, portanto, de uma pesquisa 

comparativa, visto que, apesar de algumas métricas utilizadas serem semelhantes, como 

educação e status ocupacional, grande parte é diferente. É, portanto, necessário levar em conta 

os métodos de coleta e a diferente população. Considerando o interesse do autor no tema 

colorismo, promoveu-se as referidas pesquisas nestes países, o que reforça a importância de se 

observar estes dois importantes contextos. Pode-se concluir que, por maiores que sejam as 

discrepâncias entre os dois países, com base nas evidências compartilhadas até aqui, acredita-

se que o efeito do colorismo no Brasil seja mais intenso do que nos Estados Unidos.  

Apesar das diferenças existentes na definição de conceitos importantes como cor e raça, 

onde é possível identificar distinções e equivalências a depender das construções históricas 

locais e respectivas linguísticas (TELLES; PASCHEL 2014; DIXON; TELLES, 2017), não é 
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trivial o impacto que a consequência da prática do colorismo traz para a vida dos indivíduos 

cujo tom da cor de pele é mais escuro (MONK, 2013).  

Pesquisas anteriores demonstram que existe uma dificuldade de acesso de indivíduos 

negros ao mercado de trabalho, e que esta dinâmica varia de acordo com o tom da cor de pele 

(ROSETTE; LEONARDELLI; PHILLIPS, 2008, DEROUS; PEPPERMANS; RYAN, 2017; 

MADDOX; GRAY, 2002; WADE; ROMANO; BLUE, 2004; HARRISON; THOMAS, 2009). 

Estudos demonstram que quanto mais claro for o tom de pele de um indivíduo negro, mais fácil 

é o acesso ao mercado de trabalho e, consequentemente, quanto mais escuro for o tom de pele 

mais difícil será o seu ingresso (HARRISON; THOMAS, 2009, DEROUS; PEPPERMANS; 

RYAN, 2017), motivo pelo qual se propõe que este estudo se replique para cargos de liderança. 

A partir dos dados anteriormente apresentados, é possível perceber que a forma como o 

colorismo age no território brasileiro e americano é distinta, de maneira que o efeito da gradação 

racial de acordo com o tom de pele é maior no Brasil do que nos Estados Unidos. 

Contudo, quando se fala em liderança, apesar das inúmeras pesquisas sobre este 

fenômeno multidisciplinar, não se identificam estudos acerca do efeito do colorismo no acesso 

à cargos de liderança. Apesar do aumento do interesse acerca da liderança nas últimas décadas 

e os respectivos estudos realizados (CALAÇA; VIZEU, 2015), se percebe na literatura que 

somente a dificuldade de acesso da raça, e de uma maneira dicotômica, para ocupação de cargos 

comuns, é realizada, sendo possível concluir que também existe diferença de acesso à cargos 

de liderança diante do baixo percentual de indivíduos não brancos ocupando as principais 

posições de poder no mercado de trabalho. É significativa a disparidade de oportunidades 

obtidas de liderança dentro das organizações a partir do tom de pele (ROSETTE; 

LEONARDELLI; PHILLIPS, 2008; QUILLIAN et al., 2017; ZWEIGENHAFT, 2021; 

UBAKA; LU; GUTIERREZ, 2022). Tal dinâmica ganha posição de destaque pelo fato de 

tratar-se de uma posição de poder e, quanto mais esta é presente, maior importância ganha o 

debate sobre o tom de pele. Afinal, poder e privilégio de determinados grupos têm sido fonte 

de contenda diante dos privilégios que certos indivíduos possuem, em razão de determinadas 

características fenotípicas, gerando, desta maneira, a perpetuação da disparidade de poder nas 

organizações (HUNTER, 2002; HUNTER, 2007; SIMS, 2009). 

Examinando as diferenças do efeito do colorismo nos dois territórios, é possível 

constatar, como demonstrado, significativos impactos nos campos da educação e do trabalho 

(HUNTER 2007; GONZALES, 2009; CHARLES, 2021). No campo educacional, no que tange 

a diferença de escolaridade, as pesquisas demonstram que no Brasil a tonalidade da pele pode 

significar uma discrepância de até 22,9 (vinte e dois vírgula nove) meses (MONK, 2016), ou 
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seja, quase 2 (dois) anos, enquanto nos Estados Unidos essa disparidade baixa para 15,4 (quinze 

vírgula quatro) meses, ou seja, pouco mais de 1 (um) ano (MONK, 2015). Quando se direciona 

o foco para o mercado de trabalho, as diferenças são ainda mais reforçadas, na medida em que, 

no Brasil, indivíduos negros com pele mais escura possuem 159% (cento e cinquenta e nove 

por cento) mais chances de ocupar cargos menos prestigiosos do que indivíduos com o tom de 

pele mais claro, enquanto nos Estados Unidos esse percentual cai para 73% (setenta e três por 

cento) (MONK, 2015; MONK, 2016). Como exposto anteriormente, as pesquisas realizadas 

por Monk entre os países não são comparativas, sendo necessário ponderar a distinção das 

métricas utilizadas. Apesar das diferenças se acredita que esta pesquisa complementará os 

trabalhos realizados, uma vez que o mesmo tipo de análise não fora realizado para a ocupação 

de cargos de liderança, o que será feito no presente estudo. 

Com isso, indivíduos negros com traços fenotípicos, como por exemplo, cor de pele 

retinta, tem a sua avaliação realizada com base na raça, gerando má percepção da eficácia da 

liderança, ou seja, quanto mais escura for a cor de pele, maior será a barreira para recrutamento 

e progressão de carreira, em especial nas posições de liderança (CHUNG-HERRERA; 

LANKAU, 2005; CARTON; ROSETA, 2011; ROSETTE et al., 2008; GÜNDEMIR et al., 

2014). Essa sentença é mais forte no Brasil em razão da associação de indivíduos com 

tonalidade de cor mais escura a níveis educacionais mais baixos (GONZALEZ, 2009; 

CHARLES, 2021). Um fator relevante a ser destacado para a criticidade dos efeitos do 

colorismo no Brasil diz respeito à negligência com que o tema é tratado, havendo um descaso 

no discurso público diante de uma potencial perturbação da suposta harmonia percebida dentro 

dos grupos. Com a intenção de preservar a imagem de unidade, o colorismo acaba sendo 

ignorado, trazendo maiores implicações na vida dos indivíduos de pele mais escura 

(CHARLES, 2021). 

A partir daí, com base nessas evidências, propõe-se, dentro deste contexto, que o 

colorismo afetará a seleção de líderes negros nos dois países e que isto é moderado pela forma 

como o país enxerga o colorismo. Acredita-se que este efeito será mais intenso  no Brasil, assim, 

o presente estudo investigará se o efeito do colorismo na percepção de potencial de liderança 

por indivíduos negros é moderado através do contexto país e se este efeito é mais forte no 

território brasileiro.  

Desta forma, se hipotetiza:  

 



31 

 

H2: O contexto no qual a avaliação sobre indivíduos negros ocorre modera a relação entre o 

colorismo e a percepção de potencial de liderança, de modo que o efeito desta diferenciação 

será mais forte no Brasil do que nos Estados Unidos 
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4. METODOLOGIA  

 

Com o objetivo de avaliar o efeito do colorismo sobre a percepção de potencial de 

liderança e como o contexto em que essa avaliação ocorre afeta esta relação, foi realizado um 

experimento recrutando participantes norte-americanos e brasileiros, em que as fotos dos 

indivíduos candidatos a um cargo de liderança foram manipuladas. 

Esse estudo usou um design de 4 (tom de pele: negro de pele clara vs. negro de pele 

escura vs. negro de pele clara vs. branco) x 2 (país: Brasil vs. Estados Unidos) entre 

participantes. Potencial de liderança foi nossa variável dependente. O procedimento para a 

escolha das diferentes fotos foi detalhado no Anexo 1. 

Participantes 

Para esse estudo foram recrutados 131 participantes americanos (Midade= 43,44, Desv. 

Pad. = 13,20; 45% mulheres; 60% brancos; 8% pardos; 25% pretos; 6% amarelos; 1% outros; 

Meducação= 3.84) pelo MTurk via Cloud Research (LITMAN; ROBINSON; ABBERBOCK, 

2017). Para a amostra brasileira foram recrutados 126 participantes brasileiros (Midade= 39,48, 

Desv. Pad. = 11,77; 54% mulheres; 63% brancos; 31% pardos; 3% pretos; 2% amarelos; 

Meducação= 3.69) do painel online Netquest. 

No experimento os participantes foram informados que eram recrutadores da empresa 

Carp Comunicações e estavam selecionando um candidato para a vaga de gerente de 

Comunicação e Marketing. Após apresentados à vaga, os participantes analisavam a página do 

LinkedIn do candidato. Todos os perfis apresentados eram iguais, exceto pela foto do candidato, 

de forma que cada um dos participantes era apresentado a um dos modelos validados no pré-

teste descritos no Anexo 1. Assim, o estímulo usado em um estudo consistia em uma das quatro 

fotos abaixo, que representavam 4 categorias de tom de pele e características raciais: negro de 

pele escura, negro de pele média, negro de pele clara e branco.  

 

  

Negro de pele escura Negro de pele média 
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Negro de pele clara Branco 

 
      Figura 1. Manipulações usadas nos estudos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após ler o perfil dos candidatos, os participantes avaliavam o potencial de liderança dos 

participantes, características de sua aparência (tom de pele, raça e profissionalismo). Por fim, 

respondiam perguntas demográficas e eram agradecidos por sua participação. A descrição 

completa do experimento está no Anexo 2. 

Medidas: 

▪ Potencial de Liderança: A medida de potencial de liderança dos candidatos foi adaptada do 

estudo de Rosette; Leonardelli e Phillips (2008), e tem como objetivo avaliar as 

expectativas dos participantes sobre o candidato, caso ele seja selecionado para o cargo de 

liderança. A medida é composta por três itens: “Ele está apto a performar efetivamente na 

posição de gerente de marketing”; “Ele tem o necessário para liderar outras pessoas de 

forma bem-sucedida.”; “Ele será um líder de divisão efetivo” (alpha = 0.88) 

▪ Tom de Pele: A medida de tom de pele dos candidatos foi retirada do estudo de Koval e 

Rosette (2021). Que mede esta variável em uma escala de 6 pontos, indo de muito escura 

a muito clara. 

▪ Expressão Emocional: A medida de expressão emocional foi retirada do estudo de Koval 

e Rosette (2021).  

▪ Profissionalismo: Considerando que o principal objetivo deste estudo é a avaliação do 

potencial de liderança, foi incluído uma medida de profissionalismo, onde os participantes 

avaliaram quão profissional era a pessoa que aparecia na foto de estímulo, em uma escala 

de variação de 4 pontos, indo de não profissional (1) a muito profissional (4). 

▪ Educação: O nível educacional dos participantes foi medido como uma variável contínua, 

indo de 1 (nenhum nível formal de educação completo) a 5 (pós-graduação completa). 

▪ Idade: A idade dos participantes foi medida em anos 
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▪ Sexo: Sexo dos participantes foi medido de forma binária, como feminino (1) e outros (0). 

▪ Raça: Raça dos participantes foi medida de acordo com o critério do IBGE: branco, preto, 

pardo, amarelo, indígena e outro. 

Na tabela 1 a matriz de correlação entre as variáveis: 

 N Média 
Desv. 

Pad. 

Potencial de 

Liderança (1) 

Tom de 

Pele (2) 

Expressão 

Emocional 

(3) 

Gênero 

(4) 

Branco 

(5) 

Preto 

(6) 

Pardo 

(7) 

Amarelo 

(8) 

(1) 257 4.13 0.70 1.        

(2) 257 3.41 1.41 -0.05        

(3) 257 2.88 0.36 0.13 -0.06 1      

(4) 257 0.49 0.50 0.10 0.07 0.08 1     

(5) 257 0.62 0.49 -0.03 0.07 0.04 -0.05 1    

(6) 257 0.13 0.34 0.05 -0.16 0.04 0.10 -0.50 1   

(7) 257 0.20 0.40 -0.03 0.05 -0.10 0.00 -0.63 -0.20 1  

(8) 257 0.04 0.19 0.04 0.03 0.07 -0.04 -0.25 -0.08 -0.10 1 

            

Tabela 1: Médias, Desvio Padrão e Matriz de Correlação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Resultados: 

Check de Manipulação: 

Antes de testar as principais hipóteses, é importante checar se os participantes 

perceberam diferenças no tom de pele dos participantes entre as condições experimentais 

(medida como uma variável contínua, de 1 a 6). As percepções de tom de pele seguiam as 

predições do estudo e eram significativamente diferentes entre os estímulos (F (3, 253) = 

235.69; p< 0.001): o indivíduo negro de pele escura era avaliado com o tom de pele mais escuro 

(M = 4,84; SD= 0,67), seguido pelo negro de pele média (M = 4,21; SD= 0,78), pelo negro de 

pele clara (M = 2,81; SD= 0,87) e finalmente pelo branco (M = 1,71; SD= 0,58). O mesmo 

padrão de diferenças foi encontrado nos EUA (F (3, 122) =   98.52; p< 0.001). Contudo, ao 

olhar a percepção a respeito das diferenças em tons de pele no Brasil, percebe-se que, apesar 

do efeito significante das diferenças de médias (F (3, 127) = 162.81; p< 0.001), não há uma 

diferença significante na percepção do tom de pele do indivíduo caracterizado como negro de 

pele escura e o negro de pele média. Todas as outras diferenças são significantes.  

Em relação à variação da percepção de expressão emocional, conforme esperado, não 

existe nenhuma diferença de percepção entre as diferentes fotos usadas F (3, 253) = 0.51; p = 

non. sig). A tabela 2 mostra as estatísticas descritivas entre estímulos e países. 
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    N 
Tom de 

pele 

Expressão 

Emocional 

Potencial 

de 

Liderança 

Negro de pele escura 

Total 65 
4.84 

(0.67) 

2.83 

(0.44) 

4.26 

(0.62) 

BR 34 
4.88 

(0.73) 

2.70 

(0.58) 

4.04 

(0.61) 

US 31 
4.56 

(0.51) 

3 

(0) 

4.80 

(0.60) 

Negro de pele média 

Total 65 
4.21 

(0.78) 

2.91 

(0.33) 

4.09 

(0.64) 

BR 33 
4.60 

(0.56) 

2.94 

(0.23) 

3.94 

(0.68) 

US 32 
3.81 

(0.78) 

2.87 

(0.42) 

4.23 

(0.57) 

Negro de pele clara 

Total 64 
2.81 

(0.87) 

2.88 

(0.33) 

4.03 

(0.57 

BR 33 
2.75 

(0.90) 

2.94 

(0.24) 

4.01 

(0.62) 

US 31 
2.87 

(0.85) 

2.81 

(0.41) 

4.07 

(0.51) 

Branco 

Total 63 
1.71 

(0.58) 

2.89 

(0.31) 

4.37 

(0.56) 

BR 31 
1.61 

(0.50) 

2.88 

(0.33) 

4.16 

(0.64) 

US 32 
1.81 

(0.65) 

2.91 

(0.30) 

4.56 

(0.38) 

Tabela 2: Médias das variáveis através dos diferentes estímulos  
Nota: Desvios Padrão entre parêntese    

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Teste de Hipóteses: 

A primeira hipótese propõe que o colorismo afeta a percepção de potencial de liderança 

que os avaliadores têm a respeito de um indivíduo. Assim, de acordo com a literatura, quanto 

mais tipicamente negro um indivíduo, menor a percepção de adequação com a liderança. Para 

testar essa hipótese, rodou-se uma Anova. Os resultados desta análise mostraram que a 

diferença em percepções realmente ocorre (F (3, 253) = 4.36; p< 0.01). Contudo, essa diferença 

só é significante na comparação entre o indivíduo branco (M = 4.36, SD = 0. 56) e o negro de 

pele clara (M = 4.03, SD = 0. 57; p <0.05). Também foi identificado um efeito marginal na 

diferença entre as médias de potencial de liderança dos indivíduos negros de pele média (M = 

4.09, SD = 0.64) e o branco (M = 4.36; SD= 0.56; p <0.10). Conforme inicialmente previsto, o 

candidato melhor avaliado é o branco. Contudo, diferentemente das expectativas do estudo, ele 

é seguido pelo indivíduo negro de pele escura, posteriormente pelo negro de pele média e, 

finalmente, pelo negro de pele clara. A figura 2 ilustra a esta diferença em percepção. 
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Por mais que exista a diferença de percepção de potencial de liderança entre os 

indivíduos do modelo experimental proposto, ela ocorre entre os indivíduos negros e o branco. 

Como o colorismo é uma diferença nas percepções de indivíduos de uma mesma raça, os 

resultados não suportam a hipótese de que o fenômeno afeta a percepção de potencial de 

liderança.  

 

Figura 2: Diferença em percepções de potencial de liderança entre os estímulos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foi, então, testada a segunda hipótese, que propõe que o efeito do colorismo varia de 

acordo com contexto racial de um país. Mais especificamente, por questões culturais e 

históricas, se hipotetizou que a diferença entre os indivíduos de pele negra seria mais forte no 

Brasil do que nos Estados Unidos. Para testar essa hipótese foi realizada uma Anova 

bidirecional, testando os efeitos independentes das manipulações feitas, do país e sua interação. 

Os resultados mostram diferenças significantes nas percepções de potencial de liderança de 

acordo com as fotos usadas no experimento (F (3, 249) = 4.75; P <0.01) e com o país dos 

participantes do estudo (F (1, 249) = 19.26; P <0.001). Contudo, quando se olha os efeitos 

conjuntos das duas condições, percebe-se que esse efeito não é significante (F (3, 249) = 1.84; 

P = non. sig), o que nos leva a rejeitar a hipótese 2. 

Com o objetivo de entender melhor os resultados, foram realizadas duas Anovas, cada 

uma estimando as diferenças nas médias de percepção de potencial de liderança por país. Ao 

olhar os resultados, entre os participantes brasileiros não existe nenhuma diferença significante 

nas médias de percepção de liderança pelos diferentes estímulos (F (3, 127) = 0.64); P = non. 

sig). Contudo, ao olhar os participantes americanos, há uma diferença é significante (F (3, 122) 

= 7.58; p< 0.001), de forma que existem diferenças significantes na avaliação dos indivíduos 

negro de pele escura (M = 4.80) e o de pele clara (M = 4.07; p <0.001); e entre o indivíduo 
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branco (M = 4.56) e o negro de pele clara (M = 4.07; p <0.001). Além disso, existem diferenças 

marginalmente significantes entre os indivíduos negro de pele escura (M = 4.80) e o de pele 

média (M =4.23; p <0.10), e entre o indivíduo branco (M = 4.56) e o negro de pele média (M 

=4.23; p <0.10). 

 

Figura 3: Variação do efeito do colorismo de acordo com o contexto racial do país 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5. DISCUSSÃO 

 

Diante dos resultados apresentados na seção anterior, algumas discussões podem ser 

propostas. A pesquisa teve como objetivo principal verificar se o colorismo afeta a percepção 

de potencial de liderança e assim como verificar se o contexto na qual a avaliação sobre 

indivíduos negros ocorre modera a relação entre colorismo e a percepção de potencial de 

liderança. Para tanto, foram testadas empiricamente as hipóteses, elaboradas a partir de estudos 

e pesquisas realizadas, através de um experimento com cenário hipotético, a fim de 

compreender se os resultados auferidos suportariam as teses propostas.  

  Em que pese os benefícios da diversidade no mercado de trabalho, fato é que, quanto 

mais tipicamente negro um indivíduo for, maiores serão as dificuldades no recrutamento e na 

progressão de carreira, em especial para as posições de liderança (BERNSTEIN et al., 2020; 

CHUNG-HERRERA; LANKAU, 2005; CARTON; ROSETA, 2011; ROSETTE et al., 2008; 

GÜNDEMIR et al., 2014). Todavia, a maioria dos estudos e pesquisas acerca da temática são 

pautados em uma concepção binária, como se os negros fossem um grupo monolítico, onde a 

análise se dá como o indivíduo sendo ou não negro, não levando, dessa forma, em consideração, 

os traços fenotípicos raciais e suas respectivas variações (CHUNG-HERRERA; LANKAU, 

2005). 

 Com base nestas premissas, a expectativa da pesquisa em questão era se chegar à 

confirmação de que o exercício do colorismo favoreceria pessoas com cor de pele mais clara 

em detrimento a pessoas de pele mais escura. Diante dos efeitos verificados em estudos 

anteriores (HALL, 2005), corroborados pelo fato de que ser branco é um atributo do modelo de 

liderança empresarial, uma vez que são avaliados de modo mais positivo do que líderes negros, 

sendo vistos como mais determinados e competentes (ROSETTE; LEONARDELLI; 

PHILLIPS, 2008), a hipótese H1 previa um efeito positivo quanto ao colorismo afetar a 

percepção do potencial de liderança.  

 De fato, conforme o esperado, o candidato branco obteve as melhores avaliações para o 

potencial de liderança na pesquisa. Tal resultado reforça a teoria de Rosette, Leonardelli e 

Phillips (2008), de que ser branco é um atributo do protótipo de liderança diante dos estereótipos 

raciais positivos. Embora este ponto tenha sido validado, a hipótese H1 não pôde ser 

integralmente confirmada, uma vez que, a partir do modelo experimental realizado, o segundo 

candidato mais conceituado na pesquisa foi o negro de pele escura, seguido do negro de pele 

média e, por último, o negro de pele clara, conforme demonstrado na tabela 2. A assimetria 

mais significante, portanto, se dá ao se comparar indivíduos brancos e indivíduos negros de 
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pele clara, refutando o proposto, que era, justamente, avaliar diferenças mais concretas entre 

indivíduos de uma mesma raça, comprovando que o colorismo afeta a percepção de potencial 

de liderança. Pode-se, portanto, entender este resultado como não esperado, uma vez que as 

pesquisas e a literatura utilizada direcionavam para a relação direta entre colorismo e acesso à 

cargos de liderança, o que, no presente estudo, não pôde ser confirmado 

Em complemento, este estudo previa um efeito positivo para a hipótese H2, onde se 

propõe que o contexto no qual ocorre a avaliação sobre indivíduos negros modera a relação 

entre o colorismo e a percepção de potencial de liderança. Os resultados da pesquisa, no entanto, 

assim como ocorreu com a H1, não suportaram a hipótese sugerida. 

 No momento em que foi decantada a análise para melhor compreensão dos dados e dos 

resultados auferidos, chegou-se a importantes avaliações. Foi possível concluir que, entre os 

brasileiros, não existe diferença significativa de percepção do potencial de liderança entre os 

diferentes estímulos. Por outro lado, ao analisar a percepção dos participantes americanos, o 

resultado demonstrou que para estes a diferença é significante. Foram constatadas diferenças 

significantes na avaliação dos americanos por indivíduos negro de pele escura e indivíduos 

negro de pele clara, bem como por indivíduo branco e indivíduo negro de pele clara. Assim 

como constatou-se, diferenças marginalmente significantes entre indivíduos negros de pele 

escura e negros de pele média e entre o indivíduo branco e o negro de pele clara. Embora 

existam essas diferenças entre os americanos, ao contrário das expectativas iniciais, o indivíduo 

negro de pele escura obteve a melhor avaliação entre os participantes americanos, à frente, 

inclusive, do indivíduo branco, o que refutou, de maneira incisiva, a H2 traçada. Os resultados 

apresentados são, por conseguinte, classificados como não esperados, dado que as pesquisas e 

a própria literatura utilizadas para o presente estudo direcionam em sentido contrário. 

Constata-se, por exemplo, que os países estudados obtiveram resultados diametralmente 

opostos. Quando explorado os dados auferidos com recorte nos Estados Unidos, verifica-se que 

o indivíduo negro de pele escura foi o mais bem avaliado. Um possível explicação pelo qual o 

referido candidato recebeu a classificação geral mais alta em potencial de liderança é baseada 

em estudos que indicam que líderes negros do sexo masculino, tal qual a imagem manipulada 

no presente estudo, são percebidos de uma forma singular, considerados calorosos, transmitindo 

níveis excepcionalmente altos de simpatia, gerando, desta maneira, um efeito denominado 

“teddy bear”. Atenua-se, desta forma, percepções estereotipadas (LIVINGSTON; PEARCE, 

2009).  

É possível sugerir, ainda, o efeito do trabalho de Foschi (2000), acerca da teoria dos 

padrões duplos de competência, que postula que membros de grupos marginalizados podem ser 
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percebidos de maneira mais eficaz pelos avaliadores em razão dos obstáculos que tiveram que 

ser superados para chegar até ali e as barreiras e desafios que enfrentarão nos ambientes 

organizacionais. Quando o recorte é realizado no Brasil, vê-se que os indivíduos negros de pele 

média e pele clara possuem as piores avaliações de potencial de liderança. O vasto vocabulário 

existente para que as pessoas possam se descrever e retratar o outro (WILDER, 2010), geram 

uma consequente subjetividade no processo de classificação da raça pelos indivíduos, podendo 

indicar uma possível resposta aos nossos resultados. Uma especulação possível é no sentido 

destes indivíduos não se encaixarem de maneira objetiva em nenhum grupo racial específico, 

deste modo, os participantes podem considerar-se mais disponíveis para expressar suas 

percepções, uma vez que o viés racial se torna mais difícil de se identificar e, portanto, de serem 

julgados (CHEN, 2019).  

Apesar de Brasil e Estados Unidos possuírem uma história comum de escravidão 

africana, não se pode perder de vista que os referidos países adotaram diferentes estratégias e 

práticas para lidar com a diversidade racial, assim, tais diferenças históricas moldam as 

divergências culturais na atual percepção racial (CHEN et al., 2018), justificando, 

consequentemente, os resultados diferentes auferidos quando se avalia o efeito do potencial de 

liderança a partir do contexto. 

Quanto ao resultado em geral, uma possível explicação para esta evidência imprevista 

pode ser explicitada pelo viés da desejabilidade social, uma tendência inconsciente dos 

indivíduos para o “autoengano”, esperando-se que o entrevistado se desvie mais de sua resposta 

genuína quando se acredita que determinada resposta seja a menos desejável (PAULHUS, 2003; 

KRUMPAL, 2011). Há uma gama de evidências empíricas de que participantes, muitas vezes, 

distorcem suas respostas em pesquisas com investigações de tabu sociais, como é o caso do 

racismo (KRUMPAL, 2011; STOCKÉ, 2007). Para Stocké (2007), estes expedientes 

representam uma séria ameaça à validade dos dados auferidos nas pesquisas.  

O conceito de autoengano é caracterizado pelo desejo do participante ou entrevistado 

em desejar manter uma autoimagem positiva, maximizando o valor próprio e reduzindo a 

discrepância cognitiva, resultante da divergência entre a realidade e as normas sociais 

esperadas, ou seja, assuntos polêmicos irão gerar respostas socialmente desejáveis (PAULHUS, 

2003; KRUMPAL, 2011). Ao se avaliar raça, por exemplo, se a hipótese da pesquisa for 

comprovar que a pessoa é racista, a resposta do indivíduo não permitirá que haja uma 

confirmação da argumentação através de sua resposta. Segundo Petsko e Rosette (2022), o viés 

de desejabilidade social nas pesquisas envolvendo raça é elevado de tal maneira que não se 



41 

 

encontram indícios de associação, bem como os efeitos de estereótipos, entre branquitude e 

liderança em estudos apoiados em medidas de classificação.  

Outra possibilidade que se pode aventar é a ocorrência da teoria do racismo aversivo 

(DOVIDIO; GAERTNER, 1986), que se caracteriza pela discriminação daqueles indivíduos 

que não se acham preconceituosos e agem de forma politicamente correta, os seus sentimentos 

e vieses negativos se manifestam de forma sutil, inviabilizando a identificação das diferenças 

de avaliação, ou seja, essas pessoas agiriam sempre a avaliar igualmente qualquer candidato e 

poderiam fazer uma melhor avaliação para o indivíduo negro, de maneira a não serem vistas 

como racistas (DOVIDIO; GAERTNER; PEARSON, 2017).  

Apesar de simpatizar com a luta racial, apoiar os princípios constitucionais de igualdade 

e de não se considerarem preconceituosos, os indivíduos possuem sentimentos negativos e 

crenças conflitantes, na maioria das vezes inconscientes, sendo certo que tais emoções não 

refletem hostilidade ou ódio declarado, ao invés disto, as reações do racismo aversivo envolvem 

medo, ansiedade e desconforto, refletindo, em alguns casos, a expressão de sentimentos mais 

positivos aos indivíduos negros do que em relação aos indivíduos brancos (GAERTNER et al., 

1997; GREENWALD; PETTIGREW, 2014). Quando a discriminação for óbvia para os outros 

e para o próprio indivíduo, não haverá preconceito, diante da resposta socialmente esperada, 

entretanto, quando o cenário não é explícito e as diretrizes de comportamento apropriado são 

vagas, há o tratamento diferente (DOVIDIO; GAERTNER, 1998; DOVIDIO; GAERTNER; 

PEARSON, 2017). 

Ainda dentro desta perspectiva, não se pode perder de vista os resultados relacionados 

aos indivíduos negros de pele média e pele clara que receberam as piores avaliações de 

percepção de liderança. É certo que avaliar indivíduos brancos e negros de pele escura não 

geram ambiguidade, diferente dos perfis dos outros candidatos, sendo um exercício menos 

complexo. Segundo Chen (2019), a dificuldade na avaliação de pessoas com elevado nível de 

ambiguidade racial ensejariam na opção, por parte dos avaliadores, de não formar uma 

impressão acerca destes indivíduos, o que impactaria na percepção dos participantes acerca do 

menor potencial de liderança, uma vez que as características da pessoa devem ser confrontadas 

com o protótipo típico de líder, realizando a avaliação do potencial de liderança do indivíduo 

(LORD ET AL, 2020). 

A presente pesquisa não refuta a existência do colorismo, mas sim que pesquisas dessa 

ordem possivelmente terão mais um efeito de respostas esperadas como sendo as corretas por 

parte dos entrevistados do que de respostas concretas, imparciais e isentas, por ocasião de uma 

expectativa social e de sentimentos pré-existentes sobre a temática. Por conta deste efeito, 
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próximos estudos sobre o tema devem ser realizados evitando, de alguma maneira, estes vieses 

inconscientes. 
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6. LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

 

Como qualquer outro estudo, o presente trabalho também possui as suas limitações. Em 

primeiro lugar, a limitação mais prevalente desta pesquisa, conforme se pode verificar, é que 

se trata de um experimento ficcional, expediente este que pode não representar a realidade de 

um processo seletivo em um ambiente real. 

Em segundo lugar, os participantes foram recrutados on-line, ou seja, não há informação 

de que estes indivíduos necessariamente possuam experiência na área de recrutamento e 

seleção. 

Em terceiro lugar, outra limitação a ser considerada diz respeito ao perfil dos 

participantes brasileiros. Cerca de 60% (mais precisamente sessenta e três por cento) da amostra 

aqui apresentada é branca, não podendo ser descartado o efeito do viés da própria raça, em que 

indivíduos se recordam de uma forma melhor de pessoas da própria raça quando comparado 

com membros de outros grupos raciais (MEISSNER; BRIGHAM, 2001).  

Em quarto lugar, deve ser considerado que foi utilizado no experimento imagens de 

pessoas diferentes, podendo haver outros fatores, que não necessariamente a raça, que 

influenciaram os resultados da pesquisa. Por exemplo, analisando as características dos 

candidatos utilizados na pesquisa, é possível perceber que alguns indivíduos possuem barba e 

outros não, assim como aparentemente alguns são mais fortes que outros, sendo certo que força 

e masculinidade são atributos atrelados a liderança (OFFERMANN; COATS, 2018). Portanto, 

alguns aspectos, como exemplificado, podem gerar efeito para além da cor, afinal, a avaliação 

envolve um conjunto de fatores que podem influenciar o participante no momento da seleção 

do candidato.  

Uma limitação final do presente estudo é no sentido de que os achados não podem ser 

generalizados além do contexto das relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos. 

Compreende-se, contudo, que este estudo possibilita e abre caminho para pesquisas futuras. 

Como forma de afastar o viés da desejabilidade social, por exemplo, recomenda-se que 

pesquisas futuram testem o problema aqui engendrado e busquem formas de garantir a 

privacidade e o anonimato dos entrevistados.  A ausência de anonimato está associada a um 

maior nível de comportamento social esperado, em comparação a ambientes nos quais o 

participante é mais anônimo (LEVITT; LIST, 2007). Uma sugestão para futuros pesquisadores 

é promover experimentos que provoquem uma tomada de decisão consequente (LONATI ET 

AL, 2018), cujas escolhas dos participantes ao avaliar os candidatos para o cargo de liderança 

gerem consequências simultâneas, como, por exemplo, ganhar ou perder dinheiro, tempo, entre 
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outros. Acredita-se que elementos como tempo real, pressão do tempo, carga cognitiva maior 

bem como as consequências de recompensa ou penalidade possam revelar de maneira mais 

espontânea as teorias de liderança implícita baseadas em raça, deixando, desta forma, a pesquisa 

menos suscetível aos efeitos de desejabilidade social. 

Outra pesquisa futura que se recomenda diz respeito às formas de preconceito sutis 

existentes. No estudo em tela, por exemplo, não bastaria apenas identificar o viés do racismo 

aversivo e tornar o participante consciente de como seu comportamento pode refletir uma forma 

de discriminação sutil ou mesmo preconceituoso, visto que este expediente poderia motivá-lo 

a expressar atitudes raciais negativas de modo ainda mais indireto e menos óbvia, como forma 

de afastar um possível reconhecimento (GERGEN, 1973). 

Por fim, pesquisas futuras devem buscar a utilização de métodos que possam contornar 

a capacidade dos entrevistados em se associar a respostas socialmente desejáveis, promovendo 

medições de forma indireta, ou seja, sem a consciência ou capacidade dos participantes, como 

nomeação de características ou a utilização de representações mentais, se afastando do efeito 

da desejabilidade social que comumente ocorre através de medidas diretas, tal como certamente 

ocorreu no presente estudo (PETSKO; ROSETTE, 2022; KROSCH; AMODIO, 2014; HALL; 

GALINSKY; PHILLIPS, 2015).  

O presente estudo pode ter relevante contribuição para a prática empresarial. Em 

primeiro lugar, pelo fato de que, diferente da maior parte das pesquisas realizadas anteriormente 

no campo da liderança, este estudo propõe que grupos raciais dispõem de uma ampla gama de 

características e estas variam de acordo com a raça, com diferentes inferências sobre as 

percepções de potencial de liderança. Em segundo lugar, que o conhecimento e, 

consequentemente, o exercício do colorismo, pode levar a impressões diversas sobre a 

capacidade e habilidade de líderes negros, sendo essencial esta noção para a criação de políticas 

de inclusão, representação e igualdade de oportunidades para os indivíduos negros.  

De uma perspectiva de contribuição teórica, esta pesquisa se inclui entre os poucos 

estudos atuais que avaliaram a correlação entre colorismo e percepção de potencial de liderança, 

promovendo, ainda, esta análise sob o contexto país.  Esta pesquisa tem como foco evitar que 

a aparência racial seja um critério que confere vantagens a alguns indivíduos em detrimento de 

outros, auxiliando, desta maneira, em uma política de maior inclusão de pessoas negras com 

aparência racial mais típica. 
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ANEXO 1 - CRIAÇÃO DOS ESTÍMULOS 

 

Nosso pré-teste teve como objetivo selecionar os melhores estímulos que refletissem as 

diferenças no tom de pele e na aparência racial dos indivíduos, fatores que desencadeiam o 

colorismo. Por outro lado, as fotos de estímulos devem ser bastante semelhantes em aspectos 

como idade, expressão emocional, profissionalismo, masculinidade e atratividade.  

Utilizando as imagens de um banco de imagens on line - iStockPhoto -, os pesquisadores 

criaram nove pools de fotos, cada uma com quatro modelos masculinos diferentes, 

representando as diferenças no tom de pele que pretendemos analisar em nossos estudos. Assim, 

todos eles contaram com um negro de pele escura, negro de pele média, um negro de pele clara, 

e uma pessoa branca. Todas as modelos estavam vestidos e posavam da mesma forma e estavam 

sorrindo. Em seguida, oito avaliadores brasileiros (50% negros e 50% brancos) compararam as 

diferentes imagens, apontando para aquela em que as diferenças no tom de pele e raça eram 

mais facilmente percebidas e que as diferenças em aspectos como idade e atratividade eram 

menores. O pool de fotos usados em nossos estudos foi considerado o mais adequado por 7 de 

8 avaliadores. Após essa seleção inicial, as quatro fotos escolhidas foram editadas para que 

todas as modelos estivessem vestidas com camisas pretas e tivessem um fundo branco. 

Fizemos um pré-teste para confirmar as percepções iniciais de nossos avaliadores e se 

essas percepções também eram válidas para os americanos. Para isso, foram recrutados 29 

participantes americanos (Idade M = 38,52; 51% mulheres; 57% branco, 42% pardo) da 

Amazon Mechanical Turk (MTurk) e 26 participantes brasileiros (Midade = 37,04 anos; 46% 

mulheres; 79% brancos, 7% negros, 7% pardos; 7% amarelos) foram recrutados da Netquest. 

Os procedimentos e medidas utilizados são os mesmos utilizados no Estudo 1. 

Ao olhar para as percepções de americanos e brasileiros, percebe-se que os participantes 

de ambos os países percebem diferenças no tom de pele entre os indivíduos da pesquisa e que 

essa diferença segue um padrão semelhante. A categorização racial (negro, pardo, branco e 

outros) é diferente entre indivíduos e países, indicando que os estímulos são percebidos como 

diferentes e que os países categorizam os tons de pele de forma diferente. As outras variáveis 

parecem bastante semelhantes entre indivíduos e países, com exceção da masculinidade, que é 

maior nos indivíduos negro e branco de pele escura. Estatísticas descritivas de todas as variáveis 

estão na tabela 2. 
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Negro de pele 

escura 

Negro de pele 

média 

Negro de pele 

clara 
Branco 

  BR US BR US BR US BR US 

N 6 5 7 9 6 8 7 7 

Tom de pele 4.83  5.00 3.86 3.56 2.67 3.00 2.14 1.71 

Negro 83% 100% 29% 33% 0% 0% 0% 0% 

Pardo 17%  0% 71% 11% 83% 25% 0% 0% 

Branco 0%  0% 0% 44% 17% 50% 100% 100% 

Outro 0%  0% 0% 11% 0% 25% 0% 0% 

Emoção 2.67  2.40 3.00 2.67 3.00 2.63 2.29 2.86 

Idade 2.00  2.20 2.00 2.11 2.00 2.25 2.00 2.14 

Atratividade 2.83  3.00 2.86 2.89 3.33 3.13 2.43 3.00 

Masculinidade 5.50  5.40 5.00 3.44 4.33 3.38 4.43 4.43 

Profissionalismo 3.67  2.60 2.71 3.00 2.67 3.13 2.29 2.71 

         
Tabela 3.  Médias das variáveis através dos diferentes estímulos 
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ANEXO 2 – EXPERIMENTO 

 

Nesse estudo, temos interesse em saber como as pessoas tomam decisões em 

recrutamento. Por favor, leia as informações nas páginas seguintes com atenção e responda com 

o solicitado.  

Imagine que você é um consultor de recursos humanos na Carp Communications.  Uma 

boa parte da responsabilidade do seu trabalho é recrutar funcionários para a sua empresa.  

A sua empresa está atualmente procurando preencher diversas posições de liderança. 

Abaixo encontra-se o anúncio de marketing para a posição de Gerente de Marketing e 

Comunicações.  

 

Posição de Gerente de Marketing e Comunicação na Carp Communicações 

 

Buscamos candidatos que sejam altamente motivados, com interesse em uma posição 

de gerente de Marketing e Comunicação. Os candidatos devem demonstrar forte 

comunicação interpessoal e habilidades analíticas. Outras qualidades essenciais 

incluem conforto para trabalhar de forma independente, ser expert em habilidades 

organizacionais e ter boa capacidade de trabalhar com prazos definidos. 

 

O gerente de marketing e comunicação é responsável por dar apoio a um amplo time 

de profissionais de marketing, para que possam desenvolver suas habilidades criativas. 

Também deve liderar a estratégia criativa e trabalhar com treinamento e 

desenvolvimento da equipe. A essa é uma posição ideal para se experimentar a cultura 

única da Carp Communicações 

 

 

Na próxima página, você verá o perfil do LinkedIn do candidato à vaga de emprego.  

 

Por favor, leia com atenção. Você responderá algumas perguntas sobre o candidato. 
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