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Esta publicação reflete algumas das principais discussões que

foram realizadas no Seminário Internacional “Promovendo a Igualdade

Racial: um diálogo sobre políticas”, realizado nos dias 11 a 14 de abril

de 2005, em Brasília. Os objetivos do seminário consistiram em :  a)

examinar e comparar os aparatos institucionais e as opções  que

promovem  políticas inclusivas e ações afirmativas, icluindo as

implicações econômicas e fiscais de tais práticas institucionais; b)

identificar e analisar boas práticas  e as lições proporcionadas pelas

iniciativas  institucionais e pelas políticas de promoção da eqüidade, c)

promover, na região ( América Latina), a conscientização dos principais

interessados e dos atores envolvidos, incluindo represntantes dos grupos

excluídos sobre as experiências de ações afirmativas como instrumentos

de promoção da eqüidade. Para a consecução destes, lições de outros países

serão compartilhados como as dos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha,

Namíbia, e Africa do Sul, bem como as existentes na América Latina.

APRESENTAÇÃO



33As entidades que estiveram envolvidos na sua organização do

evento foram a Organização Internacional do Trabalho -  OIT, o Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, o Banco

Interamericano de Desenvolvimento – BID, a Secretaria Especial de

Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, o Centro

Internacional de Pobreza  - International Poverty Center e o Departament

Internacional Development – DFID.

Procurando retomar a memória daquele seminário esta publicação

se organiza em 05 blocos, que se concentram, de maneira mais detida,

no mundo trabalho. No primeiro bloco apresentamos a experiência de

igualdade racial produzida em três países distintos: Canadá, Itália e

Namíbia. Sendo assim, alguns dos palestrantes convidados pelo projeto

Igualdade Racial apresentaram seus papers que foram traduzidos para

compor essa coletânea de textos. Essas experiências são relevantes na

medida em que conferem ao leitor uma panorama mais geral acerca

da forma como algumas políticas de igualdade racial vem sendo

implementadas nesse países.

No segundo bloco, os textos apresentados versam sobre as

questões centrais da promoção da igualdade racial no mercado de

trabalho brasileiro. Nestes sentido, os autores apresentam as principais

iniciativas, tanto por governos, empresários e trabalhadores, as políticas

que estão sendo implementadas e os principais desafios a serem

enfretandos na atualidade.

O bloco três refere-se, mais especificamente, as experiências

de negociação coletiva com vistas a promoção da igualdade racial.

Sendo assim, os textos apresentados destacam a experiência do Instituto

Intersindical de Promoção da Igualdade Racial (Inspir) e do Sindicato

dos Comerciários de São Paulo. Junto com essas experiência, o bloco

seguinte traz algumas experiências do universo empresarial, destacando-

se o trabalho de pesquisa do Observatório Social (CUT) junto às empresas

multinacionais, a atuação do Instituto Ethos e a atuação de uma ONG –

Integrare – voltada para a articulação de micro e pequenos negócios

dirigidos por afro-descendentes.

Por fim, o último bloco desta coletânea apresenta o relatório

final do seminário, contendo os principais debates ocorridos durante o

evento e as principais perspectivas apresentadas pelos participantes



44acerca das possibilidades de implementação de políticas de igualdade

racial no Brasil e em outros países da América Latina.

Desejamos ao leitor uma boa leitura e esperamos que o resultado

daquele dialógo seja o início de novos e frutíriferos dialógos, pois,

afinal “sonho que se sonha só, é só um sonho que sonha só; mas que

se sonha junto é o início de uma realidade.”

Ana Claudia Farranha

Coordenadora Nacional do Projeto Igualdade Racial
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PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL:
EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS (CANADÁ,

ITÁLIA E NAMÍBIA)
EQÜIDADE NO EMPREGO NO CANADÁ

Wally Boxhill

A eqüidade no emprego é um pilar importante da política de emprego

e da agenda de inclusão social do Governo do Canadá. O compromisso

do governo provém não apenas da lei - o Ato de Eqüidade no Emprego,

o Ato Canadense para os Direitos Humanos e a Carta Canadense para

Direitos e Liberdades, - mas também representa uma reflexão sobre

os valores de igualdade, eqüidade e inclusão existentes no Canadá.

O propósito do Ato de Eqüidade no Emprego é  promover a

igualdade no ambiente de trabalho para as mulheres, os povos

aborígines, deficientes físicos e membros das minorias visíveis1, estas

últimas algumas vezes denominadas minorias raciais. Ao confrontar-se

com esse objetivo, os empregadores devem corrigir desvantagens no

emprego enfrentadas por pessoas desses quatro grupos . Em relação à

1 N.E. Esse conceito refere-se a pessoas não-brancas



66igualdade racial, o Ato procura instituir mudanças e criar igualdade de

oportunidades para as minorias visíveis e para os povos aborígines.

A implementação da eqüidade no emprego é uma exigência

legislativa no Canadá desde 1986, visando principalmente o setor privado

regulado pelo poder federal – nos setores bancário, de comunicações e

de transportes. Em 1995, o Ato ampliou sua abrangência para incluir o Serviço

Público do Canadá, as Forças Armadas Canadenses, o Serviço Canadense de

Segurança e Inteligência e a Polícia Real Montada Canadense.

Além das atividades federais que derivam das obrigações impostas

pelo Ato Canadense para os Direitos Humanos e pelo Ato de Eqüidade

no Emprego, o Governo do Canadá  exerce sua considerável influência

e liderança através de uma série de políticas, programas e práticas

destinadas a sinalizar que o governo é um empregador exemplar - um

empregador que promove oportunidades. Essas iniciativas também

sinalizam para o setor privado que o governo está disposto a fazer

aquilo que pede que outros empregadores façam.

As iniciativas governamentais de igualdade de oportunidades

tendem a ter ou um impacto externo que se refere aos efeitos

generalizados produzindos na força de trabalho canadense, ou têm um

foco interno, com impactos, principalmente, no serviço público federal,

no qual o Governo do Canadá é o empregador.

A própria legislação proporciona elementos para o primeiro tipo

de impacto. Um Programa Federal de Contratações (de Prestadores de

Serviço e Fornecedores) e um Programa de Contratação de Prestadores

de Serviço Aborígines são outros exemplos. A orientação interna inclui,

por exemplo, uma Política de eqüidade no emprego e uma Política

para incluir deficientes físicos no serviço público federal, ambas

focalizadas no serviço público e nos seus funcionários.

Entre 1998 e 2002, foi implementado o Programa de Medidas

Positivas para a Eqüidade no Emprego, o qual foi precedido pelo

Programa de Iniciativa para Medidas Especiais (1994-1997), os quais

garantiram recursos financeiros ao compromisso do governo de instituir

políticas e práticas positivas a fim de corrigir condições de desvantagem

históricas. Em junho do ano 2000, num esforço para eliminar a sub-

representação persistente e melhorar a participação das minorias visíveis



77no Serviço Público Federal, o Governo do Canadá aprovou o Plano de

Ação para Adotar a Mudança de referenciais de nível (“benchmarks”)

(1 dentre 5 referenciais) e cronogramas para sua implementação.

E em 2003, o governo aprovou o Fundo para a Eqüidade no

Emprego, o qual proporcionou  cerca de $ 15 milhões para apoiar

iniciativas de promoção da eqüidade no emprego no Serviço Público.

Cinco tipos de empregadores são abarcados pelo Ato de Eqüidade

no Emprego ou regulamentos conexos:

• Empregadores do setor privado com regulamentação federal –
incluindo Grandes Empresas da Coroa;

• O Serviço Público Federal;

• As Forças Armadas Canadenses, a Polícia Real Montada
Canadense e o Serviço Canadense de Segurança e Inteligência;

• Agências Independentes de Operação (Autarquias) do Governo
do Canadá (tais como o Conselho Nacional de Pesquisa e o Conselho
Nacional de Cinema); e

• Empregadores enquadrados no Programa Federal de
Contratações.

Juntos, esses empregadores respondem por cerca de 15% da

força de trabalho canadense ou o equivalente a pouco mais de 2,4

milhões de funcionários em 2004.

Eqüidade no emprego e o parlamento: definindo responsabilidades

A transparência e a responsabilidade (sujeita à prestação de

contas) pela implementação da legislação de eqüidade no emprego e

pela promoção de igualdade racial é, em tese, fortalecida através da

exigência de que relatórios sejam submetidos à aprovação de ambas

as Casas do Parlamento. Ministros de Estado e funcionários de alto

escalão são convocados a comparecer perante comissões parlamentares

e responder perguntas tanto na Câmara (dos Comuns) como no Senado.

Segundo o Capítulo 18 do Ato de Eqüidade no Emprego, empregadores

do setor privado com regulamentação federal (incluindo as Grandes

Empresas da Coroa) devem apresentar um relatório sobre sua força de



88trabalho ao Ministério do Trabalho, o qual por sua vez analisa e consolida

os dados em tabelas e os encaminha ao Parlamento. Até a data atual,

foram elaborados 17 relatórios desse tipo.

A liderança e a responsabilidade pelo acompanhamento da medida

no serviço público federal compete ao Presidente do Tesouro - um

Ministro de Estado. Ele não apenas consolida o relatório do Serviço

Público Federal - o 12º foi consolidado no início deste ano (2005) -

como também consolida o relatório dos empregadores independentes

(autárquicos) que fazem parte do setor público mais amplo. Em 2005,

o Presidente consolidou os primeiros relatórios anuais das Forças Armadas

Canadenses e da Real Polícia Montada Canadense.

Relatórios de performance anual no serviço público federal

apontam para avanços contínuos e resultados positivos de uma forma

geral. Contudo, eles também sinalizam que persistem desafios

consideráveis, em especial com relação às minorias visíveis, e no combate

à percepção de que a igualdade de oportunidades no emprego para

todas as raças está fora de alcance. De fato, o serviço público está a

apenas três quartos do caminho estipulado para sua meta de

representação, ou seja, um pouco acima de 10 por cento de sua força

de trabalho. Deve ser salientado que essa meta continua a aumentar e

representa uma meta dinâmica, uma vez que a população canadense

torna-se mais diversificada por conta da imigração de países dos quais

provêm minorias visíveis - a Ásia, África, Caribe e América Latina.

A situação no Serviço Público pode ser comparada com a do

setor privado com regulamentação federal, cujos relatórios parecem

confirmar que a eqüidade no emprego tornou-se um imperativo das empresas

e tem servido como um instrumento para obter sucesso empresarial.

Definição e desafios de mensuração

Há uma necessidade contínua de dar respostas às questões

relacionadas ao impacto dessas medidas. Dois oradores que me

antecederam colocaram uma questão relevante - Quem são,

verdadeiramente, os negros? – No Canadá, a fim de apoiar o

desenvolvimento das iniciativas de promoção da eqüidade no emprego

e as obrigações impostas pela legislação, cientistas sociais (no início



99dos anos oitenta) desenvolveram mecanismos de aferição para lidar

com uma questão: quem é negro? – Nossa capacidade de aferição

melhorou significativamente quando percebeu-se que muitas pessoas

que nasceram na Jamaica e no Haiti, e provavelmente afro-

descendentes, declaravam-se britânicos ou franceses e, portanto,

estavam sendo computados (nas estatísticas) como brancos.

Mudanças metodológicas na produção de dados foram,

indiscutivelmente, um fator determinante no aumento expressivo da

população negra de 34.400 em 1971 para 239.500 em 1981. Em 1986,

uma categoria específica foi incluída no Censo do Canadá, para captar

a população negra. A imigração também teve um papel preponderante

e à época do Censo de 1991, a “população negra” tinha aumentado

para 504.000. Atualmente, os negros são o terceiro maior grupo de

não-brancos, totalizando 662.000 pessoas em 2001 (ou o equivalente a

um pouco mais de 2 por cento da população canadense) e atrás dos

chineses e dos povos vindos do sul da Ásia.

Além da contribuição do instrumento de aferição (na questão do

censo), as pessoas que respondem o levantamento devem optar por se

auto-denominar negros. Para aqueles que preferem uma terminologia

alternativa, por exemplo, afro-canadense ou afro-descendente, há um

campo disponível para a inserção dessas denominações está disponível.

Mais sobre a população negra do Canadá

Pouco mais de 45 por cento da população negra canadense nasceu

no Canadá. O resto vem de todas as partes do mundo - do Caribe, da

África, dos Estados Unidos, das Américas Central e do Sul, incluindo o

Brasil. Os negros tendem a ser residentes urbanos (97% vivem nas

áreas urbanas) com quase a metade (47%) na área da grande Toronto

e dois terços em Toronto, Montreal e na Região da Capital Nacional.

Um levantamento feito em 2003 pelo Statistics Canada

(Levantamento de Diversidade Étnica) indicou que existe uma maior

probabilidade de que os negros considerem que passaram por alguma

experiência de discriminação ou que foram tratados injustamente do

que outras raças e que essas experiências ocorreram devido à sua

origem (raça, etnia, cor da pele e língua, incluindo sotaque).
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O FCP, Programa Federal de Contratações (de prestadores de

serviço e fornecedores), foi posto em prática em 1986 e opera

paralelamente ao Programa de Eqüidade no Emprego Legislado (LEEP)

dos empregadores com regulamentação federal. Esse programa requer

que as organizações que mantêm negócios com o Governo do Canadá

tenham uma força de trabalho que seja representativa da força de

trabalho canadense.

Especificamente, essas organizações devem garantir a

representação eqüitativa dos quatro grupos designados – mulheres,

povos aborígines, deficientes físicos e minorias visíveis – em sua força

de trabalho. Essas organizações devem estar comprometidas com a

implementação da eqüidade no emprego e fazer que isso conste de sua

proposta licitatória, assinando um Termo de Compromisso.

O FCP aplica-se aos empregadores com regulamentação em nível

das províncias com uma força de trabalho nacional de 100 ou mais

funcionários. Em particular, o FCP aplica-se a empresas contratadas

que detêm contratos de produtos ou serviços com o governo federal de

$ 200.000 ou mais, já incluindo impostos. Isso também vale para as

organizações que apresentarem cotações para prestação de serviços

de $ 200.000 ou mais. Como uma pré-condição para apresentar

propostas e obter tais contratos ou apresentar cotações, essas empresas

contratadas devem ter certificação (documentada) de seu compromisso

com a igualdade no emprego.

Desde seu início, em 1986, o FCP inclui empresas em diversos

setores de produção industrial: aeroespacial e peças, automóveis e

peças, ônibus e peças, farmacêutico, plásticos, acessórios para o lar,

móveis, eletrônicos, computadores e aparelhos para escritório. O FCP

também se aplica à prestação de uma ampla gama de serviços no setor

de turismo, como por exemplo hotéis e locação de veículos e nos setores

de educação e saúde.

Atualmente o FCP inclui aproximadamente 930 empregadores

perfazendo uma força de trabalho de cerca de 1,4 milhões de

trabalhadores, o que corresponde a 8,2 por cento de um total estimado

de 17 milhões de trabalhadores na força de trabalho canadense.



1111Uma Estratégia de contratação de prestadores de serviço

aborígines está em vigência desde 1996 e visa aumentar o número de

fornecedores aborígines que apresentam propostas e obtêm contratos

com o governo federal. Isso tem como resultado um aumento no nível

de emprego dos aborígines sem custo extra para o governo. Todos os

órgãos federais devem implementar e apresentar relatórios de suas

atividades nesta estratégia. Cerca de 4000 fornecedores aborígines

participam, resultando em negócios de mais de $ 300 milhões.

Adotando a mudança: um plano de ação dirigido a sub-representação
das minorias visíveis no serviço público do Canadá

Em junho do ano 2000, o Governo do Canadá endossou o Plano

de ação para adotar a mudança, preparado por uma Força tarefa para

a participação das minorias visíveis no serviço público federal.  O

endosso governamental foi acompanhado de apoio financeiro (até um

limite de $ 10 milhões anualmente por três anos) para integrar o Plano

de ação na estratégia geral de recursos humanos do serviço público.

Foi disponibilizada uma provisão extra de recursos de $ 15 milhões

através do Fundo para a Eqüidade no Emprego que foi orçado para

2005-2006 e 2006-2007. Os recursos têm a finalidade de promover a

diversidade no Serviço Público, com ênfase especial nas minorias visíveis

e no enfrentamento do desafio de Adoção da mudança.

Locais de trabalho sem racismo

Em 21 de março de 2005, Dia internacional para a eliminação da

discriminação racial, o Governo do Canadá anunciou seu Plano de ação

para combater o racismo na sociedade canadense. Isso incluiu a

destinação de $ 56 milhões num período de 5 anos para a implementação

do plano denominado Um Canadá para todos: O plano de ação do

Canadá contra o racismo. O estabelecimento de locais de trabalho sem

racismo em áreas sob jurisdição federal é um elemento relevante desse

Plano e uma estratégia está sendo posta em prática para o engajamento

das principais partes interessadas no desenvolvimento de ambientes de

trabalho desse tipo.



1212Desafios na implementação da eqüidade no emprego

Os desafios principais podem ser resumidos a seguir: preservar o

compromisso e reforçar o apoio (moral e financeiro) para as iniciativas

de eqüidade no emprego; capacitação para a implementação;

fortalecimento das medidas de responsabilidade; desenvolvimento de

instrumentos para apoiar profissionais e aqueles responsáveis pela

implementação; fortalecimento da base de dados a fim de possibilitar

avaliações confiáveis da situação corrente.
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Considerando a questão do racismo na Europa, e mais

especificamente, na Itália, é fundamental discutir as enormes diferenças

dos elementos (sociais, culturais, econômicos)  constitutivos aqui, em

contraste com os aspectos que caracterizam o racismo nas Américas. Em

outros termos, a primeira preocupação para delimitar e entender o problema

está relacionada à questão de situar o racismo em contextos diferentes.

Na Itália, assim como na maior parte dos países europeus, o

racismo pode ser definido, antes de tudo, como xenofobia. A intolerância

contra grupos nacionais ou étnicos não está necessariamente relacionada

a características físicas; a diversidade cultural e religiosa é, em maior

extensão, a causa da discriminação e do ódio. Para entender esse

fenômeno, faz-se necessário realçar a vinculação entre racismo e a

POLÍTICAS ANTI-DISCRIMINATÓRIAS E
AÇÕES AFIRMATIVAS: A EXPERIÊNCIA

ITALIANA DO CGIL NO LIMIAR DOS DIREITOS
DE CIDADANIA E A IDÉIA DE DIVERSIDADE1

Stefano Fabeni, LL.M*

1 Gostaria de agradecer a Maria Toniollo e Lilli Chiaromonte da CGIL National pela
contribuição para a coleta de dados e documentos para este trabalho.



1414imigração da Europa Oriental e da África do Norte em anos recentes.

Da mesma forma, a presença de “minorias visíveis”2 tem sido

conseqüência dessas ondas migratórias.

A percepção negativa em relação aos estrangeiros varia em função

dos estereótipos sociais com relação a grupos específicos. Por exemplo,

de acordo com um relatório publicado em 1999 cujos dados se referiam

ao Noroeste da Itália, os Norte-Africanos, os Albaneses e os Romenos

eram os grupos que estavam sujeitos ao impacto mais negativo em

termos da percepção social entre os italianos que vivem naquela região

do país3.

Contudo, também na Itália a questão das minorias visíveis é

percebida como sendo problemática; não há dúvidas, portanto, que

uma questão racial de fato existe. A partir de uma pesquisa elaborada

pela Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Confederação Geral

Italiana do Trabalho, doravante denominada CGIL) entre trabalhadores

imigrantes, a raça é percebida como sendo a causa de 19% dos casos

de discriminação4. A cor da pele, em particular, constitui a primeira

causa de discriminação para os imigrantes da África Sub-sahariana5.

No que se refere ao emprego e à ocupação, os trabalhadores

imigrantes certamente estão, no geral, em situação desfavorável em

relação ao acesso a emprego, condições de trabalho, remuneração,

capacitação, e a outros aspectos das relações de trabalho. Entre os

trabalhadores imigrantes, 90% deles, quando são contratados, são

empregados nos cargos mais baixos disponíveis no mercado de trabalho

e, mesmo mais adiante na carreira, eles se mantêm em cargos inferiores

ou médio-inferiores e com renda equivalente (cerca de 76%)6: Nessa

situação, o desenvolvimento da carreira e a capacitação são

obstaculizados e difíceis de alcançar. Além disso, os trabalhadores

imigrantes têm de enfrentar o problema do trabalho ilegal. O acesso

aos direitos e à riqueza econômica e social é de fato problemático.

2 N.E. Esse conceito refere-se a pessoas não-brancas
3 Rete d’urgenza contro il razzismo, Rapporto annuale 1998/1999 [Relatório anual
1998/1999], no site http://www.reteurg.unimondo.org/index.html.
4 CGIL – Progetto Leonardo, Rapporto discriminazione razziale nei luoghi di lavoro
[Relatório sobre discriminação racial no ambiente de trabalho], 2003, pg. 16.
5 CGIL – Progetto Leonardo, ver nota 2, pg. 16.
6 CGIL – Progetto Leonardo, ver nota 2, pg. 19 ff.



1515Assim, pode-se inferir que, embora as causas e as feições do racismo

sejam diferentes na Itália (e na Europa) quando comparadas com as

Américas, e mesmo que a percepção dos imigrantes pelos cidadãos

italianos seja caracterizada por uma “preocupação moderada” e uma

receptividade para a extensão dos direitos de cidadania7, as

conseqüências de preconceitos raciais e xenofóbicos não diferem muito

das que podemos constatar nas Américas em termos de diferenças

sociais e econômicas e do acesso as oportunidades de trabalho.

Do ponto de vista legal, a estrutura anti-discriminatória italiana

baseada em raça e etnicidade pode ser considerada razoavelmente

avançada. A Itália ratificou a Convenção para a Eliminação da

Discriminação Racial: os atos nº. 654 de 13 de Outubro de 1975

(denominado “Legge Reale”) e nº. 205 de 25 de Junho de 1993

(denominado “Legge Mancino”) proíbem e punem crimes de ódio e

incitação ao ódio; além disso, o decreto legislativo nº. 286 de 25 de

Julho de 1998, o assim chamado Ato Estrutural de Imigração e o mais

recente decreto legislativo nº.  215 de 9 de Julho de 2003 implementando

a Diretiva Européia 2000/43/EC sobre o tratamento igualitário entre

indivíduos independentemente de sua origem racial ou étnica8, proíbe

qualquer forma de discriminação no acesso e no fornecimento de

produtos e serviços, acesso à moradia e educação, rede de proteção

social (incluindo seguridade social e atendimento médico), seja por

servidores públicos ou funcionários de empresas privadas.

Com relação às áreas de emprego e ocupação, a Itália ratificou

as Convenções da OIT nº 111 sobre Discriminação9 e nº. 143 sobre

7 I. Diamanti, F. Bordignon, Immigrazione e cittadinanza in Europa [Imigração e
cidadania na Europa], in Quaderni Fondazione Nord-Est, Collana Osservatori, n. 6
– 2002, pg. 5-6, no site www.fondazionenordest.net/uploads/media/
Immigrazione2003appunti.pdf.
8 A Diretiva EU 2000/43/EC, que teve de ser implementada pelos países membros
da União Européia até 19 de Julho de 2003, proíbe discriminação direta e indireta
(incluindo assédio e ordem discriminatória) nos setores público e privado, nas
áreas do emprego e da ocupação, acesso e fornecimento de produtos e serviços,
acesso à moradia e educação, proteção social, estabelecendo a adoção de uma
série de reparações tais como: adoção de procedimentos judiciais e/ou
administrativos, situação legal para organizações e associações que tiverem um
interesse legítimo no cumprimento de disposições anti-discriminação, troca do
ônus da prova, disposições contra vitimização, adoção de sanções efetivas,
proporcionais e dissuasivas, criação de um órgão independente para a promoção
do tratamento igualitário, disseminação da informação, diálogo social e diálogo
com organizações não governamentais.
9 Ato Nº. 405 de 6 de fevereiro de 1963.



1616Tratamento Igualitário de Trabalhadores Imigrantes10. Embora o ato

nº. 300 de 20 de Maio de 1970, o assim denominado “Estatuto dos

Trabalhadores” já proibia discriminação baseada em – entre outras

coisas - raça para funções, transferências, sanções disciplinares,

demissão e retaliação, o decreto legislativo 215/2003 acima mencionado

proíbe discriminação direta e indireta com motivação racial ou étnica

tanto nos setores público como privado em todas as áreas, a saber,

acesso ao emprego, trabalho autônomo e ocupação, incluindo critérios

de seleção e condições de recrutamento, bem como para condições de

emprego e trabalho, incluindo promoção, remuneração e dispensas,

acesso a orientação e treinamento vocacional, capacitação vocacional

avançada e re-treinamento, associação e vinculação com organizações

patronais e de trabalhadores, ou com organizações profissionais,

incluindo os benefícios oferecidos por tais organizações. O decreto e o

Ato Estrutural de Imigração também estabeleceram um procedimento

judicial perante o juiz que tem jurisdição para disputas trabalhistas,

cuja eficácia tem sido enfatizada por alguns autores11.

Em anos recentes, contudo, o Governo Italiano, liderado por

uma coalizão de centro direita, vem de fato prejudicando parcialmente

a eficácia da estrutura anti-discriminatória existente e restringindo as

metas da legislação européia. Isso tem sido possível, em particular,

mediante reformas legislativas nas áreas da imigração, por um lado, e

do emprego e ocupação, por outro.

No que tange à imigração, o Parlamento controlado pela mesma

coalizão de centro direita vem introduzindo mais disposições restritivas.

Em especial, o ato nº. 189/200212 estabeleceu que a emissão de uma

cédula de identidade de residente estrangeiro para o imigrante esteja

estritamente vinculada à existência de contrato trabalhista: esta

disposição prejudica seriamente a perspectiva de contratação do

imigrante, que fica mais e mais sujeito às (tanto legais quanto ilegais)

condições estabelecidas pelo empregador. Além disso, o ato restringiu

10 Ato Nº. 158 de 10 de Abril de 1981.
11 Ver P. Morozzo della Rocca, Gli atti discriminatori nel diritto civile, alla luce
degli artt. 43 e 44 del t.u. sull’immigrazione [Atos discriminatórios no direito
civil, à luz dos artigos 43 e 44 do Ato Estrutural de Imigração], in Dir. famiglia
2002, 1, pg. 112, no site www.studiocelentano.it/lenuovevocideldiritto .
12 Ato Nº. 189 de 30 de julho de 2002, chamado “Legge Bossi-Fini”.



1717as regras pré-existentes para a deportação e as condições para

admissão13.

Nas áreas do emprego e da ocupação, no que se refere à questão

específica da discriminação com base na raça e origem étnica, o decreto

215/2003 acima mencionado não implementou integralmente a Diretiva

da União Européia 2000/43/EC, com ênfase particular nos

requerimentos para a mudança do ônus da prova, a introdução de um

órgão independente especializado em eqüidade, a promoção de diálogo

social e de diálogo com organizações não governamentais; ao mesmo

tempo, ela não introduziu ação positiva, embora esta não fosse um

requerimento da diretiva 14.  De uma forma mais  gera l ,  a

regulamentação, recentemente introduzida, de fato aumentou a

instabilidade e a ocupação temporária no próprio mercado de trabalho,

com maior impacto e conseqüências para os grupos sujeitos à

discriminação, como as minorias e os grupos marginalizados em geral,

e as minorias visíveis em particular.

Este é basicamente o quadro legal, social, cultural e político no

qual o sindicato é convocado a operar, respondendo da forma mais

adequada possível aos desafios acima mencionados. Ao fazer isso, a

CGIL atua em diferentes níveis e através de diferentes modos de ação.

O primeiro nível de intervenção é a ação política. A CGIL, com

seus 5,5 milhões de membros, é sem sombra de dúvida um dos mais

importantes atores políticos no cenário nacional e, ao interagir com

sujeitos políticos (e.g. partidos políticos) e instituições, é capaz de ter

13 O Tribunal Constitucional revogou a provisão, votada pelo Parlamento, que
estabelece que a deportação poderia ser baseada em decisão administrativa ao
invés de em ordem judicial (decisão Nº. 222 de 8 de Julho de 2004).
14 Para um comentário mais detalhado do decreto italiano, veja A. Simoni, Sumário
Executivo – Discriminação com base em origem Racial e Étnica – Itália, 13 de
junho de 2004, no site http://europa.eu.int/comm/employment_social/
fundamental_rights/pdf/aneval/race_it.pdf; veja também C. Favilli, L’istituzione
di un organismo per la promozione delle pari opportunità prevista dalla normativa
comunitaria, in Il diritto dell’Unione europea [A constituição de um órgão para a
promoção de tratamento igualitário estabelecido pelo direito europeu], 2002, Nº.
1, pg. 177 ss.; A. Simoni, La discriminazione razziale alla vigilia dell’attuazione
della direttiva 43/2000: considerazioni a partire da alcune recenti pronunce
giurisprudenziali [Discriminação Racial antes da implementação da diretiva 2000/
43: comentários baseados em uma caso recente da lei], in Diritto, Immigrazione
e Cittadinanza 4/2002; M. Acierno, La tutela delle discriminazioni nel d. lgs. n.
215/2003 [A proteção da discriminação no decreto legislativo Nº. 215 de 2003], in
Diritto, Immigrazione e Cittadinanza 3/2004.



1818um papel no processo legislativo e no debate político das questões da

imigração e dos direitos dos trabalhadores imigrantes.  Em relação ao

emprego e ocupação, no processo de implementação da Diretiva 2000/

43 da União Européia, a CGIL apoiou e interveio pro-ativamente de

modo que seja garantida a introdução de cláusulas de não-discriminação

em função de raça ou origem étnica, bem como a implementação de

recursos eficazes, apesar de o Governo não ter solicitado a colaboração

de atores sociais e outros atores relevantes (tais como organizações e

associações). De uma forma mais geral e, acredito, mais importante,

o sindicato assumiu o compromisso com uma abordagem mais ampla,

com o intuito de reconhecer e implementar direitos de cidadania para

trabalhadores imigrantes, precisamente por que existe a percepção de

que a questão das condições sociais e econômicas dos imigrantes como

indivíduos e cidadãos é fundamental, assim como é uma condição

necessária para melhorar as condições e a rede de proteção dos

imigrantes enquanto trabalhadores. Nesse nível, o sindicato tem

participado do debate político no capítulo das ações positivas; conforme

mencionado anteriormente, esta é uma área problemática,

especialmente no contexto político atual por conta da resistência do

Governo em relação a qualquer tipo de ação (conforme demonstrado

pela “oportunidade perdida” do decreto legislativo que implementou a

Diretiva da União Européia 2000/43).

O segundo nível de ação é constituído pelas políticas sindicais.

Cerca de 90,000 a 100,000 filiados da CGIL são trabalhadores imigrantes,

e um número significativo deles pertencem a minorias visíveis. Nos

últimos 18 anos, tem sido compromisso prioritário e “visível” do

sindicato a criação de escritórios de imigração, tanto em nível local

quanto nacional. Precisamente porque o CGIL considera a questão dos

trabalhadores imigrantes como estratégica15 dentro da idéia mais ampla

dos direitos da cidadania, a área de atuação do sindicato não se restringe

apenas ao emprego e às políticas do mercado de trabalho, mas também

ao bem-estar social, políticas de saúde e seguridade social, política

habitacional, políticas para infância e adolescência, e políticas anti-

discriminação16. Consequentemente, os escritórios de imigração não

15 Per una vertenza nazionale sul lavoro immigrato [Por um pleito nacional pelo
trabalho imigrante], in Le frontiere dell’immigrazione (sez. Documenti),
conferência realizada em Roma de 17-18 de maio de 2005, pg. 127.
16 Per una vertenza nazionale sul lavoro immigrato, ver nota 14 pg. 118 ff.



1919lidam apenas com questões relacionadas ao emprego e ocupação, ou

disputas trabalhistas, mas têm um papel muito importante na assistência

e apoio aos trabalhadores imigrantes e suas famílias em uma ampla

gama de questões, incluindo questões relacionadas a vistos residenciais,

acesso a agencias de emprego, acesso a educação, saúde e habitação.

O sistema de proteção de trabalhadores imigrantes operado pelos

escritórios de imigração baseia-se na idéia da pessoa do/da imigrante

em suas três dimensões: o/a imigrante enquanto trabalhador, o/a

imigrante e sua família e seus correspondentes direitos de cidadania e

o/a imigrante e seus direitos específicos relacionados ao seu status

especifico17.

A questão dos trabalhadores imigrantes também é um assunto

“interno” para o sindicato. Nesse sentido, as políticas da CGIL têm

tomado duas direções: sensibilização e representação. O sindicato

tem se comprometido pro-ativamente no sentido de sensibilizar seus

membros e delegados para as questões relacionadas à imigração e ao

racismo através de iniciativas no local de trabalho, estudos e pesquisas,

conferências e outros eventos públicos, também com o intuito de atrair

novos membros em potencial entre os trabalhadores imigrantes.

No que tange à questão da representação, a CGIL tem feito

esforços para fortalecer o papel dos membros imigrantes dentro do

sindicato, promovendo seu papel como delegados e funcionários. Essa

política vem sendo bem-sucedida nos escritórios de imigração, uma

vez que a grande maioria dos representantes desses escritórios são os

próprios imigrantes, particularmente pessoas negras e, de uma forma

mais geral, membros de grupos de minorias visíveis tradicionalmente

tem sido o grupo predominante dos imigrantes envolvidos com a

estrutura do sindicato. Além disso, a CGIL vem promovendo a

participação de membros imigrantes em outras funções como delegados

e funcionários, não necessariamente em questões relacionadas a

imigração. Contudo, membros imigrantes demonstraram preferência

por ter participação nos escritórios de imigração, em parte por conta

da sensibilidade diferenciada na percepção das questões relacionadas à

17 Immigrazione e sindacato: i nuovi termini della questione [Imigração e sindicato:
os novos termos da questão], in Le frontiere dell’immigrazione (sez. Documenti),
conferência realizada em Roma de 17-18 de maio de 2005,  pg. 132.



2020imigração e ao racismo, bem como o grau distinto de envolvimento

nos problemas de seu próprio grupo. Da mesma forma, está é uma

tendência geral dentro do sindicato: é bastante comum que membros

pertencentes a grupos de minorias tenham envolvimento naqueles

escritórios ou departamentos que lidam com as questões relacionadas

ao seu grupo.

Em 2003 a CGIL criou um novo Comitê Nacional dos Imigrantes,

formado por dez sindicalistas funcionários imigrantes, o qual deve

entender melhor as necessidades dos trabalhadores imigrantes e facilitar

sua participação dentro das atividades do sindicato18.

O terceiro nível de intervenção é aquele que representa o papel

mais “tradicional” de um sindicato como ator social, ou seja, a

negociação coletiva. A CGIL tem assumido compromisso em vários níveis

no sentido de abordar dentro de acordos coletivos questões específicas

com o objetivo de apoiar e melhorar as condições dos trabalhadores

imigrantes. Além das cláusulas de não-discriminação, o sindicato apoiou

a aprovação de cláusulas específicas relacionadas a treinamento

lingüístico, vocacional e profissional, melhoria das condições de acesso

ao trabalho e de condições sociais, monitoramento do mercado de

trabalho em diversos setores, benefícios de moradia e seguro de saúde

para os trabalhadores imigrantes quando estes estiverem visitando suas

famílias fora do país19.

Em nível local, a CGIL apoiou a adoção em todo o território de

cláusulas que regem o acesso ao trabalho através da identificação de

trabalhadores disponíveis, capacitação ad hoc atendendo a necessidades

específicas de trabalhadores, regularização de trabalho ilegal, ações

visando a redução do desemprego, especialmente relativas a “atores

mais fracos”, promoção da igualdade de oportunidades e o acesso ao

mercado de trabalho de mulheres imigrantes20.

Certamente o sindicato vem assumindo um compromisso

significativo, embora muito mais precise ser feito. Como exemplo,

podemos citar que diversos acordos coletivos nacionais não incluem

18 CGIL – Progetto Leonardo, ver nota 2, pg. 27.
19 CGIL – Progetto Leonardo, ver nota 2, pg. 21.
20 CGIL – Progetto Leonardo, ver nota 2, pg. 21.
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trabalhadores imigrantes. Ações afirmativas específicas certamente

levaram a resultados importantes para a efetivação de uma igualdade

substantiva21 mas, ao mesmo tempo, devemos reconhecer que um plano

de política estrutural para a implementação de ações positivas ainda

está faltando, especialmente por causa do escasso comprometimento

institucional nessa área.

Dessa forma, além das ações de sensibilização e das ações

horizontais objetivando facilitar o acesso ao trabalho das minorias

visíveis, e dos imigrantes de um modo geral, é preciso ser feito mais

em termos de planejamento estratégico, bem como ações simbólicas,

especialmente em relação às minorias visíveis.

Nesse contexto, a experiência desenvolvida na Itália referente à

igualdade de gênero e tratamento igualitário entre homens e mulheres

pode ser particularmente útil por pelo menos duas razões.

Há, em primeiro lugar, uma razão técnico-legislativa. Ações

positivas no campo da igualdade de gênero tem sido desenvolvidas nos

últimos 15 anos; de uma perspectiva legislativa, o Ato n° 125 de 10 de

Abril de 1991 sobre ações positivas tem sido a base de um novo conceito

de igualdade substantiva através da implementação de ações positivas.

A igualdade de gênero e a questão do tratamento igualitário entre

homens e mulheres constitui, dessa forma, o modelo legislativo e jurídico

que poderia ser seguido.

A vinculação dentro das “áreas legislativa e judiciária” entre

direitos das mulheres e direitos dos trabalhadores imigrantes tem sido

bem-sucedida através da interpretação jurídica de disposições

específicas. O artigo 18 do Ato Estrutural de Imigração, que rege o

visto residencial para fins de proteção social, constituiu um exemplo:

esta disposição legal estabelece que, em caso de exploração severa ou

violência contra os imigrantes, o visto residencial poderá ser concedido

pela autoridade administrativa e, consequentemente, o imigrante terá

direito a participar do programa de integração social. Apesar do artigo

18 ter sido basicamente concebido e aplicado como um recurso para

21 CGIL – Progetto Leonardo, ver nota 2, pg. 21-22.



2222mulheres vítimas de tráfico para fins de exploração sexual, este vem

sendo adotado com sucesso recentemente no caso de um grupo de

imigrantes vítimas de trabalho escravo.

Em segundo lugar, há a razão teórico-cultura l do porquê a

igualdade de gênero pode constituir um modelo. Mesmo que não pudesse

ser possível nesse contexto examinar os modelos culturais e antropológicos da

supremacia, não podemos ignorar que o racismo e o sexismo como formas

de subordinação tem características muito similares.

Essa consideração leva ao seguinte desdobramento o qual, na

minha opinião, é extremamente importante para a compreensão do

mecanismo de discriminação e, consequentemente, para combatê-lo:

precisamente por que a discriminação racial está tão entrelaçada com

outras formas de discriminação, ao atacar e enfraquecer um elemento

constitutivo da cadeia, todo o sistema pode ser eventualmente

derrotado. Ao executar um modelo global de estratégia anti-

discriminação (mesmo levando em conta as características específicas

de cada forma de discriminação) pode-se beneficiar todas as minorias,

ou ainda, qualquer grupo sujeito à discriminação.

Em outras palavras, a construção de um consenso em torno de

formas (efetivas) de combater a discriminação bem como a legalização

de políticas anti-discriminação e ações afirmativas requerem uma

abordagem global da discriminação.

De uma perspectiva mais teórica, Kimberlé Crenshaw, ao pesquisar

a questão da violência contra as mulheres não-brancas, descreveu a

questão da interseccionalidade como uma forma de abordar a retórica

transversa da discriminação sob a perspectiva  do “empowerment”

(fortalecimento). Nesse quadro, ela identifica três dimensões da

interseccionalidade como sistema de subordinação: a interseccionalidade

estrutural, ou seja, as barreiras institucionais para uma intervenção a

favor de uma minoria (e.g. mulheres não-brancas agredidas) sujeita à

subordinação múltipla; a interseccionalidade política, com a dificuldade

para compreender (a inter-relação de) raça e gênero de forma que

ambas as perspectivas anti-racistas e feministas problematizam a

questão da violência contra as mulheres não-brancas, seja através da

“lente” do sexismo ou do racismo; a interseccionalidade

representacional, como uma forma de tensão complexa entre a retórica



2323do (anti-)sexismo e do (anti-)racismo que pode acabar reforçando a

representação de estereótipos (racistas ou sexistas)22.

Ambos os discursos sobre direitos de cidadania e a necessidade

de abordar a discriminação como um fenômeno global e complexo,

estabeleceram e corroboraram a idéia (e eu diria a intuição) de que a

CGIL estendesse seu trabalho e horizonte para a questão da sexualidade,

e mais especificamente para a discriminação em função da orientação

sexual e da identidade de gênero (da mesma forma que para o trabalho

sobre sexo), instituindo um escritório cerca de 15 anos atrás, o qual é

hoje uma seção, denominada Seção de Novos Direitos (a qual também

coordena escritórios territoriais).

Quando aquele escritório foi criado, e mesmo mais recentemente,

muitos sindicalistas não compreenderam o sentido de um sindicato

trabalhar questões de sexualidade, e sua relação com questões

trabalhistas. Além do que eu argumentei acima, acredito que a União

Européia ofereceu a resposta mais significativa para essa dúvida, ao

introduzir a Diretiva 2000/78/EC que estabelece um marco regulatório

geral para tratamento igualitário no emprego e ocupação, a denominada

Diretiva Estrutural, a qual proíbe, entre outras coisas, a discriminação

com base na orientação sexual23. Acredito ser distintivo o fato de que

a Diretiva da União Européia 2000/78/EC é a “irmã gêmea” da Diretiva

da União Européia 2000/43/EC sobre discriminação racial, por razões

tanto substantivas quanto formais, assim como pelo fato de que elas

são basicamente o resultado de um processo comum24. Em outras

palavras, a União Européia escolheu uma abordagem horizontal e

abrangente para a questão da discriminação ao implementar o “novo

caminho” da legislação anti-discriminação inaugurado pela introdução

do artigo 13 do Tratado da CE.

Apesar da importância de reconhecer a peculiaridade de cada

forma de discriminação (tal como a visibilidade vs. invisibilidade do

22 K. Crenshaw, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence
against Women of Color, in 43 Stan. L. Rev. 1241 (1991).
23 Ver também G. Epifani, Prefazione [Prefácio], in S. Fabeni e M.G. Toniollo
(editores), La discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, Ediesse, Roma,
2005.
24 Ver M. Bell, Anti-Discrimination Law and the European Union, Oxford University
Press, Oxford, 2002, pg. 113.



2424grupo discriminado; grupo enfraquecido enquanto maioria vs. minoria;

estrutura e modelo de supremacia executado, razões sociais e culturais

específicas da discriminação) e da necessidade de identificar formas

específicas de compensação, o encaminhamento de uma retórica global

e horizontal sobre discriminação tem sido e, é útil, para o

desenvolvimento de ações mais efetivas e intervenções sociais.

Mais uma vez, levando em conta como os modelos de supremacia

funcionam, vamos frisar que a discriminação baseada em raça e a

discriminação em função de sexualidade têm algumas características

em comum, ainda que possam parecer, prima facie, muito diferentes,

precisamente por que a discriminação e a intolerância contra a diversidade

(tanto racial quanto sexual) operam de forma similar e às vezes conjunta.

A sexualidade é, sem qualquer dúvida, um elemento estereotípico

relevante na construção tanto do racismo quanto do nacionalismo, bem

como uma “ferramenta de dominação”. A retórica sexual tem sido

usada muito frequentemente por teóricos racistas (ou nacionalistas).

Por esse prisma, as características femininas (consideradas como

atributos negativos, em contraposição às “virtudes” da virilidade) ou

as perversões sexuais têm sido consideradas características específicas

de grupos raciais, étnicos ou nacionais. Em outros contextos, a declaração

falsa de sexualidade (ou hiper-sexualidade), com relação a certos grupos

raciais ou étnicos, justificou abusos assim como foi responsável pela

construção do estereótipo do “selvagem” ou do indivíduo perigoso.

Retomando as questões jurídicas, a regulamentação sexual

(geralmente através do direito criminal) foi um instrumento importante

para a aplicação da segregação racial durante a dominação colonial do

Hemisfério Sul por potências européias. Mesmo mais recentemente, a

regulamentação sexual através de estatutos de miscigenação nos Estados

Unidos25 tem sido um elemento central para a supremacia dos brancos.

Nesse sentido, portanto, devemos considerar que o combate a

qualquer forma de discriminação baseada em estereótipos sexuais e

estilos de vida (começando como a discriminação baseada na orientação

sexual e identidade de gênero, também pelo aumento da visibilidade

25 As leis de miscigenação foram repelidas pela Corte Suprema em Loving v. Virginia,
388 US 1 (1967).



2525dos “grupos invisíveis”) pode ser essencial para o progresso da igualdade

de gênero, bem como para desmantelar culturas de estereótipos e

preconceito contra qualquer tipo de diversidade e, em última instância,

para o fortalecimento da luta contra a discriminação em diferentes

níveis, inclusive a discriminação racial.

Com relação, mais uma vez, à questão italiana, uma decisão

judicial pela qual um juiz sustou a deportação de um trabalhador

imigrante senegalês fundamentando sua decisão em função da

possibilidade de que ele possa sofrer perseguição em seu país de origem

por conta de sua orientação sexual, com base no artigo 19 do Ato

Estrutural de Imigração26, constitui, em minha opinião, um bom exemplo

da inter-relação entre questões diferentes. Embora uma discussão mais

ampla sobre questões culturais seria necessária, tenho a impressão de

que algumas questões têm de ser destacadas com relação a esse caso:

em primeiro lugar, uma abordagem diferenciada da discriminação como

questão global e, ao mesmo tempo, um fenômeno composto constituiu-

se neste caso em um fortalecimento na aplicação da lei de uma forma

favorável para o imigrante negro senegalês. Em segundo lugar, acho

que é de alguma forma relevante considerar que os movimentos políticos

e atores com posições racistas e sexistas são os mesmos que apóiam

veementemente argumentos homofóbicos: nesse caso específico, essas

pessoas não perderam a oportunidade de atacar tanto os imigrantes

(rotulados de “terroristas”) como os gays (denominados “veados”).

Concluindo, a promoção de políticas anti-discriminação

abrangentes parece ser a abordagem mais efetiva para desmantelar

qualquer sistema (racista, sexista, heterossexual) de estereótipos e

subordinação. Certamente esta é a abordagem geral que a CGIL está

buscando. Entretanto, mesmo dentro do sindicato, esse não é um

desafio fácil de enfrentar: posições culturais divergentes interferiram

nesse processo no passado. Os resultados são encorajadores, e

certamente a CGIL é uma das organizações mais ativas, tanto na Itália

como dentro da estrutura sindical internacional, no combate à

discriminação, apoio à ação afirmativa e na promoção da diversidade,

do multi-culturalismo e do acesso aos direitos da cidadania.

26 O artigo 19 proíbe a deportação quando há qualquer possibilidade de se ser
perseguido no país de origem.
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A perspectiva histórica

A Namíbia obteve sua independência em 1990 após muitos anos

de colonialismo e opressão do Apartheid Sul-Africano. As políticas do

Apartheid marginalizaram economicamente os namibianos nativos e

deixaram uma herança de disparidades sócio-econômicas e desequilíbrios

em termos de distribuição de emprego, renda e ocupação, os quais

requerem, para sua retificação, a adoção de medidas especificamente

concebidas.

O Dr. Hendrik Verwoerd, então Primeiro Ministro Sul-Africano

(1958-1966) e principal arquiteto do sistema de Apartheid, ficou famoso

pela maneira franca e áspera com a qual proferia a filosofia e a ideologia

do Apartheid. Em seu discurso no Senado em Pretória em 7 de Julho de

1954, no cargo de Ministro para Assuntos Nacionais, o Dr. Verwoerd

declarou: “A política da minha pasta preconiza que a educação deva

AÇÃO AFIRMATIVA NO EMPREGO - A
EXPERIÊNCIA NAMIBIANA PARA A

EQÜIDADE NO EMPREGO

Vilbard Usiku
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espírito e forma de ser da sociedade Bantu (Negra). A educação Bantu

deve ser capaz de expressar a si mesma integralmente, e aí, ser

convocada para realizar sua missão real. Os Bantu devem ser orientados

para servir sua própria comunidade em todos os aspectos. Não há lugar

para eles na Comunidade Européia para funções acima de certas formas

de trabalho. Até hoje, eles têm sido submetidos a um sistema

educacional que os conduziu em outra direção ao mostrar-lhes os pastos

verdes da sociedade européia com os quais não lhes foi permitido ser

agraciados.”

Na busca de adotar as idéias expressas pelo Dr. Verwoerd, o

governo do Apartheid introduziu leis que discriminaram injustamente

os africanos no campo trabalhista. Em 1956, o Parlamento da África do

Sul aprovou o Ato de Relações Trabalhistas Industriais, o qual depois

ficou conhecido como o Ato de Relações Trabalhistas de 1956. Esse Ato

introduziu um sistema de reserva de emprego através do qual uma

ocupação específica poderia ser reservada de forma legal para a raça

branca.

Os africanos também foram marginalizados do ponto de vista

educacional. Alunos negros tiveram menos de um sexto da alocação

conferida aos alunos brancos. Enquanto a educação para os brancos

era obrigatória, não havia a mesma obrigatoriedade para os africanos.

Os líderes do Apartheid argumentavam que a educação obrigatória

para os africanos e a equiparação nos gastos por aluno baseada nas

matrículas levaria a um ônus financeiro inaceitável para o Estado.

A diversidade e as diferenças eram acentuadas a ponto de

justificar a discriminação. O Apartheid, baseado no racismo legalizado,

usava as diferenças e a diversidade existentes na Namíbia entre as

raças para criar duas nações dentro do mesmo país. Isso significou a

imposição de identidades através de legislação que tornou o colonialismo

da África do Sul singular. Da mesma forma, trata-se de um país no qual

raça e classe se sobrepõem em termos da propriedade da riqueza e do

acesso a oportunidades econômicas, sociais e políticas.

O relatório de 1998 do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUD) revelou que 10% dos namibianos receberam

65% da renda e que os 35% restantes da renda nacional foram
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países com distribuição de renda mais assimétrica no mundo (os

namibianos brancos representam cerca de 6% do total da população).

Com base nesse retrospecto é que o Parlamento da Namíbia

decidiu aprovar uma lei instituindo uma estrutura jurídica com o objetivo

de corrigir os desequilíbrios existentes em decorrência das leis de

discriminação do passado, quando ficou claro que as disparidades

existentes não poderiam ser retificadas simplesmente pela eliminação

da discriminação legalizada, uma vez que as desigualdades são

reforçadas por práticas sociais as quais perpetuam a discriminação no

trabalho contra as pessoas que anteriormente eram desfavorecidas

racialmente, no terreno legal.

Os opositores da ação afirmativa alegam que desde que o

Apartheid foi abolido, com o advento da independência, e uma vez que

o racismo foi considerado ilegal, as pessoas passaram a ser iguais em

todas as esferas de suas vidas. Contudo, quinze (15) anos após a abolição

do Apartheid, iniqüidades extremas e disparidades continuam

prevalentes na Namíbia. A igualdade de direitos e a igualdade de

oportunidades instituídas pela Constituição da Namíbia não terão sentido

para a maioria dos namibianos a menos que estejam acompanhadas de

programas concretos que possam retificar as assimetrias de um passado

que os marginalizou. A instauração do Ato de Ação Afirmativa (Emprego)

N° 29, de 1998, é apenas uma das formas de enfrentar essas assimetrias.

As pessoas jamais serão capazes de competir em igualdade de condições

onde os outros sempre foram favorecidos por políticas e programas de

Apartheid.

Em seu discurso de colação de grau na Universidade de Harvard

em 4 de Junho de 1964, ao incentivar a Medida Provisória 11,246 - a

qual viria a sancionar poucos meses após aquele discurso - o Presidente

Lindon Johnson disse: “Você não pega uma pessoa que por anos esteve

presa por correntes e simplesmente a liberta, levando-a até a linha de

partida da corrida e então diz, ‘agora você está livre para competir

com todos os outros’ e ainda acredita verdadeiramente que você foi

completamente justo”.

Para ilustrar mais seu argumento, o Presidente Johnson disse:

“Nós queremos que todos os americanos participem da corrida, contudo
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grilhões nas pernas.” E complementando, ele disse: “Os Estados Unidos

não devem apenas ter a igualdade como um direito e uma teoria, mas

ter a igualdade como um fato e como um resultado.” (Pinkerton, James

P. O fim das quotas deve ajudar a acabar com o racismo, in  Los

Angeles Times, 4 de Junho de 1995)

Esta é, na minha avaliação, a melhor declaração até o momento

reiterando a lógica da necessidade da ação afirmativa e da eqüidade

no emprego.

O objeto da lei e os requerimentos da lei de ação afirmativa na Namíbia:

O propósito do Ato de Ação Afirmativa no Emprego da Namíbia é

atingir a eqüidade no ambiente de trabalho incentivando igualdade de

oportunidades e tratamento eqüitativo no trabalho através da

eliminação da discriminação, e implementando medidas de ação

afirmativa para corrigir as desvantagens na obtenção de emprego

experimentadas por pessoas de grupos específicos (pessoas negras,

mulheres e deficientes físicos) a fim de garantir sua representação

eqüitativa em todos os níveis de ocupação.

Este Ato ( Lei) ensejou o estabelecimento da Comissão de

Eqüidade no Emprego (EEC). Os membros da Comissão para a Eqüidade

no Emprego são nomeados pelo Ministro do Trabalho com a aprovação

da Assembléia Nacional. Os membros são nomeados por um período de

três (3) anos, com exceção do Presidente da Comissão que é nomeado

por cinco (5) anos. A Comissão de 15 membros tem a seguinte

composição:

• O Presidente da Comissão (a quem se faz referência no Ato
como o Comissário),

• Quatro pessoas representando o Estado,

• Duas pessoas representando a organização dos empregadores
e duas pessoas representando os sindicatos,

• duas pessoas para cada grupo designado, isto é, para as pessoas
desfavorecidas racialmente, mulheres e deficientes físicos,
respectivamente.
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a responsabilidade por atingir os objetos do Ato. Dentre seus principais

poderes e funções figuram:

• emitir diretrizes para os empregadores;

• promover programas de capacitação e de assistência técnica;

• nomear agentes de revisão;

• aprovar, rejeitar ou aprovar sob condição os relatórios de
ação afirmativa, e em caso de aprovação, emitir certificados
de conformidade com a ação afirmativa;

• encaminhar disputas para o Comissário Trabalhista;

• instituir premiações reconhecendo boas práticas de ação
afirmativa.

Grandes empregadores (empregando 50 ou mais pessoas) são

instados a conduzir análises estatísticas de sua força de trabalho

refletindo vários parâmetros comparativos dos três grupos designados

com os do grupo não-designado (homens brancos). Os aspectos sujeitos

à análise para os diferentes grupos são os seguintes:

• categorias e níveis de emprego;

• práticas empregatícias;

• número de funcionários contratados, promovidos e demitidos
nos 12 meses imediatamente anteriores;

• escalas salariais, remuneração líquida, benefícios e status de
cidadania do funcionário.

Tendo compilado os dados acima, os grandes empregadores devem

preparar um plano de ação afirmativa de três anos juntamente com

um relatório estatístico para análise da Comissão de Eqüidade no

Emprego. Os dados estatísticos devem ser revisados anualmente.

Um requerimento importante do Ato é que grandes empregadores

devem fazer consultas com os representantes de seus funcionários,

bem como com os sindicatos, caso presentes, no tocante à preparação,
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representantes dos empregados devem refletir os interesses de todas

as categorias ocupacionais, bem como aqueles de grupos designados e

não-designados.

A consulta representa uma característica permanente do

programa de ação afirmativa dos grandes empregadores e requer que

registros das reuniões de consulta sejam enviados juntamente com os

relatórios de ação afirmativa.

Os  planos de ação afirmativa constituem peça central da

legislação. Nos termos do Ato, todo grande empregador, ao ser

identificado enquanto tal, deve preparar e implementar um plano de

ação afirmativa de três anos, cujos principais requerimentos são:

1. O plano deve especificar medidas de ação afirmativa a serem

instituídas a fim de:

• eliminar barreiras de acesso ao emprego contra pessoas nos
grupos designados;

• disponibilizar cargos para tais pessoas contanto que isso seja
razoavelmente factível (esta denominação não implica a pura e
simples remoção de funcionários pertencentes a grupos não-
designados);

• garantir que tais pessoas sejam representadas equitativamente
em vários cargos (a Comissão de Eqüidade no Emprego deverá
levar em conta a disponibilidade de pessoas devidamente
qualificadas e daquelas que têm a capacidade e a disposição
para adquirir as qualificações necessárias).

2. O plano deve especificar os objetivos de ação afirmativa a

serem alcançados e quando apropriado, metas numéricas.

3. O plano deve estabelecer um cronograma indicando prazos

para suas várias fases.

4. O plano deve incorporar um procedimento de supervisão interno

a ser seguido mediante consulta com representantes dos funcionários.

5. O plano deve identificar um funcionário graduado que ficará

responsável por sua implementação.
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do quadro de funcionários do Ministério do Trabalho, que terá a

responsabilidade de avaliar o relatório de ação afirmativa. O propósito

da avaliação do relatório pelos agentes revisores é garantir que o grande

empregador tenha adotado e esteja implementando um planejamento de

ação afirmativa,   em conformidade com todas as disposições do Ato.

O agente revisor terá então de submeter sua avaliação à Comissão

e dar um parecer recomendando a aprovação ou não do relatório.

Ao receber a avaliação do agente revisor e seu parecer, a Comissão

poderá aprovar ou não o relatório de ação afirmativa. Caso seja

aprovado, a Comissão emitirá um certificado de conformidade com a

ação afirmativa, o qual será válido por 12 meses, isto é, até que o

próximo relatório de ação afirmativa tenha de ser apresentado à comissão.

Em caso de não aprovação do relatório, o grande empregador deverá efetuar

medidas corretivas específicas dentro de uma prazo determinado.

 Do ponto de vista operacional, é de relevância para o empregador

a regra que estipula que nenhum contrato poderá ser registrado  pelo

Estado e por tal empregador, nem tampouco nenhuma  garantia,

empréstimo, licença, autorização, outorga ou concessão poderão ser

dados para qualquer grande empregador pelo ou em nome do Estado, a

menos que o grande empregador tenha a posse de um certificado de

conformidade com ação afirmativa válido.

Além disso, o Ato de Ação Afirmativa (Emprego) estipula

diferentes penalidades para quem deixa de estar em conformidade

com suas diversas disposições. Estas variam de uma multa ou reclusão,

não excedendo N$ 4000.00 1 (cerca de U$ 600.00) ou 12 meses,

respectivamente, para uma primeira transgressão, até multa ou reclusão

não excedendo N$ 100,000.00 (cerca de U$ 16,000.00) ou 5 anos,

respectivamente, para uma segunda ou subseqüente transgressão.

Estudo de avaliação de impacto – constatações

O Ato de Ação Afirmativa  no Emprego foi promulgado em

setembro de 1998 e passou a vigorar a partir de agosto de 1999.

1 Dolar Namibiano
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instituições do setor público) com 50 ou mais funcionários (grandes

empregadores) tiveram de preparar um plano de ação afirmativa tri-

anual até agosto de 2000 e fevereiro de 2001, respectivamente. O

primeiro ciclo de planos de ação afirmativa foi completado no final de

fevereiro de 2004. O término do primeiro ciclo representou um momento

adequado para avaliar o impacto da legislação namibiana de ação

afirmativa durante o período de revisão.

O estudo foi executado por uma instituição independente, o

Instituto de Pesquisas e Recursos Trabalhistas (LaRRI) em nome da

Comissão de Eqüidade no Emprego.

O propósito do estudo

O estudo teve os seguintes objetivos:

• Determinar a eficácia da legislação e prática de ação afirmativa
no período 2000-2004. Atenção especial foi dada à representação
numérica das pessoas de grupos designados em diferentes
categorias e níveis educacionais.

• Identificar o tipo de medidas tomadas pelos grandes
empregadores a fim de remover barreiras ao emprego e para
ampliar as oportunidades de emprego de pessoas pertencentes
aos grupos designados.

• Examinar a eficácia das medidas (tais como educação e
capacitação) tomadas pelas várias empresas a fim de promover
ações afirmativas no ambiente de trabalho.

• Comprovar se ocorreram as consultas entre os representantes
dos empregadores e dos funcionários no processo de preparação
e supervisão dos planos de ação afirmativa.

• Identificar o serviço prestado pela Comissão de Eqüidade no
Emprego aos empregadores para que estes possam cumprir suas
obrigações e estabelecer como a Comissão utilizou as informações
levantadas através dos relatórios.

• Determinar se os sindicatos e as organizações de empregadores
utilizaram os relatórios de ação afirmativa.

• Identificar as falhas na implementação da ação afirmativa e
recomendar medidas para melhorar a implementação das políticas
nos próximos anos.
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os planos de ação afirmativa apresentados em 2000 e 2001, bem como

dos três relatórios subseqüentes de acompanhamento, abrangendo o

período de 2001 a 2004. A análise destacou as mudanças em termos

numéricos que ocorreram durante o período em apreciação. Os

resultados do estudo foram apresentados na forma de dados gerais,

abarcando todos os grandes empregadores,  e dados pormenorizados

por setor de atividade. Da mesma forma, uma análise de todos os

perfis da força de trabalho apresentados desde 2000 foi empreendida

e apresentada, tanto na forma de dados gerais como detalhada por

setor de atividade.

Além disso, o estudo acarretou uma análise profunda dos relatórios

e práticas de uma amostra de 47 grandes empregadores. Estes

empregadores foram identificados pela Comissão de Eqüidade no

Emprego como sendo representativos dos grandes empregadores nos

diversos setores. A amostra teve, portanto, representatividade,

incluindo grandes empregadores cujos relatórios de ação afirmativa

variaram entre excelentes, médios e fracos.

De acordo com o relatório, um total de 164 entrevistas foram

efetuadas com representantes da administração (48), representantes

do sindicato e/ou trabalhadores (34), membros dos comitês de ação

afirmativa (47) e pessoas nomeadas para dirigir o programa de ação

afirmativa de acordo com as disposições da Seção 23 do Ato. As

entrevistas revelaram problemas interessantes, desafios e oportunidades

inerentes ao processo de implementação de ação afirmativa no local

de trabalho. Baseado nas informações levantadas através de entrevistas,

o estudo fez recomendações relevantes para possíveis melhorias na

implementação da ação afirmativa.

Principais constatações

O relatório expressou dúvidas se os 314 grandes empregadores

supervisionados regularmente pela Comissão representavam a totalidade

e foi da opinião de que poderia haver muitos outros grandes

empregadores (empregando 50 ou mais pessoas) não registrados e que

conseqüentemente não apresentam relatórios à Comissão de Eqüidade

no Emprego.
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analisar os dados e informações dos relatórios de ação afirmativa

apresentados ao escritório da Comissão de Eqüidade no Emprego durante

o período em questão, resumiu suas constatações da seguinte forma:

• Os homens brancos predominam nos cargos de alta gerência e
até aumentaram sua participação relativa neste segmento desde
o ano 2000. Os últimos dados mostraram que  os homens negros
tiveram uma participação proporcional menor nos cargos de alta
gerência na comparação com os dados do ano 2000, enquanto
as mulheres estão ainda sub-representadas.

• O mesmo padrão, de acordo com o relatório, foi constatado
nos cargos de gerência média, embora a participação dos homens
brancos tenha diminuído ligeiramente.

• Em nível de cargos especiais/qualificados/de supervisão, o
quadro foi diferente,. Os homens antes desfavorecidos
racialmente constituíram o grupo dominante nesse segmento e
sua participação foi ampliada. A participação das mulheres nesse
nível também mostrou alguma melhoria, enquanto o percentual
de mulheres brancas, em particular, permaneceu estacionário. O
número de homens brancos declinou significativamente neste nível.

• Em nível de cargos qualificados, houve predominância crescente
dos homens antes desfavorecidos racialmente, melhoria na
representação das mulheres antes desfavorecidas racialmente e
uma redução da participação dos homens e das mulheres antes
favorecidos racialmente.

• Em nível das categorias semi-qualificadas, também houve um
aumento da representação dos homens antes desfavorecidos
racialmente. As mulheres antes desfavorecidas racialmente
representaram 10-20% do total de funcionários ao passo que
uma tendência curiosa veio à tona entre os homens antes
favorecidos racialmente: eles tiveram sua participação
aumentada no período 2001-2002, mas sua representação neste
nível, conforme constatado, declinou outra vez durante o período
2003-2004.

• No entanto, o relatório constatou uma evolução na
representação daqueles antes desfavorecidos racialmente nos
níveis de supervisão/qualificado/especializado, embora houvesse
espaço para melhoria no que se refere à participação das
mulheres.

• O relatório constatou que os deficientes físicos tiveram
representação escassa em qualquer nível de emprego. Seus
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podem ser considerados praticamente insignificantes em termos
da análise estatística.

• À luz do progresso obviamente lento, o relatório foi concluído
com a convocação para que se fizesse um esforço concertado a
fim de proporcionar eqüidade racial e de gênero em nível de
gerência.

• Também foi recomendado que a Comissão visitasse locais de
trabalho regularmente a fim de monitorar mais de perto a
implementação da ação afirmativa.

Resumo das constatações relativas a mudanças setoriais durante os últimos
quatro anos

A seguinte decomposição setorial mostra claramente as

tendências, em todos os níveis ocupacionais durante o período

monitorado:

O setor de mineração não fez qualquer progresso em termos de

equilíbrio “racial” e de gênero em nível gerencial. Os homens

brancos até aumentaram sua representação nos cargos de alta

gerência de 68% no ano 2000, para 85% em 2004.

De forma semelhante, os homens responderam por 63% dos cargos

de alta gerência no setor agrícola em 2001 e tiveram aumento

de sua participação para 85%, em 2004. Do mesmo modo, tiveram

seu percentual aumentado nos cargos de gerência média de 46%

para 71% durante aquele período. As mulheres negras estiveram

representadas de forma significativa apenas nas categorias sem

qualificação ou semi-qualificadas, enquanto as mulheres brancas

detiveram uma parcela significativa dos cargos de gerência (14-

15%).

No setor de construção, as mulheres brancas tiveram um

acentuado declínio em posições de gerência. Elas respondiam

por 95% dos cargos gerenciais no ano 2000 e por apenas 3%

desses em 2004. Essa redução drástica pode ser em parte

explicada pelo reduzido número de relatórios do setor no ano

2000 e pelo seu incremento ao longo dos anos. Os homens brancos

detinham 71% das posições gerenciais, enquanto as mulheres
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especializada/qualificada/de supervisão para 17%. Nessa

categoria, os deficientes físicos do sexo masculino aumentaram

sua participação para 13% em 2004, fato esse que representou o

único exemplo de um nível expressivo de emprego para

deficientes físicos. O percentual de homens negros nas posições

de gerência média diminuiu de 40% em 2001 para 18% em 2004.

No setor pesqueiro houve um acréscimo no número de homens

negros em posições gerenciais, de 17% para 29% no caso da alta

gerência e de 39% para 53% no da gerência média entre 2001 e

2004. As mulheres negras estiveram ainda sub-representadas,

detendo apenas 2% e 9% dos postos, respectivamente. Os homens

brancos foram o grupo predominante em nível gerencial, embora

tivessem sua participação diminuída entre os anos de 2002 e 2004.

Nos setores atacadista e varejista, houve algum progresso em

nível gerencial. Entre os anos de 2000 e 2004, a proporção de

homens brancos foi reduzida em cargos de alta gerência de 82%

para 59% e de 63% para 33% em cargos de gerência média. A

maior elevação foi registrada para os homens negros na alta

gerência de 6% para 16% e de 18% para 34% nos cargos de gerência

média. A participação das mulheres brancas aumentou de 12

para 17% e de 10% para 14%, respectivamente. Houve um

incremento modesto nos cargos de gerência ocupados por

mulheres negras que, entretanto, tiveram seu aumento mais

significativo nas categorias especializada/qualificada/ de

supervisão, de 6% no ano 2000 para 48% em 2004.

O setor de hotelaria e turismo continua firmemente nas mãos

de homens brancos em nível de alta gerência, embora houvesse

um aumento significativo do número de homens negros e mulheres

negras em nível gerencial médio, onde eles representaram 27% e

40%, respectivamente.

O setor de serviços passou por mudanças significativas nos cargos

de gerência. A participação dos homens brancos na alta gerência

caiu de 53% em 2001 para 34% em 2004, enquanto a parcela de

homens negros aumentou de 32% para 41% durante o mesmo

período. As mulheres negras também tiveram sua participação
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gerência média. A proporção de mulheres brancas nos cargos

gerenciais diminuiu de 6% e 9% para 2% e 3%.

No setor público, a participação dos homens brancos nas posições

de alta gerência caiu de 23% no ano 2000 para 17% em 2003,

enquanto as mulheres negras tiveram aumento de 16% para 23%.

Em nível gerencial médio sua participação cresceu de 39% para

54%, o que evidenciou um progresso significativo em termos de

um equilíbrio “racial” e de gênero.

Nos setor de segurança privada, judiciário e carcerário houve

algum avanço. Embora os homens brancos ainda dominem os

cargos de alta gerência (53%), as mulheres negras aumentaram

sua participação para 26% comparando com 0% em 2003. As

mulheres negras também tiveram incremento nos cargos

especializados/qualificados/de supervisão de 13% no ano de 2001

para 34% em 2004.

No setor industrial os homens brancos continuaram a dominar

em nível gerencial, embora sua participação tenha caído de 89%

e 70% para 65% e 56% nos cargos de alta e média gerência,

respectivamente. Os maiores incrementos foram registrados

entre as mulheres brancas nas posições de alta gerência (de 0%

em 2002 para 18% em 2004) e entre os homens negros nos

cargos de gerência média (de 13% em 2002 para 24% em 2004).

O setor que abarca os governos locais, provisão de água e

serviços correlatos passou por um declínio em termos de homens

brancos ocupando cargos gerenciais (de 56% e 40% em 2000 para

36% e 34%) enquanto os homens negros tiveram o maior aumento

proporcional de emprego em nível gerencial (para cerca de 50%).

As mulheres negras tiveram sua participação aumentada para 14% nos

cargos de alta gerência e para 12% em nível gerencial médio.

No setor de tecnologia da informação, eletrônica e

telecomunicações houve mudanças pouco marcantes durante o

período em questão. Homens brancos tiveram participação

crescente em posições de alta gerência, passando de 49% em

2001 para 53% em 2004, enquanto as mulheres negras tiveram

aumento de 7 para 12%. A proporção de homens negros em nível



3939gerencial caiu de 46% e 40% para 29% e 36% nos cargos de alta e

média gerência, respectivamente.

No setor de saúde e previdência, as mulheres negras

aumentaram sua proporção em cargos de alta gerência de 0%

em 2002 para 17% em 2004, mas tiveram decréscimo nos cargos

de gerência média de 28% para 23%. As mulheres brancas dominam

nas posições gerenciais, enquanto as mulheres negras ocupam a

maior parte dos cargos abaixo dos de gerência. A parcela de homens

brancos nas posições de alta gerência caiu de 43% para 33%.

No setor de intermediação financeira, a participação dos

homens brancos em posições gerenciais foi levemente reduzida

(de 54% e 41% para 49% e 37%). Praticamente não foi registrado

qualquer progresso na participação de homens negros e mulheres

negras em posições de gerência, enquanto as mulheres brancas

tiveram sua participação aumentada nas posições de alta gerência

de 11% no ano 2000 para 25% em 2004.

No setor de transportes, os homens brancos dominam os cargos

gerenciais e aumentaram seu percentual para 80% em nível de

alta gerência e para 51% na gerência média. As mulheres brancas

elevaram sua participação gerencial de 0% e 12% no ano 2000

para 16% e 22% em 2004, à medida que as mulheres negras e

homens negros permaneceram sub-representados. Os homens

negros responderam por 17% dos cargos de alta gerência e 31%

da gerência média em 2003 e esses números caíram para 0% e

25% em 2004.

O setor que abrange educação, capacitação e práticas de

desenvolvimento mostrou alguns avanços pouco comuns. Os

relatórios para os anos 2000 e 2004 foram concluídos de forma

incompleta, o que permitiu apenas o estudo comparativo dos

anos 2001 a 2003. As mulheres brancas parecem ter sido as

principais beneficiárias das nomeações para cargos gerenciais,

tendo sua participação nesse nível sido elevada de 15% e 23%

para 29% e 27%. Homens negros e mulheres negras não tiveram

incremento em cargos de gerência ao passo que o percentual de

mulheres negras nos cargos especializados/qualificados/de

supervisão caiu de 33% para 12%.



4040Sinopse

Embora os resultados do estudo tenham mostrado variações

significativas entre as empresas, houve algumas tendências que poderiam

ser observadas durante a implementação da ação afirmativa nos últimos

quatro anos.

O perfil da força de trabalho da maior parte das empresas ainda

reflete a herança do Apartheid colonial na medida em que os homens

brancos tendem a dominar as posições de gerência e as mulheres negras

tendem a se concentrar nas categorias de emprego inferiores. A inter-

relação entre cor (“raça”) e gênero ainda esteve aparente na maior

parte das empresas analisadas.

Pouquíssimos deficientes físicos estão empregados e apenas um

pequeno número de organizações implementaram programas concretos

para inserir deficientes. A desculpa mais comumente dada foi a de que

a “natureza do setor de atividade” tornava difícil contratar deficientes

físicos.

As diferenças de gênero e “raça” ainda são visíveis em todos os

setores da atividade econômica, embora os “setores femininos”

tradicionais, como educação e saúde, empreguem um número

significativamente maior de mulheres do que outros setores. Entretanto,

mesmo nos “setores onde se concentra a mão-de-obra feminina” as

mulheres negras estão sub-representadas em nível gerencial. Os dados

indicaram que a maior parte dos locais de trabalho estão ainda longe

da eqüidade em termos de gênero e cor.

O estudo revelou claramente que muito pouco progresso ocorreu

na direção da eqüidade no emprego nos últimos quatro anos. Os grandes

empregadores da Namíbia deveriam estar cientes do fato de que a

necessidade de ter uma força de trabalho equânime e diversificada é

uma obrigação legal. Quanto mais se façam declarações de louvor à

ação afirmativa apenas da boca para fora, por mais tempo será

requerida a vigência do Ato, conforme o estudo recomendou correta e

logicamente.

A Comissão levou em conta o relatório com muita seriedade e

está avaliando suas constatações e recomendações a fim de elaborar

uma estratégia de resposta apropriada.
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O lento progresso em direção à eqüidade no emprego deixa clara

a necessidade urgente de que todas as partes interessadas redobrem

seus esforços e re-avaliem suas estratégias de implementação de

políticas de ação afirmativa a fim produzir os resultados desejados. A

Comissão não está de forma alguma surpreendida pelas constatações

do estudo. Os dados estatísticos apresentados pelos grandes

empregadores ao longo dos últimos quatro anos mostraram claramente

que o ritmo no qual as pessoas dos grupos designados são inseridas no

mercado de trabalho, especialmente em nível de gerência, tem sido

sofrivelmente lento. A dura e desalentadora realidade não deixa outra

opção à Comissão senão afiançar sua autoridade de forma mais

aguerrida, a fim de dar o ímpeto necessário à implementação do

programa de ação afirmativa em todos os locais de trabalho.

O estudo também revelou tendências positivas em alguns setores

da atividade econômica. Foi observado progresso notável nos setores

pesqueiro, de serviços, governos locais, provisão de água e serviços

correlatos, dentre outros. Esse progresso deve ser louvado e encorajado.

Conclusão

O progresso feito até o momento para chegar a uma

representação eqüitativa de pessoas dos grupos designados no emprego

não é muito encorajador. O estudo de avaliação de impacto confirmou

que a estrutura de distribuição de cargos das empresas na Namíbia

ainda espelha as distorções que o Apartheid criou e reforçou com tanto

sucesso. O perfil da força de trabalho de muitos dos grandes

empregadores mostrou uma configuração que se assemelha ao café

irlandês, ou seja, o perfil da força de trabalho reflete claramente uma

estrutura de cargos na qual ocorre segregação, em que os brancos

ocupam os cargos gerenciais e os negros estão sub-representados em

nível de tomada de decisão, estando geralmente empregados como

operários e trabalhadores em geral.

Ademais, o relatório do estudo de avaliação de impacto não

apenas revelou que pouco avanço foi feito para atingir metas numéricas

de ação afirmativa estabelecidas, como também mostrou um declínio
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cargos de gerência.

A lei de ação afirmativa foi concebida como uma medida

temporária e a necessidade de sua continuidade deveria ser a mais

breve possível. Contudo, a aparente falta de entusiasmo por parte dos

grandes empregadores em adotar a ação afirmativa e tomar medidas

concretas para efetuar uma completa transformação estrutural na força

de trabalho da Namíbia pode vir a prolongar a necessidade e a relevância

da lei de ação afirmativa. Por sua parte, a Comissão de Eqüidade no

Emprego da Namíbia está determinada a incrementar a supervisão e

os mecanismos de controle de cumprimento da lei, para garantir que

os objetivos da eqüidade no emprego sejam alcançados e a completa

transformação da força de trabalho da Namíbia se torne uma realidade.
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Este artigo salientará o papel que os atores sociais (individual ou

coletivamente) podem ter na prevenção e combate ao racismo no local

de trabalho e dentro de suas  estruturas de representação. Serão

discutidos  estratégias de organização tanto de trabalhadores como de

empregadores  e negociações coletivas em prol da eqüidade racial.

Democratizando as estruturas sindicais

Nesta apresentação, em vez de salientar nossas debilidades,

evidenciarei através de exemplos concretos como nós estamos lidando

com questões de representação dentro das estruturas do movimento

trabalhista canadense. Mas antes disso, eu darei exemplos de alguns

desafios que nós tivemos de enfrentar para democratizar as estruturas

sindicais ao longo dos anos.

UM RELATO SOBRE COMO PREVENIR E
COMBATER O RACISMO NAS ESTRUTURAS

SINDICAIS

Marie Clarke Walker
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asiáticos, ou aqueles que se identificam como negros, foram

enquadrados na categoria de trabalhadores não- brancos1. Uma

retrospectiva histórica da imigração rememora que os descendentes

de africanos se estabeleceram na Nova Escócia no inicio do século 17.

Os descendentes de chineses e de asiáticos do sul chegaram ao Canadá

pouco antes de 1900, quando os trabalhadores chineses foram trazidos

para construir a ferrovia nacional - estratégica do ponto de vista

econômico para ligar o país de uma extremidade a outra. A maioria

dos trabalhadores do Caribe, América Latina e América Central

começaram a chegar ao Canadá nas décadas de 1950 e 1960.

A luta para conseguir a inclusão em nossos órgãos sindicais centrais

começou no final dos anos 70, com ênfase na falta de participação das

mulheres em cargos de liderança. Todos os membros na liderança de

nossas organizações eram homens; até mesmo o Vice-Presidente

encarregado de temas relacionados às mulheres. Depois de muita

discussão e organização, as mulheres obtiveram, por meio de medidas

de ação afirmativa, a inclusão de cinco assentos no Conselho Executivo

do Canadian Labour Congress (CLC), a serem preenchidos por mulheres

pertencentes aos cinco maiores sindicatos filiados. Havia, entretanto,

limites para essa  ação, já que as mulheres que foram selecionadas

focalizavam suas ações apenas ao seu próprio sindicato, não eram

eleitas diretamente por um público de mulheres sindicalistas e  nem

representavam este grupo como um todo.

O trabalho que fizemos para incrementar a representação das

pessoas não-brancas em posições de liderança e nos quadros de pessoal

pode ser visto a partir de distintas perspectivas. Uma delas é nossa

crença nos princípios da igualdade, justiça e direitos humanos. Outra

está relaiconada à democratização das estruturas sindicais para que

estejam em conformidade com os princípios sindicais. Esta última

perspectiva pode ser considerada como uma manifestação política.

Somos guiados por uma crença básica  de que o movimento

sindical deve analisar o racismo através de uma perspectiva social,

econômica e política abrangente e combatê-lo em todas essas frentes.

1 N.E. No texto, a expressão original “de cor” será substituída por não-branco
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um olhar crítico dentro de sua própria casa, constatando como o racismo

debilita a força e a eficácia dos sindicatos.

Um passo básico, e ainda assim importante, na organização

dentro do nosso próprio movimento foi conseguir a concordância de

que sejam lidas declarações de igualdade em todas as solenidades do

CLC. Ao reconhecer que nossos membros são influenciados pelo racismo,

sexismo e homofobia da sociedade na qual eles vivem, tivemos o intuito

de apresentar os temas da segurança e da igualdade diretamente aos membros

do sindicato. Nossas declarações denunciam os diferentes tipos de discriminação

como anti-sindical e anti-solidário e manifestam a expectativa de que todos

sejam tratados com dignidade e respeito dentro da própria casa.

Como parte de nossas consultas (ex., Grupo de Trabalho Anti-

racismo do CLC e Fóruns Nacional e Regional Anti-racismo), nossos

ativistas descreveram o racismo sistêmico como uma doença crescendo

lentamente em nossos alicerces. Ao seu ver, o fortalecimento das

estruturas sindicais internas é fundamental para a consolidação do nosso

movimento. Essas estruturas não podem ser revitalizadas sem enfrentar

o racismo sistêmico e sem ouvir as opiniões dos aborígines e das pessoas

não-brancas nos processos de tomada de decisão e em seus órgãos.

Com essa finalidade, eles têm instado os sindicatos a rever

normas e práticas existentes que privam associações e organizações

dos talentos, visões e experiências dos povos aborígines e das pessoas

de cor. Nossas hierarquias e “cultura sindical” representam barreiras

para a plena participação dos povos aborígines e não-brancos. Derrubar

essas barreiras implicará a realização de mudanças em nossas

constituições, estatutos e na forma como conduzimos nossas reuniões.

A fim de ampliar a representação e a inclusão em todos os níveis

de liderança sindical e do trabalho, os sindicatos devem reavaliar a

cultura dos privilégios, regalias, hierarquias e a eurocentricidade que

refletem aspectos das estruturas das corporações e que não têm lugar

em organizações lutando por igualdade. Os sindicatos devem assegurar

que os membros aborígines e os não-negros estejam representados em

comitês, delegações e em mesas de negociação.

Atualmente, por todo o país, temos comitês e grupos de trabalho

na maioria de nossos sindicatos. Esses comitês e grupos de trabalho,
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físicos, além de trabalhadores homossexuais, bissexuais, lésbicas e

transexuais, foram constituídos quando se passou a reconhecer, do

ponto de vista político, que as estruturas de poder e tomada de decisão

existentes não são o suficientemente inclusivas para todas as pessoas

filiadas. Membros desses grupos estão continuamente buscando

maneiras de melhorar nosso trabalho em nosso próprio benefício.

Esses comitês e grupos de trabalho reconhecem a diversidade de

nosso quadro de filiados e  procuram assegurar que todos os temas de

relevância para os trabalhadores sejam contemplados. É por isso que

foi destacado por alguns de nós que seria um erro de nossas lideranças

pensar em debilitar, de uma forma ou de outra, a eficiência dessas

ferramentas estruturais.

O trabalho dos comitês e grupos de trabalho complementa o enorme

trabalho empreendido pelos congressos sindicais, nas quais  sindicatos sensíveis

à causa se organizam para reforçar nosso movimento.

Analisando a forma como trabalhamos dentro das estruturas

sindicais e buscando formas de avançar com nosso trabalho, também

se torna importante reconhecer o fato de que, além de oferecer aos

participantes a oportunidade de aprender  a partir de outros, nossas

conferencias organizadas por coligadas e por órgãos trabalhistas centrais

são importantes ferramentas organizacionais para o movimento

trabalhista. No caso do CLC, é uma oportunidade para que os sindicalistas

discutam formas de fortalecer o movimento através dos sindicatos.

Também gostaria de mencionar as contribuições de outras

organizações que podem não ter sido seguidas por todas as lideranças

sindicais mas que são essenciais para nossa sobrevivência e crescimento

como movimento de  trabalhadores.

Ainda que organizações como a Coalizão de Centrais Sindicais de

Negros (CBTU2) e a Aliança Trabalhista Asiático-Canadense (ACLA3) não

sejam parte  de estruturas sindicais formais, elas deveriam ainda assim

ser consideradas como estruturas “dentro da grande estrutura do

2 Coalition of Black Trade Unions (CBTU)
3 Asian Canadian Labour Alliance (ACLA)
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por membros do sindicato e pelo fato que eles oferecem um espaço

político diferente, mas ainda assim importante.

Por exemplo, a CBTU-Ontário é uma importante estrutura que

acolhe trabalhadores de ascendência africana. Essa organização é

também essencial para o trabalho de solidariedade em curso entre

pessoas de ascendência africana dos Estados Unidos e do Canadá e é

primordial para a organização dentro da própria comunidade de

descendentes de africanos. A CBTU foi criada em 1972 nos Estados

Unidos, quando 1.200 sindicalistas de ascendência africana, incluindo

líderes e membros comuns, se reuniram para discutir o papel dos

sindicalistas da raça negra no movimento.  Seu surgimento aconteceu

quando a Federação Americana do Trabalho - Congresso das

Organizações Industriais (AFL-CIO) ignorou as opiniões dos sindicalistas

negros e permaneceu em neutralidade nas eleições presidenciais de

1972. Desde então, a CBTU tem trabalhado para empoderar os

trabalhadores negros a combater todas as injustiças no local de trabalho

e na comunidade, nacional e internacionalmente.

A única sede internacional da CBTU foi estabelecida em Ontário

e foi constituída em 1999. A organização trabalhou com afinco para

politizar e mobilizar a comunidade negra. Esse trabalho incluiu a

aprovação de resoluções que lidam com muitos temas de importância

para a comunidade, incluindo o apoio a medidas de reparação. Sendo

uma organização sindical da América do Norte, a CBTU não está sozinha

no apoio à  política de reparação. O próprio CLC também aprovou

recentemente uma resolução entrando na luta por indenizações.

Por conta de nossa experiência até o momento, nós estamos

perfeitamente cientes de que, caso não seja dado espaço para que

nossos membros se organizem verdadeiramente em sindicatos por todo

país, alguns trabalhadores vão continuar a ser marginalizados, uma

vez que, embora tenhamos comitês e cargos, as pessoas nesses comitês

e cargos ainda não detêm poder real para criar o tipo de mudança

necessária.

O pior que pode ocorrer ao movimento sindical é que as estruturas

dos comitês e as posições de igualdade de direitos sejam vistas

meramente como parte de um esforço simbólico contínuo que prevalece.
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dessas estruturas para lidar com desequilíbrios de poder existentes, a

fim de fortalecer a solidariedade dentro de nosso movimento.

O trabalho que foi empreendido em torno da Força Tarefa Anti-

Racismo do CLC e dos Fóruns Nacional e Regional Anti-Racismo foi

importante para nosso trabalho permanente de ampliação da

representação das minorias étnicas e de combate ao racismo. Nossa

reivindicação por representação no CLC e suas filiadas deu resultado.

Ganhou ímpeto quando um colega de ascendência africana desafiou

uma chapa eleitoral composta apenas por brancos na Convenção do

CLC em 1990.

Hoje em dia, existe representação não-branca no âmbito do

CLC e em nossos sindicatos filiados do setor público e privado: Sindicato

dos Funcionários Públicos do Canadá (CUPE); Sindicato dos Trabalhadores

Postais do Canadá (CUPW); Aliança do Serviço Publico do Canadá (PSAC);

Sindicato Nacional Geral dos Funcionários Públicos (NUPGE); Sindicato

Nacional dos Trabalhadores dos Setores de Transportes, Aeroespacial e

Automotivo do Canadá (CAW-Canada); Sindicato dos Trabalhadores da

Indústria Siderúrgica do Canadá (USWA); Sindicato dos Trabalhadores

dos Setores de Comunicações, Energia e Papel do Canadá (CEP); Sindicato

Internacional de Funcionários de Hotéis e Restaurantes / Sindicato dos

Trabalhadores da Indústria Têxtil (HERE/UNITE); e também na

Federação Trabalhista de Ontário (OFL) e na Federação Trabalhista de

Saskatchewan (SFL), ambas filiadas ao CLC.

Inclusão nas estruturas de tomada de decisão

Aqui estão alguns exemplos de como o trabalho realizado ao

longo dos anos por ativistas de comunidades aborígines e de pessoas

não-branca tem dado resultados. O CLC melhorou significativamente

devido a esses esforços.

Por exemplo:

• No momento, temos dois altos funcionários negros, trabalhando
em tempo integral no CLC: Hassam Yussuff, Secretário-Tesoureiro



4949(que também é o segundo hierarquicamente na liderança do
CLC) e Marie Clarke Walker, Vice-Presidente Executiva.

• Atualmente temos dois Vice-Presidentes do CLC (assentos de
equidade), os colegas Sonia Reynolds e Ray Dhaliwal. Antes deles
estavam os colegas Lynn Jones, Carol Wall e Jay Nair. Em 1992 a
constituição do CLC foi mudada para permitir a inclusão de dois
Vice-presidentes para representar os trabalhadores negros no
Conselho Executivo do CLC. Esses dois representantes são eleitos
de forma direta por seus pares em convenção.

Antes dos dois cargos por tempo integral mencionados acima, o

colega Fred Upshaw, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de

Ontário, havia sido eleito para um cargo de liderança em tempo integral.

Além disso, na nossa Convenção em 1994, foi criado um Grupo

de Trabalho de Trabalhadores de Cor no CLC para auxiliar o CLC na

implementação de decisões sobre políticas e oferecer liderança em

temas importantes para suas comunidades.

Esses são avanços positivos. No entanto, todos os dias existe

pressão para voltar aos velhos tempos e, na realidade, perdemos terreno

no que diz respeito ao número de mulheres em cargos eletivos; há

algumas filiadas que deixaram de exercer cargos relacionados à

promoção de equidade em comitês, para exercerem mandatos em

convenções gerais. Isso retira o poder de decisão dos constituintes

cuja posição de equidade deveria estar lá para representá-los e

transforma o processo num concurso de popularidade.

Atualmente não há líderes de sindicato que sejam trabalhadores

não-brancos.

Integração na estrutura de recursos humanos da organização

A estrutura de recursos humanos dentro de qualquer organização

é vital para a integração de trabalhadores não brancos ou de qualquer

membro de grupo que busque igualdade. Essa mensagem também foi

reforçada nas discussões durante o Processo Consultivo da Força Tarefa

Anti-Racismo conduzido pelo CLC.
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ao Relatório da Força Tarefa:

• Em 1998, os conselheiros do CLC criaram o Departamento de
Direitos Humanos e Anti-Racismo como um reconhecimento da
importância do trabalho anti-racismo.

• Entre 1998 até o presente, dois (2) dos oito (8) Diretores
Nacionais  são trabalhadores de cor. De quatro (4) Diretores
Regionais, uma (1) é mulher de cor.

• Coletivamente, os Diretores Nacionais e Regionais são parte
importante de nossa estrutura. Eles desempenham um papel
chave na implementação das decisões tomadas pelos conselheiros
do CLC e pelos membros do Conselho Executivo do CLC.

Contudo, estamos bem cientes de que não podemos descuidar-

nos. Muitas das nossas organizações filiadas têm enormes excedentes

de pessoal e em breve registrarão um grande número de aposentadorias.

O Canadá, como os EUA, os países europeus, Japão e Austrália, está

enfrentando pressões e desafios em função de mudanças demográficas.

As seguintes estatíst icas comprovam o que foi dito

anteriormente:

• Estima-se que por volta de 2010, enfrentaremos uma escassez
de trabalhadores da ordem de 950.000, a não ser que se faça
uso de fontes não utilizadas de trabalhadores através da
imigração e da população aborígine.

• Estima-se que 100% do crescimento líquido da força de trabalho
canadense dependerá da imigração por volta de 2010.

De acordo com a publicação Statistics Canada the Daily (terça-

feira, 22 de Março de 2005), o estudo “Minorias visíveis do Canadá em

2017” (Canada’s Visible Minority Population in 2017) revela fatos

importantes com respeito às mudanças demográficas e o impacto

esperado com a presença das pessoas de cor.
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“De acordo com as novas projeções etno-culturais da população,
aproximadamente uma em cada cinco pessoas do Canadá, ou
entre 19% e 23% da população total, poderá vir a pertencer a
uma minoria visível por volta  de 2017, quando o Canadá celebrará
150 anos de existência.

Dentre os vários cenários considerados para as projeções feitas
no estudo, o Canadá teria, daqui a 12 anos, entre 6,3 e 8,5
milhões pessoas que pertenciam à de minorias visíveis4.

Dados provenientes de censos anteriores indicam que a população
das minorias visíveis está aumentando muito mais rapidamente
que a população total. Entre 1996 e 2001, a população total
aumentou 4%, enquanto a das minorias visíveis aumentou 25%,
ou seja a uma taxa seis vezes mais veloz.”

De acordo com outro estudo, o Documento Informativo do

Conference Board of Canadá (Abril de 2004) “Promovendo uma Mudança

Visível - A Contribuição das Minorias Visíveis ao Crescimento Econômico

do Canadá”:

“Se não fosse a imigração, a Nova Escócia e em menor proporção
Saskatchewan e Manitoba (províncias), e as duas cidades mais
populosas do Canadá, Toronto e Montreal, teriam, na realidade,
experimentado uma redução na população de sua  força de
trabalho.”

“As pessoas de cor são atores importantes na mão de obra do
Canadá. Em 2001, a taxa de participação das minorias visíveis
era de 66%, semelhante à taxa para todo o país, e elas respondiam
por cerca de 13% da mão de obra...”

Exemplos de uma história de ativismo da qual nos orgulhamos

Uma das maiores desvantagens que temos é que nossa história

como negros não está registrada, e quando há registros, ela é distorcida

por aqueles que querem minimizar nossa contribuição à construção da

sociedade.

4 Minorias invisíveis englobam pessoas não-brancas
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30. Foi o primeiro sindicato formado unicamente por negros, chegando

a ter 10.000 filiados. Eles lutavam por melhores condições de trabalho

para todos os trabalhadores e, em particular, para os operários negros

trabalhando nas ferrovias. Os passageiros brancos denominavam a todos

“George”, fazendo alusão ao fato de que eles seriam os “rapazes do

George Pullman5”. Esse é o tema de um livro escrito por Stan Grizzell

“Meu nome não é George”.

Alguns líderes sindicais afro-canadenses envolveram-se em lutas

políticas nos anos 50 e 60 para conseguir implementar mudanças

institucionais e legislativas. Líderes sindicais como Bromley Armstrong

arriscaram tudo ao integrarem equipes “experimentais”. Esses corajosos

indivíduos se uniram a companheiros brancos para demonstrar que

existia discriminação nos setores de habitação, emprego e serviços.

Eles iam juntos a restaurantes onde não era permitida a entrada de

“negros”. Naquela época, cidadãos canadenses de ascendência africana

tentavam alugar um apartamento e lhes era dito que não havia

disponibilidade. Não muito tempo depois, o mesmo proprietário do

imóvel informava ao companheiro branco que havia disponibilidade.

Eles questionavam a discriminação inerente a esses atos, ao mesmo

tempo que exigiam ação governamental.

Líderes dos trabalhadores não brancos tiveram papel instrumental

para conseguir que seus sindicatos lutassem pela igualdade no emprego

e contra o racismo em Ontário – a Comissão para a Equidade no Emprego

foi constituída tendo uma mulher negra, Juanita Westmoreland Traore,

como sua primeira Representante. Isso foi uma grande vitória para a

equidade no emprego no Canadá. Houve, contudo, um grande revés

quando a Comissão foi fechada pelo repressivo Governo Conservador.

Assim também ocorreu com a Secretaria Anti-Racismo, a qual também

era liderada por outra mulher negra, Anne-Marie Stewart.

Alguns dos temas mais amplos

Apesar de sermos um país de imigrantes, nós sempre tivemos

grandes tensões sociais com respeito a questões de imigração e racismo.

5 O inventor do carro-leito, nas viagens ferroviárias.



5353A presença do racismo em nossa sociedade e a luta permanente para

integrar trabalhadores de cor na vida social, econômica, política e

cultural deste país é prova inequívoca dessas tensões.

A obtenção de mudanças positivas para nossa comunidade negra

no Canadá tem demandado um esforço duradouro e importante. Tivemos

vitórias importantes, mas no entanto, como comunidade, ainda estamos

extremamente sub-representados na vida e nas estruturas dominantes

do Canadá. Vivemos cronicamente à margem da vida política do nosso país.

Raramente temos representação em posições e instituições-chave

do estado, nas quais decisões políticas e econômicas que impactam

nossas vidas são tomadas, como por exemplo, na Corte Suprema e na

Magistratura, Ministros de Estado Titulares, Ministros Adjuntos, Altos

Representantes, Embaixadores e Presidentes de Grandes Empresas da

Coroa.

Mulheres de ascendência africana e asiática, e todas as mulheres

negras, têm estado à frente da resistência contra aspectos

discriminatórios da política social e econômica do Canadá e seu impacto

em nossas comunidades. Elas desafiam a natureza sistêmica do racismo

nos setores de saúde, educação, capacitação e emprego e no acesso a

programas sociais básicos. As mulheres descendentes de africanos

também chamaram a atenção para os níveis inaceitáveis de pobreza

entre mulheres e crianças de nossa comunidade.Mulheres da nossa

comunidade enfrentam outras formas de discriminação, nas quais o

racismo se entrelaça com a discriminação baseada em gênero,

deficiência, idade e/ou orientação sexual.

O enfrentamento do racismo tem sido parte essencial do nosso

trabalho, incluindo o racismo contra negros que os africanos e

descendentes de africanos sofrem. Por todo o país, no dia-a-dia,

membros da nossa comunidade enfrentam o impacto do colonialismo,

imperialismo, da escravidão e exploração histórica dos nossos

trabalhadores.

Embora os representantes do Estado sempre neguem, o Canadá

teve participação direta na escravidão e, historicamente, beneficiou-

se da opressão aos africanos e descendentes de africanos. No Canadá,

é em virtude da liderança das pessoas de cor que o CLC e o movimento

trabalhista se posicionaram a favor de indenizações e reparações.
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constantemente que o caminho para uma bem-sucedida inclusão dos

trabalhadores de cor na força de trabalho canadense é observar,

seriamente, as seguintes áreas de políticas publicas:

•Acesso antecipado à educação e a programas públicos de
assistência à infância.

•Acesso à educação e capacitação (inclusive programas de
capacitação no local de trabalho).

•Reconhecimento de credenciais internacionais inicialmente
referidas como “credenciais estrangeiras”.

•Acesso a Programas de Estágio.

•Implantação de uma política federal de equidade no emprego e
adoção de legislação de equidade no emprego em cada jurisdição
provincial e territorial.

•Desenvolvimento e implementação de um Plano de Ação Nacional
Anti-Racismo.

•Acesso à Assistência Médica.

Conclusão

Assim como no sistema educacional, no qual nossas crianças não

se vêem representadas – se os trabalhadores não se virem representados

nas estruturas sindicais e não virem suas questões representadas, eles

não participarão.

As estruturas sindicais precisam mudar para tornarem-se acessíveis –

se a única forma de participar de um evento do sindicato for através do voto

numa reunião, muitos trabalhadores negros não chegarão lá.

Os temas do sindicato devem incluir temas de eqüidade – esses

não podem ficar de lado.

Deve haver a vontade de seguir adiante e compartilhar o poder

entre os membros de certas comunidades. Essa é uma medida necessária

para auxiliar os milhões de trabalhadores que querem se organizar.

Enfim, devemos reconhecer onde nós estavamos para que

saibamos para onde vamos. Assim, algumas medidas são importantes:
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•Criação de círculos de apoio;

•Implementação de resoluções e políticas que reflitam as
mudanças;

•Inclusão de  jovens, uma vez que eles podem ser criativos e
inovadores;

•Valorização do trabalho feito por aqueles que vieram antes;

•Assegurar que os mesmos erros não se repitam;

•Assegurar que os trabalhadores negros estejam presentes em
todos os níveis do movimento, bem como em todas as etapas do
desenvolvimento das políticas e não apenas nos estágios finais,
quando seja necessário adequar uma lente de equidade; e

•Todos os temas do mundo do trabalho devem contemplar a
perspectiva da eqüidade –  por emplo, assistência médica, saúde
e segurança, remuneração.
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O ano era 1988, Rio de Janeiro.  A epígrafe que apresento nesse

texto ecooava ao som do forte ritmo da bateria. As evoluções dos

passistas arrepiavam e a Vila Isabel, naquele ano foi campeã, com um enredo

que contava a história de luta e resistência do povo negro no Brasil.

O ano era 1990, Brasília. Em 20 de novembro a “Marcha Zumbi

dos Palmares, Contra o Racismo, pela Cidadania e Vida” reuniu cerca

de 30.000 pessoas, que entregaram ao Presidente da República um

documento que, entre outras coisas, reivindicava medidas eficazes de

promoção da igualdade de oportunidades, respeito à diferença e a

adoção de políticas governamentais que fossem além da abstenção da

prática discriminatória, mas que tivessem o objetivo a construção de

ações afirmativas para a população negra. (BENTO, 2001).

Essa pode parecer uma maneira pouco comum de iniciar uma

discussão sobre ações afirmativas, mas o que quero ressaltar é como,

QUESTÕES CENTRAIS DA IGUALDADE
RACIAL: A CONSTRUÇÃO DE INICIATIVAS E

DE POLÍTICAS
Ações afirmativas no Brasil: Discursos e

propostas de uma década
Ana Claudia Farranha

Valeu Zumbi!
O grito forte dos Palmares

Que correu terras, céus e mares
Influenciando a abolição(...)

 Esta Kizomba é nossa Constituição
(Rodolpho, Jonas e Luiz Carlos da Vila)
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ganhou forma e lugar nas discussões do mundo do trabalho, construindo

discursos e ações políticas nesse campo.

Partindo dessa perspectiva, a questão central que apresento é:

o que se dizia há 10 anos no Brasil sobre o tema das ações afirmativas

no mercado de trabalho? Quais as principais propostas? Como essas

propostas podem ser lidas hoje? Que desafios esse balanço coloca para

a construção de políticas de ação afirmativa no mercado de trabalho?

 A partir dessas questões, os eixos que abordarei nesse artigo

referem-se a (ao):

1. Aspectos das ações afirmativas no mercado de trabalho
brasileiro,

2. Elaborações sobre a questão racial;

2.1. A elaboração do movimento sindical

2.2. A elaboração do empresariado

2.3. A elaboração do governo – ações e programa e

3. Conclusões – desafios.

Antes de apresentar mais especificamente o conteúdo das

elaborações dos três atores sociais que privilegio nesse texto, cabe

esclarecer qual o sentido mais geral das ações afirmativas no mercado

de trabalho brasileiro.

1. Aspectos das ações afirmativas no mercado de trabalho brasileiro

Inicialmente, cabe afimar que propostas  nessa direção não são

uma  novidade. Em 1968, 03 anos após a ratificação e promulgação da

Convenção 111 da OIT, um grupo de técnicos do Ministério do Trabalho

e do Tribunal Superior do Trabalho sugeriu a aprovação de uma legislação

que obrigasse as empresas privadas a manter uma percentagem mínima

de empregados negros e de outras etnias nos seus quadros funcionais.

Sendo assim, a proposta legislativa se assemelhava muito com a lei de

nacionalização do mercado de trabalho (Lei dos “2/3”), que estabelece
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empresas nacionais.

Alguns dos motivos dessa proposta estiveram bastante relacionados

com a maneira pela qual os jornais da época noticiavam episódios de

discriminação racial.1 SANTOS (1999), apresenta uma série de episódios

relativos à prática da deiscriminação ocorridos em cidades brasileiras.

O autor aponta que a motivação para a iniciativa dos técnicos do

Ministério do Trabalho era uma forma de responder ao paradoxo:

tendência da sociedade brasileira à tolerância das raças X a prática

efetiva da discriminação (SANTOS, 1999, p. 227). Em outras palavras,

a questão da discriminação racial no Brasil, ao longo da década de 60,

ía se tornando cada vez mais evidente e isso justificava a proposta.  A

análise que o autor apresenta acerca  da questão é a de que “essa

iniciativa visava atenuar os constrangimentos daqueles que estavam

sendo impedidos de serem contratados em razão da cor.”. E, continua,

afirmando que “a proposta vinda dos técnicos vinha mais como uma

possível solução perante algo que não era um mero episódio na sociedade

brasileira” (SANTOS, 1999, p. 227).

 A menção desses fatos  permite constatar que o debate das

ações afirmativas não é uma novidade, mas uma questão que é

continuamente recolocada, na agenda política brasileira.  Do ano de

1968 até a década de 90 essa discussão vai ganhando visibilidade. Um

momento importante nesse processo foi a queixa  apresentada, em

1992, pelo movimento sindical junto à Conferência Internacional do

Trabalho (CIT), denunciando a existência de discriminação racial no mercado

de trabalho brasileiro e, portanto não cumprindo da Convenção 111.

Em 1995, o governo brasileiro reconheceu a existência de práticas

discriminatórias, relacionadas a questão racial, e instituiu, em parceria

1 Discutindo aspectos dessa questão SANTOS (1999) afirma o seguinte: “Desde o
inicio dos anos sessenta havia denúncias de discriminação racial. Elas apareceriam
nas análises de intelectuais brasileiros e brasilianists, e nos jornais diários. Os
casos de discriminação racial ocorriam nos mais variados espaços. Em 06 de
maio de 1961, uma professora foi acusada de racista por ter insultado um cobrador
de ônibus coletivo. A professora que empunhando um revólver, havia chamado o
cobrador de “negro”, alegava ter sido desrespeitada e insistia em declarar “não
ser racista e não admitir discriminação racial de modo algum”. O caso foi parar
na delagacia, em função do uso da arma na discussão, e não pela acusação de
discriminação racial, por mais que o destaque do jornal tenha sido por essa
denuncia. (A Tarde, 6/5/1961).
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ações de promoção da igualdade de oportunidades e combate à

discriminação, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, o qual

resultou na criação do Programa Brasil, Gênero e Raça e cuja

operacionalização vem se dando através dos Núcleos de Combate à

Discriminação no Emprego e na Ocupação.2

Essa iniciativa do movimento sindical e a reação posterior do

governo brasileiro –  com a assistência técnica da OIT – resultará na

elaboração de um conjunto de propostas que passam a constituir

elementos significativos para o combate ao racismo e a promoção da

igualdade racial no Brasil.

2. Elaborações sobre a questão racial

2.1 A elaboração do movimento sindical

No que concerne à elaboração sindical, sobre esse tema, pode-

se destacar, principalmente, os seguintes acontecimentos :

• A criação da Comissão Nacional de Luta Contra a Discriminação
Racial da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1993;

• A criação do Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade
Racial (INSPIR), formado pelas três Centrais Sindicais ( Central
Única dos Trabalhadores – CUT, Central Geral dos Trabalhadores
– CGT,  Força Sindical – FS, além Central Norte Americana AFL-
CIO) e a Organização Regional Interamericana de Trabalhadores
– ORIT, em 1995;

• A criação do Observatório Social, em 1997, para acompanhar
e verificar o cumprimento dos direitos e princípios fundamentais
no trabalho nas empresas brasileiras (em especial as
multinacionais) de acordo com a Declaração da OIT sobre os
princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu seguimento,
adotada em 1998, entre os quais está o da não discriminação.

• A elaboração do Mapa da População Negra no Brasil, pelo INSPIR
e DIEESE, em 1999, que foi uma iniciativa pioneira no sentido
de apontar a situação da população negra no mercado de trabalho,

2 Sobre a experiência dos Núcleos ver  OIT (2005).



6060em cinco regiões metropolitanas: São Paulo, Recife, Salvador,
Belo Horizonte, Porto Alegre e no Distrito Federal.

• Criação da mesa temática de igualdade de oportunidades, na
categoria dos bancários, com caráter bi-partite e estabelecida
pela Convenção Coletiva de 2001.3

Esses acontecimentos são iniciativas que vão denotar como a

questão racial foi ganhando espaço na política e na organização interna

do movimento sindical brasileiro.  Um destaque importante refere-se à

declaração dos sindicalistas brasileiros em defesa de políticas públicas

de promoção de igualdade racial, documento que mediou à intervenção

desse segmento no contexto de Durban (2001)4, que continha propostas

para serem aplicadas tanto no plano nacional quanto internacional.5

Outro conjunto de iniciativas a serem destacadas refere-se à

intervenção da CUT no extinto Grupo de Trabalho para Eliminação da

Discriminação no Emprego e na Ocupação – GTDEO (1996). Essa

intervenção foi significativa, pois ela se baseava em documento que

continha diferentes propostas de ação, tanto para o governo, quanto

para atuação do empresariado e do movimento sindical.

É importante destacar que para o Estado a principal proposta

era a construção de indicadores para dimensionar a questão racial e de

gênero com o objetivo  de que as políticas públicas incorporassem  essa

perspectiva no seu processo de elaboração. Um exemplo disso é a

introdução do quesito cor na elaboração de registros e coletas de dados,

tanto na educação, quanto na saúde ou no mercado de trabalho.

Para o empresariado,  o documento mencionado, apontava como

principal proposta a ampliação dos programas de diversidade no interior

3 Sobre isso ver OIT (2005) , os módulos 2 e 4.
4 Quando refiro-me ao contexto de Durban, faço menção a  3ª. Conferência Mundial
contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de
Ignorância, realizada na Africa do Sul, em 2001. O principal resultado dessa
Conferência foi que o país-mebros da Nações Unidas adotaram uma declaração e
um programa de ação que continha medidas para o combate ao racismo.
5 Sobre isso ver Declaração dos  Sindicalistas Brasileiros em Defesa de Políticas
Públicas de Promoção da Igualdade Racial, assinada pela Central Geral dos
Trabalhadores-CGT, Central Única dos Trabalhadores-CUT, Força Sindical–FS, Social
Democracia Sindical-SDS, Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial
– INSPIR, de 21 de abril de 2001.
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raciais, que permitissem um melhor quadro da questão racial no interior

das empresas.

Finalmente, para o movimento sindical, as principais propostas

definidas pelo documento que norteava a atuação da CUT, no GTDEO,

eram a ampliação da negociação coletiva em torno de cláusulas anti-

discriminatória e de promoção de igualdade de oportunidades e a

necessidade  desenvolver valores institucionais, através de processos

de formação e mudanças de práticas organizacionais.

A conclusão acerca das iniciativas aqui listadas é que elas podem

ser interpretadas como  elaborações cujos eixos de implementação

estavam mediados pela noção de diálogo entre os segmentos que compõe

o clássico modelo de intermediação de interesses: governo,

trabalhadores e empregadores.

2.2. A elaboração do empresariado

A década de 90 é marcada pela implementação de uma série de

experiências no interior das empresas, as quais assinalavam a dimensão

a ser tomada pelo tema diversidade no Brasil. Essas empresas, na sua

maioria, eram multinacionais que passaram a  colocar em prática, no

Brasil, os programas institucionais de suas matrizes.

Em 1996, um momento de reflexão sobre essas práticas ocorreu

por ocasião do Encontro Tripartite sobre a implementação de políticas

voltadas à diversidade, organizado por uma parceria entre a OIT, o

Ministério do Trabalho e o Ministério da Justiça. O principal objetivo

desse encontro era  compreender e dialogar com as estratégias

empresariais implementadas pelas seguintes empresas:  Motorola do

Brasil S/A, Johnson e  Johnson, Levi Strauss do Brasil Ltda, Walmart do

Brasil S/A, SEMCO do Brasil Ltda e FMC do Brasil S/A. Cada uma dessas

empresas teve a oportunidade de expor os contornos e alcance de seus

programas de diversidade.6

6 Para maiores detalhes ver MTb, MJ e OIT ( 1996).
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aponta recomendações que se dirigiam para: a) a ampliação da

informação sobre programas dessa natureza  e divulgação das chamadas

boas práticas; b) a necessidade da construção de um conjunto de

políticas de combate à discriminação e promoção da igualdade racial;

c) o aperfeiçoamento legislativo em torno da questão; d) o

desenvolvimento de programas de formação profissional que incluissem

a temática da discriminação, f) a necessidade da troca de experiências

e mobilização em torno da questão.

Uma outra iniciativa no âmbito empresarial é a pequisa feita

pelo Instituto Ethos nas 500 maiores empresas do Brasil (2003)7. O

objetivo da pesquisa era identificar aspectos referentes à diversidade

e à eqüidade no âmbito das empresas, procurando, assim, estimular

ações na superação das desigualdades verificadas nesses espaços. O

resultado da pesquisa assinala uma pequena participação de negros e

mulheres nas empresas, participação essa que tende a se afunilar nos

níveis mais altos da hierárquia funcional. Em outras palavras, entre os

executivos8 das empresas que compuseram a amostra o percentual de

participação de mulheres de 9% e de negros 1,8%. Para o nível de

gerência esse percentual é de 18%, para as mulheres e de 8,8% para

negros. No nível de supervisão, chefia e coordenação esse percentual é de

28%, para as mulheres e 13,5% para os negros e, por fim esses dois segmentos

correspondem a 35% e 23,4 do nível funcional, respectivamente.

O que é significativo na elaboração empresarial é  identificar como o

tema das ações afirmativas,  vem ganhando espaço no universo da gestão

organizacional das empresas. Entretanto, esse movimento não tem a mesma

relevância no âmbito da representação empresarial dos setores : comércio,

indústria e serviços. O que quero dizer é que falta uma sintonia entre a

elaboração no interior das empresas e os órgãos de representação dos setores:

confederações, federações e sindicato patronais.

Outra consideração a ser atribuída a elaboração empresarial

acerca desse tema refere-se ao fato de que o termo diversidade abarca

7 O leitor pode questioner se não houve outra iniciativa entre a realização do
Encontro mencionado nos parágrafos anteriores e a realização da pesquisa, informo
que não encontrei nenhuma referência que pudesse utilizar nesse artigo.
8 Trata-se dos mais altos posto nas carreiras de admistradores. Eles correspondem
ao nível de direção.
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desigualdade. O que parece ser importante observar, para que a questão

racial não se dilua na temática, é a necessidade  que os programas

implementados atualmente contenham metas que possibilitem verificar

a alteração da situação da população negra no mercado de trabalho.

 Uma sugestão a ser apresentada, refere-se aos mecanismos de

avaliação dos impactos de cada um desses programas. Tomando por

base as considerações de TOMEI (2005), podem ser objeto dessa

avaliação: a) o processo de implementação do programa, devendo

analizar-se a forma como as ações foram se desenvolvendo; b) os

resultados do programa, identificando numericamente como o programa

foi capaz de alterar as situações dos grupos beneficiados pelo programa;

c) os beneficios obtidos pela empresa através do programa, identificando

em que medida a empresa foi capaz de auferir resultados de

produtividade e imagem  a partir do programa.

2.3 A elaboração do governo: programas e ações

Em relação às iniciativas estatais, observa-se  que no final dos

anos 90 o resultado da mobilização societal em torno da questão se

traduzirá na adoção de programas, como o Programa Nacional de

Direitos Humanos (1996) , cujo objetivo era apresentar propostas que

desfizessem as barreiras relativas ao exercício da cidadania e dos direitos

humanos. Em 2002, esse programa foi revisto e resultou no Plano

Nacional de Direitos Humanos 2, que continha uma seção específica

destinada aos direitos da população negra. Juntamente com essas

iniciativas, identifica-se, também, uma série de medidas aplicadas a

nível federal, estadual e municipal (BENTO, 2001),  as quais referiam

ao tema de licitações, cotas para fornecedores e criação de grupos de

trabalho para a elaboração de políticas de ação afirmativa para afro-

descendentes.

Não é meu objetivo identificar e apresentar cada uma dessas

medidas,9  entretanto é importante destacar  como essas medidas que

9 Sobre isso ver Módulo 2, do Manual de capacitação e informação sobre g~enero,
raça, pobreza e emprego:guia para o leitor.
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das questões relativas às ações afirmativas, colocando-se como um

eixo da política a ser implementada pelo Estado brasileiro.

Certamente, o aspecto mais rico de todo esse processo é a

criação, em 2003, da Secretaria Especial  de Políticas de Promoção da

Igualdade Racial (SEPPIR), diretamente vinculada à Presidência da

República e com status  de Ministério. A SEPPIR passa a ser o órgão

estatal, que em articulação com outros Ministérios, objetiva fazer com

que a questão racial ganhe consistência na política pública,

institucionalizando-se para além de programas e iniciativas pontuais,

abarcando também articulações com outros Ministérios, tais como o

Minsitério da Educação, o Ministério da Saúde e o Minsitério do Trabalho

e Emprego. É importante, assinalar, que a Política Nacional Promoção

da Igualdade Racial, elaborada pela SEPPIR no ano de 2003, assinala

um conjunto de preceitos a serem desenvolvidos por aquela Secretaria.

No âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, cabe destacar a

criação do Grupo de Trabalho para Eliminação da Discriminação no

Emprego e na Ocupação (GTDEO), em 1996,  com objetivo de atuar na

construção de programas de ação para eliminar a discriminação nas

relações de trabalho; e a criação, em 2004, por Decreto Presidencial,

da Comissão Tripartite de Igualdade de Oportunidade e de Tratamento

de Gênero e Raça no Trabalho, com as tarefas principais de: a) a

discussão e elaboração de sugestões  para políticas públicas de igualdade

de oportunidades e tratamento dos temas de gênero e raça; b) apoio e

promoção de iniciativas do parlamento nesses temas; c) apoio e

promoção de iniciativas desenvolvidas pelas instituições em geral,

incluindo organizações da sociedade civil relacionadas aos referidos

temas; e d) promoção e divulgação de legislação relevante sobre os

temas.10

Diante das elaborações apresentadas, quero concluir apontando

alguns desafios, que podem ser utéis para fazer com que os discursos e

práticas, aqui apresentados, possam ganhar densidade e assoalho efetivo

no mundo do trabalho.

10 Para obter mais informações acerca das principais iniciativas governamentais
da década de 90  ver OIT (2005), módulo 2 e, especificamente sobre a Comissão
Tripartite.Ver módulo 4.
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Os  desafios a que me refiro colocam-se a partir das seguintes

questões:

a) Como conectar esse conjunto de elaboração com os
instrumentos desenvolvidos pelo Estado brasileiro no contexto
atual - Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial – PNPIR
e Resoluções relativas a I Conferência Nacional de Políticas de
Política de Igualdade Racial –CONAPIR?

b) Em que medida a construção de um Plano Nacional de Ações
Afirmativas capta essa elaboração e obtém o consenso dos atores
sociais envolvidos nesse contexto?

c) Porque o mercado de trabalho é um lócus importante para o
desenvolvimento das ações afirmativas? Aqui quero chamar
atenção para os desdobramentos e ligação entre da política de
cotas adotada por algumas universidades, as políticas de Ciência
e Tecnologia (C&T) e o conjunto de políticas voltadas para a
inclusão social, combate à pobreza e geração de emprego. Uma
resposta prévia assinala que é no mercado de trabalho em que o
resultado dessa interação (políticas educacionais, políticas de
ciência e tecnologia e políticas gerais de emprego) pode produzir
resultados que efetivem os princípios contidos na Convenção
111 ( não discriminação e promoção da igualdade de
oportunidades).

d) Quais os mecanismos  mais adequados para o monitoramento
e avaliação da implementação de políticas de ação afirmativa?
Qual sistema poderá ser construído? Quais as contrapartidas  e
responsabilidades dos atores envolvidos, quais os instrumentos
de fomento para a implementação da política? A consideração
que faço refere-se a importância do espaço de diálogo entre
Estado, gestores públicos e sociedade civil organizada, assinalando
a relevância que tanto organizações representativas  de
trabalhadores e de empregadores assumem nesse contexto.

e) E por fim, trago como pista para discussão desse conjunto de
questões os aspectos evidenciados na Convenção 111 e,
especialmente na Recomendação 111, que acompanha essa
Convenção, cujos eixos referem-se ao processo de capacitação,
de geração de emprego e renda, compras e fornecedores,
negociação coletiva e criação de órgãos tripartitipes para
promover a observância da política em todos os campos do
emprego: público e privado.
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processo de construção de ações afirmativas, na medida em que eles

delineiam  contornos e ações em torno de  uma agenda prévia e

fornecem diretrizes básicas, as quais devem ser coordenadas pelos

executores das políticas de governo para a questão racial.
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Minha abordagem neste artigo terá três grande eixos: primeiro,

a importância das políticas de ações afirmativas no Brasil, voltadas à

população negra e aos excluídos de igualdade de oportunidades; segundo,

as iniciativas do Governo Federal na busca de alternativas para consolidar

essas políticas em âmbito nacional, e o terceiro e último, os desafios das

políticas de ações afirmativas no trabalho e as perspectivas colocadas.

A constituição de políticas de ações afirmativas no Brasil tem um

momento significativo com a criação da SEPPIR.  Nascida em 21 de

março de 2003, a Secretaria é um marco relevante, haja visto que é a

primeira vez que se tem um organismo do Estado com essa magnitude.

Deve-se considerar ainda a própria localização instituicional da

Secretaria, devidamente vinculada à Presidência da República. Isso

denota um forte compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

com o combate à discriminação racial, com as políticas de inclusão

social e também com o combate a todas as formas de discriminação.

A CONSTRUÇÃO DE ALGUNS CAMINHOS
PARA MATERIALIZAR AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS.

João Carlos Nogueira
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com a promoção da igualdade racial, os principais aspectos a serem

destacados são a  Lei 10. 639 de diretrizes curriculares para a educação

que alterou a Lei de Diretrizes de Base ( LDB) e  a criação da Política

para os Remanescentes de Quilombos, com o Programa Brasil

Quilombola.  Além dessas iniciativas, as quais considero como carro-

chefe da nossa atuação, quero destacar  nossas ações no ano de 2003 e 2004.

Nesses 02 anos foram desenhadas políticas em relação à educação,

as quais constituem-se como iniciativas do Ministério da Educação ou

da SEPPIR. Basicamente, elas dizem respeito  a educação de nível

superior.  A primeira ação relaciona-se às universidades particulares,

que ,por meio do Programa “Pro – Uni”,  atende-se a 112 mil alunos ,

dos quais 36 mil e seiscentos são alunos negros. Além deste programa ,

há, também,  o sistema de cotas em 17 universidades públicas estaduais

e federais, que atende atualmente mais de 10 mil alunos. Essas ações

visam garantir o acesso e permanência de alunos negros e indígenas ao

ensino superior.

 Especificamente no que se refere ao sistema de cotas, a questão

que surge é : sistema de cotas X reparação. Uma resposta a ser oferecida

a esse dilema é que é fundamental a combinação do sistema de cotas

com as políticas de promoção de igualdade Assim, procuramos dar

forma a uma nova concepção de política pública, e também fortalecer

a identidade e cultura negra no Brasil.

Ainda, assinalando aspectos acerca das políticas educacionais

para a promoção da igualdade, temos três novos marcos na educação.

Eles se referem tanto ao financiamento, quanto no acesso educacional.

Um primeiro marco é a revisão do Plano Nacional de Educação (PNE) a

partir do corte étnico-racial.

O segundo marco são as propostas que estão sendo apresentadas

para regulamentação do FUNDEB –  Fundo Nacional para a Educação

Básica, para permitir a efetivação da implementação da Lei 10.639

Essa Lei obriga o ensino de Historia da África e da Cultura Afro- Brasileira

nas escolas de ensino fundamental e médio, trazendo como demandas

a formação continuada de professores, a construção de material

didático- pedagógico, já que o livro didático é elemento indispensável,

a revisão curricular; e a educação quilombola , que passa a figurar
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instrumentos estratégicos para as mudanças estruturais na educação

brasileira na perspectiva étnico- racial.

Outro programa que está sendo construído é o Programa Nacional

de Ações Afirmativas no mundo do trabalho, que visa à inclusão da

população negra no mercado de trabalho. Este programa representa o

esforço de construir uma política sólida permanente e ampla no que

diz respeito às ações afirmativas no mundo do trabalho.  Nesse sentido,

o Decreto 4.228/02 está em processo de revisão. O objetivo é fazer

com que se implemente uma política  de promoção de ações afirmativas

nas empresas e no governo federal. Esse universo  corresponde a 129

estatais federais, que empregam em torno de 380 mil trabalhadores.

Assim, pela primeira vez, ter-se-ia a oportunidade de ter não só ações

focadas em alguns Ministérios, mas procura-se a construir um sistema

integral de ação nas empresas integrantes do Sistema Elétrico, Sistema

Bancário, Banco do Brasil, Caixa Econômicas Estaduais e Federais, dentre

outros. Tais medidas se constituem como ações afirmativas, portanto,

articuladas de forma mais ampla em um programa e de forma permanente.

Do mesmo modo, pretende-se focar também as 9 mil

multinacionais, das quais primeiramente seriam consideradas as 100

maiores empresas com filiais no país, o que seria um passo considerável

para que, a exemplo do que já fazem em suas matrizes, também

tivessem e desenvolvessem responsabilidades sociais aqui no Brasil, já

que no País ainda não há grandes impactos.

Outro aspecto importante em relação à elaboração de um Plano

Nacional de Ações Afirmativas  refere-se ao setor privado nacional.

Atualmente, algumas empresas desenvolvem políticas de diversidade,

mas que ainda são iniciativas com pouco impacto. Outras desenvolvem

políticas de diversidade  ainda com pouco tempo de execução, o que

não permite uma avaliação mais consistente. Daí a necessidade de

políticas que não sejam pontuais e frágeis. Para isso, entretanto, é

necessário reconstruir um sistema articulado entre os vários mundos

das relações de trabalho, garantindo a permanência dessas políticas.

Está em fase de elaboração o Programa Nacional de Ações

Afirmativas no Mundo do Trabalho, que prevê ações articuladas entre

governo e sociedade, trazendo novos marcos regulatórios;
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na saúde e outras áreas do governo federal. Este processo não é,

portanto, dissociado dos demais.

Tanto as ações afirmativas que estão sendo desenvolvidas na

educação, quanto as desenvolvidas no mundo do trabalho, na saúde e

com as Comunidades Quilombolas são indispensáveis no Brasil. A

sustentabilidade do desenvolvimento e crescimento dependem da

disponibilidade de trabalhadores qualificados para os vários setores da

economia, dada a defasagem entre as demandas de qualificação do

ponto de vista tecnológico e a qualificação real.

Aumentar a escolaridade da população negra, que equivale hoje

a quase três anos a menos do que da população branca, representa,

portanto, um grande desafio para um desenvolvimento mais acelerado

e sustentável, considerando ainda que boa parte da população negra

não está em condições de assegurar melhores oportunidades em novos

espaços de emprego. Por isso, reafirmo a necessidade de uma articulação

de políticas de desenvolvimento associadas com outras de inclusão da

população negra excluída do mercado de trabalho.

Cabe também lembrar das iniciativas empreendedoras de

empresários negros e empresárias negras no Brasil. Nos últimos três

anos, por meio de ações de empreendedores negros da Associação

Nacional de Empreendedores Afro- Brasileiros- ANCEABRA, com o apoio

da Seppir, estão sendo desenvolvidas, em sete estados, 600 iniciativas

de incubadoras de empresa. Estima-se que pelo menos 30% delas terão

resultados efetivos quanto a empreendimentos com sustentabilidade.

Na mesma direção trabalha a Incubadora Afro-Brasileira do Rio de

Janeiro, que tem como meta incubar 450 empreendimentos nas áreas

do comércio, dos serviços e do turismo na região metropolitana do RJ

até julho de 2007, com patrocínio da Petrobrás. É fundamental que as

empresas, governos e o setor privado apoiem essas iniciativas para que

alcancemos um desenvolvimento social e econômico  mais equilibrado.

Destaco também outro programa da SEPPIR em conjunto com o

Ministério do Trabalho- MTE e apoio da OIT, dirigido às trabalhadoras

domésticas,. Além do MTE e Seppir, participam na coordenação, o

Ministério do Planejamento, a Secretaria de Mulheres e a Confederação

Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Este esforço conjunto tem
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milhões de profissionais deste ramo de atividade, pouco reconhecido no Brasil.

Programas dessa natureza são fundamentais no Brasil porque

temos em torno de 6 milhões de trabalhadoras domésticas que vivem

em situação precária do ponto de vista da regulamentação das suas

atividades de trabalho, da garantia de seus direitos e sobretudo de

uma melhor condição de vida e cidadania.

Por último, destaca-se o Programa de Fortalecimento Institucional

de Promoção da Igualdade Racial, Gênero e Pobreza, conhecido como

GRPE, executado em uma parceria entre a OIT e o Governo Federal. É

um programa que atende a alguns municípios e apoia iniciativas no governo

federal. A idéia é que seja ampliado e que os gestores públicos tenham

qualificação para desenvolver as políticas de promoção da igualdade racial

tanto no âmbito do município quanto no âmbito dos Estados e da União.

A metodologia do GRPE orienta-se a partir de uma estrutura

modular, flexível, dinâmica e participativa. A formação baseia-se nos

conteúdos teóricos contidos no manual de formação da Organização

Internacional do Trabalho (OIT), que aborda conceitualmente e

empiricamente diversos aspectos das políticas públicas voltadas à

superação da pobreza e a geração de emprego e renda.

Neste sentido, várias atividades foram realizadas em quatro

localidades,  consideradas projeto piloto de experiências: o Grande

ABC (SP), São Paulo, Meso-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri

(MG) e Salvador (BA). Em âmbito federal, foi realizada em fevereiro

de 2004 a I Oficina Nacional de Formação de Gestores do Programa

GRPE. Está em desenvolvimento uma ação padronizada para a

capacitação de agentes públicos em temas transversais, com o objetivo

de facilitar junto aos servidores públicos federais, estaduais e municipais,

titulares de cargos públicos e agentes de segurança pública, possibilitando

uma melhor compreensão nos temas dos direitos humanos raça e gênero.

Considerações Finais

Foram apresentados aspectos aspectos gerais de iniciativas de

políticas públicas que estão sendo desenvolvidas pelo Governo Federal,
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população negra no Brasil.

Seguindo a linha de raciocínio do início do texto, resta apresentar

o terceiro aspecto a ser abordado que refere-se aos desafios.  Esse são

imensos e as razões para isso são várias, as quais enumero a seguir.

Primeiro somente muito recentemente, começou-se a dar relevância

às variáveis de raça e gênero, na implementação das políticas públicas.

Até pouco tempo atrás, era muito forte a visão de que a pobreza, as

desigualdades, o racismo, o sexismo e as discriminações eram sempre

uma invenção dos protagonistas dessas políticas, e não um dado

estruturante da construção da sociedade brasileira e, consequentemente

das políticas públicas em geral; segundo,  as descontinuidades das

políticas ou mesmo a inexistência de políticas em órgãos fundamentais

do Governo Federal, nos estados e municípios ; terceiro a escassez dos

recursos financeiros; quarto, a baixa compreensão e preparo da

“máquina pública” e todos os seus componentes: humanos, técnicos e

burocráticos, para lidar com “novas” políticas públicas; quinto e último,

a precariedade dos instrumentos de gestão, acompanhamento e

avaliação, que estão sendo construídos, mas que ainda precisam de

força institucional, sob pena de se perder muito da riqueza dessas

políticas como possibilitadoras de mudanças efetivas da gestão publica

do Estado brasileiro nas políticas sociais e econômicas.

Fato é que estes desafios estão sendo enfrentados. As mudanças

e as transformações vão ocorrendo no tempo, como uma necessidade

incontornável para melhorar a qualidade de vida da maioria da população

brasileira.
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Introdução

O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Departamento

de Qualificação da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, desenvolve

ações de apoio às políticas públicas dos estados e municípios com

objetivo de disseminar, fortalecer, articular, sistematizar e consolidar

uma política pública nacional de formação e qualificação social e

profissional, democrática, comparti lhada e integrada com

transversalidade de gênero, raça e etnia.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E IGUALDADE
RACIAL NO MUNDO DO TRABALHO: A

EXPERIÊNCIA DO PLANO NACIONAL DE
QUALIFICAÇÃO - PNQ

Eunice Léa de Moraes1

1 Socióloga. Docente da UFPA. Membro da Coordenação Executiva do Programa
Gênero, Raça Pobreza e Emprego – GRPE/OIT, Presidente Substituta da Comissão
Tripartite de Igualdade de Oportunidade e Tratamento de Gênero e Raça no
Trabalho/MTE, Membro do Conselho Nacional de Igualdade Racial/CNPIR e do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher -CNDM
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na qualificação está relacionada com o aprendizado da vida, trabalho e

luta social, que faz com que os sujeitos sejam diferentes, incluindo-os na

sociedade, tornando-os participantes e agentes da transformação social.

Para o enfrentamento dos desafios mencionados, o Ministério do

Trabalho e Emprego – MTE e a Organização Internacional do Trabalho –

OIT estabeleceram acordo para a implementação de projeto de

Cooperação Técnica com a finalidade de desenvolver ações que

contribuam para a efetivação das novas diretrizes do Programa de

Qualificação Social e Profissional e do Plano Nacional de Qualificação do

MTE no âmbito da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, através

de seu Departamento de Qualificação – DEQ.

O objetivo mais amplo dessa cooperação é o de contribuir para

a promoção da inclusão social e a geração de renda, através da

qualificação social e profissional de trabalhadores e trabalhadoras.

O Programa de Qualificação Social e Profissional por meio do

Plano Nacional de Qualificação – PNQ iniciou, em conjunto com a OIT,

o desenvolvimento de um eixo de qualificação social no ano de 2004,

denominado Transversalização de Gênero e Raça no PNQ.

Este eixo objetiva contribuir para efetivação do acesso universal

à Política de Qualificação, como um direito social que vem associada à

priorização do atendimento aos segmentos considerados mais vulneráveis

econômica e socialmente, aqueles e aquelas com maior dificuldade de

inserção no mercado de trabalho que têm sido alvo de processos de

exclusão e discriminação social.

Respeitar a diversidade das pessoas significa criar condições para

que elas tenham espaço e oportunidades de profissionalização,

considerando sua realidade sócio-cultural, suas características e

potencialidades a serem desenvolvidas.

O objetivo maior deste eixo é possibilitar a capacitação de

formadores e de formadoras para implementação de políticas públicas

afirmativas de gênero, raça/etnia no Programa Nacional de Qualificação

Social e Profissional – PNQ, e aprofundar a necessidade da articulação

entre educação, trabalho e desenvolvimento e seus impactos, a partir de

dados e análise das desigualdades de gênero e raça no mundo do trabalho.
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Coordenadores e Coordenadoras dos Planos Territoriais de Qualificação

– PlanTeQ’s estaduais e municipais, na temática de gênero e raça por

meio do referido Projeto de Cooperação Técnica com Organização

Internacional do Trabalho – OIT.

Iniciou-se também um projeto com as trabalhadoras domésticas,

a partir de uma audiência pública com as entidades sindicais e órgãos

públicos, no sentido da qualificação social, profissional, sindical, elevação

de escolaridade e proteção social, além de elaboração de diagnóstico

da aplicação da legislação relativa ao trabalho doméstico envolvendo

qualificação social/profissional e trabalho decente.

O Projeto está em fase de elaboração em conjunto com várias entidades

da sociedade civil, instituições públicas com o apoio técnico da OIT.

 Construir referenciais de gênero, raça/etnia e trabalho decente

para as ações de qualificação e fornecer elementos de reflexão sobre

aspectos da discriminação racial e de gênero que atingem,

especialmente, pessoas negras e mulheres, contribuindo para mudança

de olhar e, conseqüentemente, na melhoria da qualidade de abordagem

da questão, também, é um objetivo do eixo.

A  Identidade Negra

As relações de gênero e raça historicamente têm um elo de

ligação com a questão da cidadania. A reemergência dos movimentos

sociais, a partir de fins da década de 70, em todo o país, produz e

projeta uma outra concepção de cidadania, com base no trabalho, na

vida e na luta social, uma cidadania que busca enfrentar os problemas

cotidianos da coletividade, da exploração, da miséria, da desigualdade

social, sempre presentes na formação social brasileira.

A luta por direitos sociais acentua-se na década de 80, por meio

de movimentos em prol de creches, de escolas, saúde, moradia, assim

como da luta pelo exercício da cidadania, pela ecologia, pela paz, pelo

direito das crianças e contra a discriminação de negros, homossexuais,

mulheres.
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cotidianas, formando novos sujeitos e novas identidades político-

culturais. A educação exerce um papel fundamental nesta nova

construção da cidadania. A educação transformadora, popular, crítica,

que dialoga com a realidade dos sujeitos envolvidos, introduzida pelo

educador Paulo Freire. Uma educação  que formula políticas na ação

educativa, que problematiza o cotidiano enquanto universo histórico-

sociológico.

Apesar desses avanços indiscutíveis, a discriminação, a

desigualdade dos direitos de mulheres e negros continua forte, muitas

vezes disfarçada pelo embranquecimento das relações pessoais, das

relações de poder, que algumas mulheres e poucos negros assumem no

cenário nacional.

A despeito de muitos limites, o Brasil avançou por meio dos

movimentos de mulheres e de negros. O cerne da dominação racial

tem o foco comum com a dominação de gênero, ambas têm a mesma

origem histórica.

A dominação racista tem escopo mundial, pois se deriva da

configuração histórica de imposição da hegemonia de um povo sobre

outros. Sua essência está localizada nesse processo, com aspectos

comuns aos diversos contextos locais, e o seu instrumento é a ideologia

do supremacismo branco.

A questão da identidade liga-se profundamente a essa essência

da dominação racista, pois o padrão da brancura derivado da hegemonia

do supremacismo branco exerce seu efeito sobre a identidade de todos

os povos dominados. No Brasil, a identidade passa a ser reconstituída

em grande parte por meio do sortilégio da cor, que transforma numa

busca permanente do simulacro da brancura (NASCIMENTO, 2003, p.24).

No texto “Algumas Considerações sobre a Diversidade e a

Identidade Negra no Brasil, 2003”, Kabengele Munanga nos chama a

atenção para o contexto histórico em que se constitui a chamada

identidade negra no Brasil, no qual não se construíram discursos

ideológicos de identidades amarela ou branca:
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cores da pele branca e amarela não passaram por uma história
semelhante à dos brasileiros coletivamente portadores da
pigmentação escura. Essa história a conhecemos bem: esses
povos foram seqüestrados, capturados, arrancados de suas raízes
e trazidos amarrados aos países do continente  americano, o
Brasil incluído, sem saber por onde estavam sendo levados.
Uma história totalmente diferente da história dos emigrados
europeus, árabes, judeus e orientais que, voluntariamente,
decidiram sair de seus respectivos países, de acordo com a
conjuntura econômica e histórica interna e internacional que
influenciaram suas decisões para emigrar. Evidentemente, eles
também sofreram rupturas que teriam provocado alguns traumas,
o que explicaria os processos de construção das identidades
particulares como a “italianidade brasileira”, a identidade
gaúcha etc. Mas em nenhum momento a cor de sua pele clara
foi objeto de representações negativas e de construção de uma
identidade negativa que, embora inicialmente atribuída, acabou
sendo introjetada, interiorizada e naturalizada pelas próprias
vítimas da discriminação racial” (MUNANGA, 2003, p.37).

Esta construção histórica da identidade negra brasileira não pode

ser desconsiderada ao falarmos da identidade de gênero, até porque

não se tem conhecimento de algum povo, cultura ou língua que não

tenha a sua identidade própria, que se diferencia de outro povo, da

outra cultura ou da outra língua.

A identidade é um componente acionador da realidade,

constituído pelos processos sociais e que a partir das relações sociais

diversas é conservada ou modificada. A identidade enquanto processo

social surge da relação dialética existente entre indivíduos e sociedade,

e só pode ser compreendida em conexão com a produção das diferenças,

pois a sua construção social se produz sempre num contexto

caracterizado pelas relações de força.

Segundo Munanga existem três formas de identidade, de origens

diferentes:

• a identidade legitimadora, que é elaborada pelas instituições
dominantes da sociedade, a fim de estender e racionalizar sua
dominação sobre os atores sociais;
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que se encontram em posição ou condição desvalorizadas ou
estigmatizadas pela lógica dominante;

• a identidade-projeto, quando os atores sociais, com base no
material cultural à sua disposição, constroem uma nova
identidade que redefine sua posição na sociedade e,
conseqüentemente, se propõem em transformar o conjunto da
estrutura social (MUNANGA, 2003, p. 39 e 40).

O que se entende do ponto de vista da teoria sócio-antropológica,

que fundamenta as origens diferentes das identidades apresentadas

acima, é que não existe uma identidade, uma única essência, nenhuma

é melhor ou pior, há sempre um contexto histórico onde elas se

constroem, se consolidam, se transformam: “Assim, minha descoberta

da minha própria identidade não significa que a elaboro no isolamento,

e sim a negocio por diálogo, parcialmente exterior, parcialmente

interior, com os outros. É a razão pela qual o desenvolvimento de um

ideal de identidade engendrado interiormente dá uma nova

importância ao reconhecimento. Minha própria identidade depende

virtualmente de minhas relações dialógicas com os outros” (Taylor,

Charles, apud. Munanga, 2003, p.45).

Educação e Qualificação têm um papel fundamental

A leitura feita das idéias de várias autoras e de vários autores

expostas no decorrer do texto nos dá a certeza da importância que a

educação e qualificação têm, de implementarem em seus percursos

formativos ações voltadas para as questões de gênero e de raça/etnia,

como contribuição à possibilidade de construção da cidadania de homens

e mulheres em respeito a suas diferenças e direitos.

A implementação em seus percursos formativos de ações voltadas

para essas questões raciais, serve como contribuição à possibilidade de

construção da cidadania de homens e mulheres em respeito a suas

diferenças e direitos.

Pensar a inclusão social, a construção de uma sociedade justa,

igualitária, com vistas à cidadania de homens e mulheres, passa
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e pela rejeição de mecanismos discriminatórios de raça e de outros.

Neste sentido, os processos de educação e de formação

profissional são extremamente importantes na elaboração de diretrizes,

procedimentos e práticas pedagógicas que desmistifique a concepção

preconceituosa de gênero e raça, possibilitando formulação e

implementação de políticas públicas, capazes de erradicar as diversas

maneiras de descriminação contra homens e mulheres das diferentes

raças, etnias.

É importante ressaltar que o direito de igualdade racial no sistema

de ensino está previsto na Constituição de 5 de outubro de 1988,

atendendo reivindicações antigas de entidades do Movimento Negro.

Inclusive do ponto de vista formal há uma série de preceitos destinados

a sancionar a discriminação racial lato sensu (RAMOS et al, 2003).

O Plano Nacional de Qualificação – PNQ concebe a qualificação

enquanto uma construção social, um direito, uma política pública de

inclusão social e de desenvolvimento econômico, com geração de trabalho

e renda.

A qualificação, neste sentido, constitui-se num espaço de

negociação coletiva, que objetiva a integração entre trabalho-educação-

desenvolvimento. É, também, articuladora de políticas e trabalhada de

forma integral, tanto no campo social, como no campo profissional.

Em consonância com as discussões internacionais no âmbito da

OIT, entende-se a qualificação social e profissional como direito e

condição indispensável para a garantia do trabalho decente para homens

e mulheres. Define-se qualificação social e profissional como aquela

que permite a inserção e atuação cidadã no mundo do trabalho, com

efetivo impacto para a vida e o trabalho das pessoas.

Por esse ângulo, as políticas públicas de qualificação devem

contribuir para promoção da integração das políticas e para a articulação

das ações de qualificação social e profissional do Brasil e, em conjunto

com outras políticas e ações vinculadas ao emprego, ao trabalho, à

renda e à educação, deve promover gradativamente a universalização

do direito dos trabalhadores à qualificação (PNQ, 2003).
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que reduz o acesso às oportunidades de emprego, trabalho e renda,

qualificação, educação, saúde e a outros direitos essenciais à cidadania

- deve necessariamente levar em conta as dimensões de gênero, etnia,

raça, faixa etária e escolaridade, que,apesar de não esgotarem a

questão da discriminação, são o foco de grandes desigualdades no

mercado de trabalho.

O PNQ, regulamentado pela Resolução nº333 do Conselho

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador- CODEFAT, apresenta-

se articulado com os objetivos do Plano Plurianual – PPA, no que se

refere à inclusão social e redução das desigualdades sociais, crescimento

com geração de trabalho, emprego e renda ambientalmente sustentável,

redutor das desigualdades regionais e promoção e expansão da cidadania

e fortalecimento da democracia.

Entre a população participante do PNQ, terá maior prioridade os

grupos considerados mais vulneráveis econômica e socialmente. A saber:

trabalhadores/as com baixa renda e escolaridade, populações mais

sujeitas a diversas formas de discriminação social e, assim, com maiores

dificuldades de acesso a um posto de trabalho (desempregados de longa

duração, negros/as e afro-descendentes, indio-descendentes, mulheres,

jovens, deficientes, pessoas com mais de 40 anos, etc).

A transversalização na perspectiva racial no PNQ

Transversalizar provém da geometria, significa o que perpassa

obliquamente. Refere-se à lógica do transitar/transmigrar, ou seja,

um modo de pensar e agir segundo uma racionalidade-em-transitação.

O que vem a ser transversalidade de raça e etnia no Plano Nacional

de Qualificação - PNQ? Qual a sua contribuição? Como será? O que

mudará?

No Brasil, a transversalização das questões de gênero, raça e

etnia surge na educação popular e nos movimentos sociais na década

de 70. Na agenda da educação pública aparece em 1995 -  os  Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCNs), vinculados à  LDB – 9.394/96  - MEC. Os

“temas transversais” dizem respeito aos conteúdos de caráter social,
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“transversal”, ou seja, não como uma área específica de conhecimento,

mas como conteúdo a ser desenvolvido no interior das várias áreas

estabelecidas.

A preocupação com a questão racial na qualificação social e

profissional parte da premissa de que a concepção curricular de

formação construída no PNQ tem como pressuposto básico a valorização

do educando e educanda, como sujeitos dotados de saberes e identidades

construídas socialmente. Reconhece e valoriza as diversidades culturais,

étnicas, sociais, regionais, de gênero, que os perpassa. Articula os

eixos trabalho e cidadania na perspectiva da inserção no mundo do

trabalho e da participação social e política de mulheres e homens.

O PNQ visa a inserção e a atuação cidadã no mundo do trabalho

de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica,

particularmente os trabalhadores/as de baixa renda, baixa escolaridade

e populações mais sujeitas às diversas formas de discriminação social.

Tranversalizar as questões raciais no PNQ significa trazê-las

sempre à tona, resgatar as trajetórias de vida e de trabalho da população

negra em articulação com os demais conteúdos de qualificação, preparar

educandos (as) e educadores (as) para abordagem e discussão desses

assuntos, que constituem os grupos prioritários, cujas condições e

necessidades diferem da população branca.

Nos aspectos relacionados ao conteúdo e metodologia da

qualificação social profissional recomenda-se:

· Atuar na diversidade de oportunidades geradas pelas políticas
de desenvolvimento e na geração de trabalho e renda;

· Qualificar homens e mulheres em posição de decisão para
atuarem na perspectiva da raça ;.

· Incentivar a conscientização sobre as questões de raça entre
os diretores, educadores e outros funcionários das entidades e
instituições profissionais, especialmente em relação às ocupações
não tradicionais .

· Criar serviços individualizados, com perspectiva de raça, em
matéria de informação e orientação profissional, assessoria
trabalhista, intermediação e colocação no mercado de trabalho.
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de raça;

· Revisar criticamente as disciplinas e o material didático dos
cursos de qualificação profissional para que não reflitam os
estereótipos de raça que ainda existem na educação básica e na
sociedade.

· Rever os requisitos de acesso em relação ao nível real de
instrução deste público prioritário;

· Valorizar trabalhadores negros que possam servir de referência
e estímulo para os educandos/as, especialmente em áreas não
tradicionais;

· Desenvolver ações de qualificação que viabilizem uma formação
que contemple diferentes experiências de acúmulo teórico e
prática profissional, os quais permitem consolidar a formação,
auxiliam na inserção de negros no mercado de trabalho,
contribuindo também para sua auto-afirmação e desenvolvimento
profissional;

· Realizar acompanhamento de egressos/as e cursos de atualização
após a formação inicial.

Esta formação constitui-se numa intervenção pedagógica na

direção de transformar as idéias, os comportamentos, os conhecimentos

em relação a esse segmento e é parte de uma estratégia maior de um

projeto político institucional de mudanças de procedimentos e práticas

de trabalho, como formas de planejar e de acompanhar os programas

e projetos desenvolvidos pela instituição.

Bibliografia

1. BASE de Gestão do Plano Nacional de Qualificação. MTE/SPPE/

DEQ. Brasília, 2004.

2. BRASIL.Plano Nacional de Qualificação – PNQ, 2003-

2007.Brasília: MTE, SPPE, 2003.

3. BRASIL. Plano Nacional de Qualificação – PNQ. Resolução nº

333 CODEFAT. Brasília:MTE,SPPE,2003

4. Lei de Diretrizes e Bases do Ensino nº9.394/96.



83835. Munanga, Kabengele. Algumas Considerações sobre a

Diversidade e a Identidade Negra no Brasil, 2003.

6. Nascimento, Elisa Larkin. O sortilégio da cor: identidade raça

e gênero no Brasil. São Paulo, Summus, 2003.

7. PROJETO de Cooperação Técnica. BRA.007/ OIT. Organização

Internacional do Trabalho. Ministério do Trabalho e Emprego/Secretaria

de Políticas Públicas de Emprego/Departamento de Qualificação. Brasília.

2004

8. Ramos, Marize Nogueira et alli, Diversidade na educação:

reflexões e experiências. Brasília, Secretaria de Educação Média e

Tecnológica, 2003 - Programa Diversidade na Universidade/MEC.

9. RELAÇÃO Gênero e Raça na Política Pública de Qualificação

Social e Profissional – Brasília, MTE, SPPE,DEQ,2005. Construindo

Identidades Sociais, v.1. Coleção Qualificação Social e Profissional.



8484

O Ministério Público no Brasil

O Ministério Público no Brasil é bastante diferenciado do Ministério

Público em outros países, sendo previsto na Constituição da República

como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do

Estado, que tem como atribuição a defesa da ordem jurídica, do regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis

(Constituição Federal, art. 127). É uma instituição permanente porque

é um dos meios pelos quais o Estado manifesta sua soberania. Sendo

assim, não pode ser extinto por qualquer dos três Poderes (Executivo,

Judiciário e Legislativo), nem ter suas atribuições repassadas a outras

instituições.

Por seu papel de fiscalização e salvaguarda dos princípios e

interesses fundamentais da sociedade, o Ministério Público é

funcionalmente independente de qualquer dos três Poderes. Para garantir

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO
COMBATE À DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO

Otávio Brito Lopes
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dos poderes é que a Constituição Federal reserva a ele uma Seção

específica, no Capítulo IV - Das Funções Essenciais e Justiça.

O Ministério Público, no Brasil, tem uma organização própria,

que acompanha a organização judiciária, dividindo-se, assim como o

Poder Judiciário, em várias áreas especializadas e instâncias, de forma

a poder atuar com eficiência em cada um desses âmbitos. Com efeito,

o Ministério Público se biparte em Ministério Público da União e Ministério

Público dos Estados, de forma que cada estado da Federação tem o seu

Ministério Público próprio. O Ministério Público da União, por sua vez,

atua no âmbito da União e é dividido em Ministério Público do Trabalho,

Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e Ministério Público

do Distrito Federal e Territórios. Cada um desses ramos do Ministério

Público atua perante uma justiça especializada. Assim, a especificidade

de cada ramo está relacionada à divisão do Poder Judiciário perante o

qual atua Justiça Federal; Justiça Militar Federal; Justiça do Trabalho e

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e à matéria ou às partes

envolvidas.

Esta macroestrutura ainda desdobra-se em diversos órgãos em

todo o país, de forma que o Ministério Público possa estar presente,

recebendo denúncias e intervindo na justiça, em qualquer parte do

território nacional.

A partir desta ótica o Ministério Público atua como um órgão do

Estado, mas não representa os interesses do Estado, e sim os interesses

da sociedade. Assim, as peculiaridades das funções atribuídas ao

Ministério Público na Constituição Federal, acumulando as características

de fiscal, ouvidor e advogado do povo, colocam-no em uma interessante

posição de defensor da sociedade contra possíveis abusos do Estado,

ao mesmo tempo em que defende o Estado Democrático de Direito

contra possíveis ataques de particulares de má-fé. Para tanto, o

Ministério Público conta com algumas características e prerrogativas

especiais, possuindo independência e autonomia, com orçamento,

carreira e administração próprios, figurando na Constituição Federal

no capítulo das funções essenciais à Justiça, sem vinculação hierárquica

ou funcional com quaisquer dos Poderes do Estado. Possui como princípios

institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional,

sendo que seus membros têm garantida a independência funcional,  a
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Goza ainda de autonomia para enviar ao Poder Legislativo projetos de

lei de autoria do Ministério Público, e assim por diante.

O papel do Ministério Público não é simplesmente de guardião da

lei; sua missão, embora inclua o aspecto da legalidade, vai muito além

desse campo, abrangendo também a guarda e a promoção da

democracia, da cidadania e da justiça, da moralidade, além dos

interesses da sociedade de uma maneira geral, sobretudo nas questões

mais vulneráveis e portanto mais necessitadas de amparo, como as

etnias oprimidas, o meio ambiente, o patrimônio público e os direitos

humanos, entre outros temas.

    O Ministério Público tanto pode agir por sua própria iniciativa,

sempre que considerar que os interesses da sociedade estejam

ameaçados, quanto pode ser acionado por qualquer cidadão que

considerar que algum direito ou princípio jurídico esteja sob ameaça

O Ministério Público do Trabalho

Até 1988, o Ministério Público do Trabalho (MPT) atuava apenas

como órgão interveniente junto ao Tribunal Superior do Trabalho ou

aos Tribunais Regionais do Trabalho, emitindo parecer nos processos

judiciais, na condição de fiscal da lei. A partir da nova Constituição

Federal o Ministério Público como um todo adquiriu autonomia funcional

e administrativa e passou a atuar também como órgão agente, ou de

campo, na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis

dos trabalhadores.

Desta forma, o MPT, como órgão interveniente, desempenha

papel de defensor da lei para intervir nos feitos judiciais em curso nos

quais haja interesse público a proteger. Emite pareceres em processos

de competência da Justiça do Trabalho, participa das sessões de

julgamento e ingressa com recursos quando houver desrespeito à

legislação.

O Ministério Público do Trabalho também atua como árbitro e

mediador na solução de conflitos trabalhistas de natureza coletiva,

envolvendo trabalhadores e empresas ou as entidades sindicais que os
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Lei Complementar 75/93 e foi regulamentada pela Resolução n° 44 do

Conselho Superior do MPT. Além disso, o Ministério Público do Trabalho

fiscaliza o direito de greve nas atividades essenciais à sociedade, frisando

que o Ministério Público, nessas hipóteses, não atuará em relação aos

interesses de um ou outro grupo envolvido na greve, mas sim em relação

aos interesses da sociedade.

Em sua atuação como órgão agente, o Ministério Público torna-

se a ponte entre o Poder Judiciário e a sociedade, representando os

interesses coletivos, do grupo social como um todo ou pelo menos

parte da sociedade. A atuação como órgão agente envolve o recebimento

de denúncias, a instauração de procedimentos investigatórios, inquéritos

civis públicos e outras medidas administrativas ou o ajuizamento de

ações judiciais, quando comprovada a irregularidade. Perante o

Judiciário, o MPT dispõe da Ação Civil Pública e da Ação Civil Coletiva –

que são ações que tutelam interesses da coletividade e também os

interesses individuais homogêneos, além da Ação Anulatória Trabalhista,

que possibilita sua atuação no controle das cláusulas de acordos e

convenções coletivas de trabalho.

Importante instituto de atuação do Ministério Público do Trabalho,

de natureza administrativa, é o Termo de Compromisso de Ajustamento

de Conduta, que prevê multa caso seja descumprido, e pode ser

executado perante as Varas do Trabalho, por ser título executivo extrajudicial

(vide art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, inserido pela Lei 8.078/90).

O Ministério Público do Trabalho também orienta a sociedade

por meio de audiências públicas, palestras, oficinas, reuniões setoriais

e outros eventos semelhantes. Desenvolve, ainda, ações em parceria

com órgãos do Governo e entidades representativas de empregadores

e trabalhadores, com organizações não governamentais nacionais e

internacionais e com a sociedade civil organizada, seja por meio de

protocolos e convênios ou da participação em Conselhos e Fóruns.

No tocante à discriminação, o Ministério Público do Trabalho já

vem há algum tempo recebendo denúncias de diversas entidades não-

governamentais, bem como acompanhando pelos jornais as dificuldades

que o cidadão tem para provar individualmente quando é discriminado,

deixando de ser contratado por ser negro, ou por ser mulher, bem
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empresa por um desses dois fatores.

O “Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidades para Todos”

 O “Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidades para

Todos”, lançado em 11 de abril de 2005 pelo Ministério Público do

Trabalho, tem o objetivo de  estabelecer estratégias continuadas de

atuação do MPT na promoção da igualdade de oportunidades e eliminação

da discriminação de gênero e raça, objetivando resultados efetivos,

inclusive por meio da implementação das chamadas “medidas

afirmativas” por parte das empresas que estejam adotando práticas

discriminatórias, de modo a contribuir para a alteração do quadro de

desigualdades no mercado de trabalho que sejam fundadas tanto em

raça/cor, como em sexo/gênero. Sua implementação cabe à

Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidade e

Eliminação da Desigualdade no Trabalho (Coordigualdade), órgão

vinculado à Procuradoria Geral do Trabalho.

As evidências dos números

 Foi a conjugação de diversos fatores que contribui para que o

MPT desse mais um passo no sentido de derrubar as barreiras que,

cotidianamente, negros e mulheres enfrentam no mundo do trabalho.

Destaque-se, entre eles, os dados oficiais. Com efeito, os

indicadores e as análises produzidos por instituições, tais como o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (IPEA) e o Departamento de Estudos e Estatísticas (DIEESE),

não deixam qualquer dúvida quanto à discriminação praticada no mercado de

trabalho, tamanha as desigualdades que desfavorecem negros e mulheres.

 

As iniciativas da sociedade civil

 Um outro fato relevante para a elaboração do Programa do

MPT diz respeito a iniciativas oriundas da sociedade civil, podendo-se
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do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (Iara). Em finais de

dezembro de 2003, ambas instituições apresentaram ao MPT, em todas

as regiões do país, representações, isto é, denúncias, sobre desigualdades

raciais no mercado de trabalho, requerendo a instauração de inquéritos

civis públicos.

 

A atuação do Ministério Público do Trabalho e sua repercussão no Programa

 Diante das evidências dos números e das demandas da sociedade,

o Ministério Público do Trabalho resolveu intervir. Como guardião da

Constituição Federal de 1988, que tem como fundamento da República

a promoção do bem estar dos brasileiros, sem preconceitos de origem,

raça ou cor, sexo, idade ou quaisquer outras formas de discriminação,

o MPT tem o dever de promover a igualdade de oportunidades de todos

visando resguardar o pleno exercício da cidadania. Neste sentido, por

meio da Coordigualdade, o MPT elaborou, em parceria com o IPEA,

uma primeira proposta do Programa visando a ampliação da participação

de negros e de mulheres nos diferentes espaços do mercado de trabalho,

de onde vêm historicamente sendo excluídos. Tal proposta foi

amplamente discutida com diversas instituições, internacionais,

governamentais e não governamentais, podendo-se mencionar a

Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Ministério do Trabalho

e Emprego, o Observatório Social, o Ceert, o Dieese, o IBGE, a Associação

Nacional dos Magistrados Trabalhistas – Anamatra e a Associação Nacional

dos Procuradores do Trabalho – ANPT.

A partir das sugestões apresentadas pelas diversas instituições

consultadas, preparou-se o desenho final do “Programa de Promoção

de Igualdade de Oportunidade para Todos” que tem como objetivo

atuar, extrajudicial ou judicialmente, no combate às discriminações

racial e de gênero, buscando a inserção isonômica desses grupos de

trabalhadores no mercado de trabalho. O Programa é implementado

em diversas etapas, sendo que, na primeira, o MPT convoca as principais

empresas de um determinado setor de atividade econômica para que

prestem informações sobre seus trabalhadores, tais como sexo, raça/

cor, escolaridade, tempo de serviço, cargos de chefia, remuneração,

dentre outras consideradas relevantes.
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é construído um “perfil das desigualdades” em cada organização que

abrange, especialmente, três âmbitos: (i) a contratação, que é

dimensionada pela participação de negros e de mulheres no total de

empregados da empresa; (ii) a ascensão, que é analisada por meio da

presença de negros e de mulheres nos cargos de direção da empresa;

e, (iii) os diferenciais de remuneração entre homens brancos, homens

negros, mulheres brancas e mulheres negras.

Na etapa seguinte, o MPT convoca cada empresa para prestar

depoimento. Neste momento, inquire-se, a partir dos próprios dados

encaminhados pelas empresas, sobre as desigualdades de gênero e de

raça ali encontradas e o que a organização vem fazendo para combatê-las.

A etapa final do processo consiste em tentar estabelecer um

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), entre a

empresa e o Ministério Público, no qual a empresa se compromete a

cumprir, num determinado período, metas para cada um dos três

âmbitos acima mencionados. Com a implantação de metas busca-se

promover uma maior admissão de negros e de mulheres, quando for o

caso, entre os empregados das empresas; aproximar as médias salariais

de negros e brancos e de homens e mulheres; e, aumentar a presença

de negros e de mulheres nos postos de comando das corporações. No

caso de não haver acordo, as empresas são acionadas judicialmente.

Faz-se mister ressaltar que o MPT vem envidando esforços para

valorizar mais o processo de contestação das desigualdades de gênero

e de raça observadas. A via negocial é preferível ao caminho judicial.

Ou seja, o objetivo principal não é o de impetrar ações contra as

empresas, mas, sim, o de contribuir para que as mesmas se

comprometam a atuar no combate às desigualdades que contribuem

para produzir e reproduzir.

 

Projeto Piloto e Procedimentos Iniciais, com enfoque no Segmento
Bancário

Com vistas a otimizar os esforços do reduzido número de Membros

do MPT, ante o desafio de implementar o “Programa de Promoção da

Igualdade de Oportunidades para Todos” em todo território nacional e
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desigualdade, por meio das Procuradorias Regionais do Trabalho,

optamos, com base nos dados estatísticos oficiais e em levantamentos

e estudos preliminares, por enfocar primeiramente o setor de

intermediação financeira, especificamente, o setor bancário, que apresenta

significativo e recorrente quadro de desigualdades de gênero e raça.

A partir desse enfoque, verifique-se que a fase inicial do

“Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidades para Todos”

pode ser divida em dois estágios. O primeiro estágio, que englobou a

definição das metodologias, premissas e critérios a serem utilizados,

consiste na implementação do Programa em apenas em uma Unidade

da Federação, a título de “projeto piloto”. Devido à necessidade de

um acompanhamento minucioso e constante desse “piloto”, o mesmo

vem sendo implementado no Distrito Federal, com o objetivo de

possibilitar o seu cabal monitoramento por parte da Coordigualdade, a

cargo da qual está a responsabilidade pelo desenvolvimento do Programa

e implantação do “projeto piloto” em questão.

O segundo estágio dessa fase inicial pressupõe a réplica do

“projeto piloto” implantado no Distrito Federal, com algumas correções

e adequações metodológicas, em oito (08) Unidades da Federação, a

saber, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerias,

Pará, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Nessas localidades o

Programa já começou a ser implantado antes mesmo do seu lançamento

oficial, em 11 de abril do ano em curso, inclusive já tendo sido

expendidas as respectivas requisições das informações necessárias à

investigação dos bancos selecionados, requisições essas que foram

elaboradas por esta Coordenadoria, em conjunto com técnicos do

Instituto de Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), definindo-

se como tais informações deverão ser fornecidas pelos bancos privados,

de forma a tornar possível a sistematização e correta análise dos

mesmos, bem como minimizar possíveis contestações técnicas por parte

dos bancos investigados.

Destarte, a Coordigualdade tem como um dos seus principais

desafios e metas em 2005 a implementação do “Programa de Promoção

da Igualdade de Oportunidade para Todos” em todas as capitais

brasileiras no que se refere ao setor bancário privado (principais

instituições bancárias em todo País), com a celebração dos respectivos
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das respectivas Ações Civis Públicas, para que, posteriormente, sejam

definidas pela Coordenadoria as próximas localidades (cidades menores,

de acordo com sua população) a serem incluídas no Programa, bem como

quais outros setores econômicos que devem ser abrangidos pelo Programa.

Desenvolvimento do Programa no Distrito Federal: caminhando para o
ajuizamento das respectivas Ações Civis Públicas

 No âmbito do “Projeto Piloto” do Distrito Federal, no qual foram

instaurados cinco procedimentos envolvendo os cinco maiores bancos

privados do Brasil, todas tentativas de buscar uma solução negociada

para reverter o quadro de discriminação evidenciado têm-se

demonstrado infrutíferas, não logrando o êxito esperado, que consistiria

no comprometimento dos bancos investigados em desfazer,

voluntariamente, o mencionado quadro de discriminação, por meio da

celebração de um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta

(TAC), com critérios, metodologias, metas e prazos pré-negociados

com o Ministério Público do Trabalho, assistido tecnicamente por

representantes credenciados do IPEA.

Na hipótese de os Bancos continuarem não sendo sensíveis ao

apelo do Ministério Público do Trabalho, estabelecendo metas a serem

cumpridas no sentido de reverter o quadro de discriminação que tem

sido constatado, das quais o Ministério Público do Trabalho não pode

abrir mão, este Parquet será impulsionado a buscar, junto ao Poder

Judiciário, a garantia e o direito das mulheres e dos negros que estão

no mercado de trabalho bem como dos que já estão empregados nas

filiais e agências desses Bancos no Distrito Federal a um tratamento

isonômico no que tange à admissão, ascensão e remuneração.

Conclusão

Acreditamos que esta iniciativa do MPT seja uma importante

contribuição em direção à efetiva democracia racial e de gênero no

país. Ao mesmo tempo em que se alia aos que denunciam o mito da

igualdade de oportunidades no Brasil põe-se em marcha medidas
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encurtar as inaceitáveis distâncias que ainda separam negros e mulheres

de homens brancos.
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Secretaria de Políticas Sociais da CNB-CUT

A proposta deste texto é em lugar primeiro situar o papel da

negociação coletiva para a promoção da igualdade racial. Em segundo

lugar trazer algumas experiências de medidas concretas de ação

afirmativa no mundo do trabalho a partir de experiências de alguns

sindicatos, focalizando tanto a organização de estratégias de sindicatos

quanto empresariais.

Deste modo achamos por bem começar definindo o que é

Negociação Coletiva. Segundo a OIT – Organização Internacional do

Trabalho, Negociação coletiva é: “É um processo voluntário por meio

A NEGOCIAÇÃO COLETIVA COMO
INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DE

IGUALDADE
Ações afirmativas no mundo do trabalho:

experiências de negociação coletiva
Neide Aparecida Fonseca1

1 É formada em Serviço Social pela FMU e é Especialista em Direito Constitucional
e Político pela Universidade FMU.
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falta, representantes de trabalhadores), discutem e negociam suas

relações e interação no local de trabalho, tais como salários e outros

termos e condições de trabalho. Esse processo de negociação tem como

objetivo chegar a acordos coletivos que atendam aos interesses de

ambas as partes”.

Posto desta forma tem-se que num processo negocial o

significado do objeto da negociação dependerá dos objetivos

estratégicos de cada uma das partes.  As partes podem ter como

estratégia operarem sobre as causas e ou sobre as conseqüências, dependendo

do interesse de cada lado. Geralmente a estratégia nunca é a mesma.

Por exemplo, o significado de uma cláusula econômica para os

trabalhadores, tem como objetivo estratégico um aumento real de

salário, para aumentar o poder aquisitivo. Para os empresários o

significado de tal cláusula tem como estratégia manter o nível de seus

lucros  não se importando com o nível de compra dos trabalhadores,

assim para eles bastará quando muito repor a inflação do período e

pelo menor índice.

 Assim cada uma das partes tem definido sobre o que se quer

operar, se sobre as causas ou se sobre as conseqüências. No caso, do

exemplo acima, os sindicatos querem atuar sobre a causa, ou seja, a

perda do poder aquisitivo, enquanto os empresários atuam na

conseqüência, dando o mínimo possível para manter a “maquina”

funcionando.

No caso da discriminação racial negociar cláusulas que operem

sobre as conseqüências seria criar normas que apenas reforçam a

mera proibição da discriminação. Isso pode ser constato em vários

acordos onde constam que:

“Essa empresa se compromete a cumprir a Constituição não

discriminando as pessoas seja por raça, cor, gênero” ou ainda:

“É proibido qualquer tipo de discriminação nesta empresa em

conformidade com a Constituição e com as leis infra-constitucionais”.

Resumindo: são cláusulas que simplesmente repetem o conteúdo

de uma série de leis editadas em nosso país nos últimos 50 anos e que
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de vista racial, em que vive 43% da PEA – População Economicamente Ativa.

Por outro lado, operar sobre as causas tem sido o verdadeiro

desafio, tanto para o movimento sindical quanto para o patronato,

principalmente no que se refere a negociação de cláusula de promoção

da igualdade racial.

Mesmo não tendo origem e não podendo ser resolvida totalmente

no campo do trabalho, a discriminação racial encontra aí um lócus

privilegiado disseminando velhos mecanismos e recriando outros que

no cotidiano excluem ou segmentam mulheres negras e homens negros

do e no processo produtivo.

O movimento sindical entendeu, não sem tempo que o mundo

do trabalho foi estruturado primeiramente sobre a raça (cor) das pessoas

e posteriormente sobre gênero, portanto a luta de classe é todo o

tempo transverzalizada por esses dois fatores. Neste sentido, os

sindicatos e as centrais sindicais vêm ampliando o foco da luta sindical

no sentido de mudar a realidade em que vive, no caso do Brasil, metade

da população.

O movimento sindical, apesar de todas as dificuldades, tem

refletido que embora o campo de atuação seja em tese restrito, um

Acordo Coletivo onde conste uma Cláusula de Promoção da Igualdade

pode operar como estímulo no sentido de modificar comportamentos,

situações, criando atitudes positivas, um olhar positivo sobre o outro,

conseqüentemente alterando a sociedade.

A introdução de uma cláusula deste porte numa Convenção

Coletiva tem exigido um maior preparo por parte dos negociadores

sindicalistas. Assim a estratégia tem ido deste a re-educação dos

negociadores, antes acostumados a negociarem cláusulas econômicas,

do corpo jurídico dos sindicatos, bem como dos dirigentes de base dos

sindicatos, culminando com introdução de claúsulas que formam

comissões paritárias ou bipartites ou ainda que prevejam cotas. O que

foge a cláusulas que atuam sobre as conseqüências.

Neste sentido, o emergente debate sobre cláusulas de promoção

da igualdade sinaliza novas e mais complexas necessidades, quais sejam:
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b) Explorar exaustivamente as possibilidades legais;

c) Ampliar nossa capacidade de propor alternativas;

d) Capacitar as assessorias jurídicas dos sindicatos;

e) Preparar os (as) dirigentes sindicais para a defesa eficaz dos
interesses dos (as) discriminados (as);

f) Ampliar o acesso dos (as) discriminados (as) à justiça;

g) Assumir o desafio de traduzir conquistas em direitos, que possam
efetivamente ser exercido pelas pessoas no cotidiano do trabalho.

A possibilidade da adoção de políticas de promoção da igualdade

por meio de Acordos e Convenções Coletivas no Brasil, requer algumas

considerações capazes de situar:

1. O contexto político;

2. O fundamento jurídico;

3. O âmbito de abrangência;

4. Os parâmetros morais e éticos;

5. As alternativas metodológicas;

6. As vantagens ensejadas por um enfoque positivo da diversidade
no âmbito do trabalho.

Não obstante vários sindicatos e diversas categorias há tempos

colocarem em suas minutas cláusula de igualdade de oportunidades ou

de promoção da igualdade, poucas são as categorias que tem conseguido

traduzir isso em direito via Acordo ou Convenção Coletiva, utilizando-

se de diversas estratégias, desde tentar viabilizar um processo de re-

educação através de campanhas até a inclusão de política de cotas,

como veremos a seguir nos exemplos abaixo:

Confederação Nacional dos Bancários (CUT)

“As partes ajustam entre si a constituição da comissão bipartite

que desenvolverá campanhas de conscientização e orientação a

empregados, gestores e empregadores no sentido de prevenir eventuais
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de trabalho e na sociedade de forma geral.”

Categoria: Comunicações (CUT)

Ano 2004

“A ECT garantirá que nos concursos públicos realizados para

preenchimento de seus cargos não haverá quaisquer discriminações

raciais, religiosas ou de orientação sexual, conforme previsão da CF/

88, respeitando, outrossim, o percentual de 10% dos cargos destinados

aos deficientes físicos. parágrafo único: a ECT desenvolverá políticas

de reserva em concursos públicos de modo a permitir maior acesso das

etnias negra e indígena aos seus quadros”.

Ano 2005

“A ECT apurará os casos de discriminação racial no âmbito da

empresa, e também praticados contra os seus empregados no

cumprimento das suas atividades, sempre que a ela forem denunciados.

par. 1.° - a denúncia aqui referida deverá ser dirigida por escrito

à area de relações de trabalho da empresa, para análise e

encaminhamento.

par. 2.° - a empresa fará levantamento de informações relativas

à etnia de seus empregados.

par. 3.° a ECT fomentará políticas de modo a permitir que dentre

os empregados com função de confiança estejam também inseridas as

etnias negra e indígena.

par. 4.° - a ECT implementará políticas de orientação contra

discriminação racial em sintonia com diretrizes do governo federal”.

Sindicato dos Comerciários de São Paulo

EMPRESA TEXTIL ABRIL

Cláusula Segunda: A Empresa se compromete a reservar, pelo



9999menos, 20% (vinte por cento) de seus postos de trabalho, destinados a

pessoas de cor negra e afro-descendentes;

EMPRESA UNISYS DO BRASIL

Cláusula 50 – Diversidade: Não haverá desigualdades salariais e

de oportunidades na empresa por motivo de sexo, raça, religião,

convicções políticas ou filosóficas, sendo que a Unisys se compromete

a envidar todos os esforços possíveis para buscar atingir em seu quadro

de pessoal o percentual de 20% de empregados não brancos, até ao

final deste Acordo.

EMPRESA LOJAS MARABRÁS

Cláusula Nona - Não haverá desigualdades salariais e de

oportunidades na empresa por motivo de sexo, raça, religião, convicções

políticas ou filosóficas, sendo que a empresa compromete- se a reservar

no mínimo 20% (vinte por cento) de seus postos de trabalho para pessoas

não brancas;

EMPRESA CASAS BAHIA

Cláusula Oitava -  Não haverá desigualdades salariais e de

oportunidades na empresa por motivo de sexo, raça, religião, convicções

políticas ou filosóficas, sendo que a empresa compromete-se a reservar

no mínimo 20% (vinte por cento) de seus postos de trabalho para pessoas

não brancas;

EMPRESA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

Cláusula 49 - A empresa se compromete a implementar e manter

em seu orgonograma, no mínimo 20% (vinte por cento), de empregados

não brancos.

EMPRESA CAMISARIA COLOMBO

Cláusula Primeira: A empresa se compromete a reservar, pelo
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pessoas que de cor negra.

Acordo Coletivo do Setor Farmacêutico – 2005/2006: (FS)

Cláusula 83 – Comissões permanentes de negociação

B) Assédio moral e sexual, Gênero, Raça e Etnia.

“Os sindicatos profissionais e o sindicato patronal deverão

constituir comissão paritária, de no máximo 8 (oito) integrantes, sendo

4 (quatro) representantes indicados pelos Sindicatos Profissionais e 4

(quatro) indicados pelo sindicato patronal, com o objetivo de discutir e

negociar questões relacionadas ao assédio moral e sexual no trabalho,

gênero, raça e etnia, no prazo de 90 (noventa) dias, após a assinatura

da presente Convenção”.

Setor Elétrico Sindicato dos Eletricitários de São Paulo (CESP,

CTEEP, EMAE, Elektro, AES-Tietê) – 2005/2006: (CGT)

Cláusulas de Oportunidade no Trabalho:

“No Prazo de até 60 (sessenta) dias da assinatura do Acordo

Coletivo, constituir Comissão Bipartite Permanente de Promoção da

Igualdade de Oportunidade de Trabalho, à qual caberá propor, monitorar

e gerir a implementação do programa, conforme Convenção 111 da

OIT e art. 5° da Constituição Federal”.

Grupo ELETROBRAS (Chesf, Furnas, Eletro-Norte, Eletro-Sul,

Eletrobrás, CEPEL, CGTE) 2005/2006: (CGT)

ORIENTAÇÃO QUANTO A COIBIÇÃO DE PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS

“As Empresas signatárias deste acordo, por meio de suas áreas

de Recursos Humanos, comprometem-se a desenvolver campanhas de

conscientização e orientação destinadas aos empregados e aos gerentes,

sobre temas como Assédio Moral, Assédio Sexual e outras formas de

discriminação de sexo, raça, religião ou ideologia, com o objetivo de

prevenir a ocorrência de tais distorções e coibir atos e posturas

discriminatórias nos ambientes de trabalho e na sociedade de forma

geral”.
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A inclusão social do negro é um
desafio para a sociedade. Mesmo tendo
participação importante na população
economicamente ativa, os
afrodescendentes estão longe de
conquistar posição e destaque na
distribuição de vagas no mercado de
trabalho. Os números que temos à
disposição dão uma nítida dimensão do
problema. No ano passado, a
Organização Internacional do Trabalho
(OIT), O Instituto de Pesquisa Aplicada,
a Fundação Getúlio Vargas e Instituto
Ethos realizaram uma pesquisa junto as
maiores empresas do país e
constataram que a fatia que cabe aos
membros desta raça na nossa força de
trabalho é mínima. Nos postos de
chefia, a diferença é realmente
assustadora, com apenas 2,6% dos
cargos-chave sendo ocupados por
negros.

Para se ter uma idéia do que esse
número significa, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas, no Brasil, 46% da população
é negra, sendo que desse total 5,6%
são afrodescendentes e 40,4% pardos.
Assim, quando vemos apenas 2,6% de
negros nos postos hierarquicamente
mais importantes fica evidente que a
exclusão do negro do mercado de
trabalho é um problema social dos mais
sérios e que deve ser tratado como
prioridade.

Esses números são preocupantes,
mas, lamentavelmente, não são
diferentes no comércio. Pesquisa feita
pelo Instituto Sindical Interamericano
pela Igualdade Racial (Inspir) aponta
que os shoppings de São Paulo
praticamente não contratam negros.
Pardos e negros somam apenas 15% (1,2%
negros e 13,6% pardos) da mão-de-obra
nesses locais, enquanto os brancos
representam 85% dos trabalhadores.
Para agravar a situação, o Dieese acaba
de divulgar uma pesquisa na qual
aponta que no comércio o negro ganha
metade do salário pago a um branco.
Isso trouxe uma preocupação muito
grande aos comerciários, pois, além de
constatar que o negro representa uma
parcela pequena na categoria, mostra

ainda que quando ele é contratado
recebe muito menos.

Diante deste quadro seria hipocrisia
não admitir que nossa sociedade é
racista e preconceituosa, o que  nos
coloca diante de um grande desafio:
promover, de maneira objetiva, a
inclusão social do negro no mercado
de trabalho. Baseado nas orientações
da OIT, o Sindicato dos Empregados do
Comércio de São Paulo iniciou neste
ano atividade de inclusão social no
mercado de trabalho de forma
qualitativa. O primeiro passo foi mostrar
que a intolerância da sociedade passa
pela responsabilidade social das
empresas e que é necessário aceitar o
desaf io de mudar o quadro de
discriminação no país.

Isso resultou, num primeiro
momento, num acordo com a Camisaria
Colombo, uma das maiores empresas do
setor na capital paulista, que passou a
reservar 20% das vagas para negros.
Sabemos que o sistema de cotas é
polêmico, mas essa foi uma alternativa
encontrada para press ionar as
empresas a incluírem negros em seus
quadros. O acordo inédito no Brasil,
vai além da reserva de vagas, pois na
verdade ele cria novos postos de
trabalho, uma vez que a empresa não
vai se limitar a substituir pura e
simplesmente os funcionários, mas num
curto espaço de tempo, de abrir vagas
para os afrodescendentes.

Entre outros aspectos esse acordo
demonstra que os empresários
reconhecem que o problema da
discriminação é antigo, mas também é
uma prova de que a discussão sobre
diversidade começa a ganhar força em
toda a sociedade brasileira. Além disso,
queremos abrir a discussão mostrando
que a inclusão do negro no mercado
de trabalho envolve necessariamente
a integração das instituições e só a
mudança no comportamento das
grandes empresas fará com que a
diversidade ganhe força.

O acordo celebrado com a Camisaria
Colombo e as pesquisas citadas servem
também para derrubar o mito de que
vivemos numa democracia racial. E
podem contribuir para se criar uma
consciência e eliminar o preconceito,
mostrando que a cidadania deve ser
apenas um conceito, mas sim uma ação
coletiva, e por essa razão devemos lutar
para incluir socialmente pessoas
excluídas das oportunidades.

Inclusão social do negro
Ricardo Patah
Presidente do Sindicato dos Empregados
no Comércio de São Paulo e Tesoureiro da
Força Sindical
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O Instituto Observatório Social- IOS é uma iniciativa da CUT, em

parceria com o DIEESE, o CEDEC e a UNITRABALHO. Seu objetivo é

observar o comportamento de empresas nacionais e multinacionais em

relação aos direitos fundamentais dos trabalhadores. As principais

referências são a legislação trabalhista, ambiental e social vigentes no

país, bem como as convenções da OIT, ratificadas pelo Brasil, e que

versam sobre liberdade sindical, direito à negociação coletiva, proibição

do trabalho escravo e infantil, saúde e segurança no local do trabalho,

e ainda a proibição de  qualquer forma de discriminação. Tendo como

metodologia de pesquisas a análise de fontes secundárias1, entrevistas

ASPECTOS DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL NO UNIVERSO EMPRESARIAL

O diálogo com empresas sobre discriminação e
promoção da igualdade

Mércia Consolação Silva

1 Entende-se como fonte secundária as informações contidas em sites oficiais,
documentos das empresas, documentos de órgãos governamentais, relatórios
setoriais econômicos e sociais, teses e relatórios de pesquisas acadêmicos, jornais,
revistas, anais de seminários, artigos publicados, dados estatísticos oficiais no
Brasil e no mundo.



103103com trabalhadores, diretoria das empresas e sindicatos. Dessa forma,

busca elaborar um documento onde as várias partes envolvidas possam

ter espaço de argumentação e analise da realidade experimentada

pelos trabalhadores.

Como parte da metodologia de análise dos dados, o IOS estabelece

diálogos com especialistas nas áreas temáticas abordadas pela pesquisa,

e paralelamente a equipe participa de processos de qualificação e

aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta e análise dos dados. Esse

processo de capacitação teve início em 1999, com os temas de  raça e

gênero, realizando oficinas para aperfeiçoar o olhar da equipe diante

das principais formas de discriminação de gênero e raça dentro das

empresas, bem como as barreiras de acesso de negros e mulheres ao

mercado de trabalho.

Desde 1999, o IOS já divulgou 59 relatórios de pesquisas em

empresas. Nos primeiros resultados de pesquisa, foi possível observar

uma grande dificuldade de tratar a temática racial, os instrumentos

de coleta não eram suficientes para captar esse dado.

Diante das dificuldades, o IOS estabeleceu uma parceria com a

AFLCIO e o CEERT2 para o fortalecimento da temática racial, buscando

novas ferramentas e instrumentos que pudessem captar a sutileza do

dado sobre discriminação racial, além de possibilitar uma preparação

mais adequada dos pesquisadores para analisar essa realidade específica,

visto que a discriminação racial assume formas diferentes e cada vez

mais sofisticadas nas diversas esferas da sociedade.

Atualmente, outros elementos utilizados para auxiliar no

entendimento das desigualdades dentro das empresas podem ser

encontrados através da análise do discurso da direção da empresa, da

ausência de políticas institucionais de prevenção e coerção de atos

discriminatórios, pouca disponibilidade da instituição em acolher

denúncias relacionadas a esses temas, etc.

Além dessa abordagem direta dos trabalhadores, gerentes e

diretoria das empresas, o IOS analisa dados oficiais sobre o mercado

2 Solidary Center da AFLCIO e CEERT – Centro de Estudos das Relações de Trabalho
e Desigualdades.
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a distribuição racial da empresa diante da distribuição da região onde

está instalada.

No entanto, apesar do aperfeiçoamento das técnicas de pesquisa,

os dados sobre discriminação racial não foram revelados de forma

satisfatória nas pesquisas de empresas multinacionais que atuam no

Brasil. Os obstáculos encontrados no processo de pesquisa desse tema

foram variados e podem ser sintetizados nos seguintes tópicos:

a) resistência das empresas em discutir os temas;

b) persistência e afirmação de estereótipos, mitos e preconceitos
tanto de gênero quanto de raça;

c) falta de dados com recorte racial;

d) “desconhecimento” dos vários aspectos das discriminações;

e) naturalização das práticas discriminatórias.

Alguns desses aspectos são conseqüência direta da idéia difundida,

durante anos, de que no Brasil há uma “democracia racial” e que

portanto, ao falar com o trabalhador sobre sua cor ou especificidades

étnicas, estaria-se incorrendo em ato discriminatório. Uma vez que

foi amplamente difundida a “democracia racial brasileira”, discutir

esse tema ainda coloca em cheque essa crença, que ainda faz sentido

para uma grande parcela da população,e dentre a qual estão muitos

representantes de empresas. Essa resistência revela que uma parcela

importante do empresariado nacional não está acompanhando os debates

acerca das lutas da população negra no Brasil, visto que muitos

estudiosos, apontaram e apontam que essa democracia  racial existe

apenas no discurso e nos olhares daqueles que não querem perceber a

real situação de desigualdade racial brasileira.

Não podemos deixar de mencionar o quanto intelectuais e

ativistas trabalharam duramente para desconstruir esse mito e

apresentar um retrato dessa desigualdade. Podemos citar desde os

estudos financiados pela Unesco, na década de 1970, realizados por

Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Otávio Ianni, além

das lutas do Movimento Negro brasileiro através do Movimento Negro
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Desigualdades (Ceert), Geledés _Instituto da Mulher Negra, dirigentes

sindicais negros da  Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical

através do Instituto Sindical Interamericano pela Promoção da Igualdade

Racial (INSPIR) e das comissões das centrais, dentre outros atores

relevantes que pautaram esse tema nas agências do estado e na mídia.

Por parte dos organismos governamentais, o Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Pesquisa Economia  Aplicada

(IPEA) começaram a divulgar dados com recorte racial o que possibilitou

ampliar o olhar de segmentos importantes da sociedade. Em 1995, os

movimentos sindical e negro apresentou uma queixa à OIT por

descumprimento da Convenção 111, face a existência de discriminação

racial no mercado de trabalho brasileiro. Essa ação abriu uma nova era

de discussão, mobilização e responsabilização do Governo Federal sobre

as desigualdades raciais.3

Outro movimento que merece destaque nessa análise é a busca

de muitas empresas em incluir políticas de ações afirmativas em seus

programas de responsabilidade social empresarial. Na maioria dos casos,

os programas não abordam de forma direta a temática racial,

concentrando-se na promoção  de igualdade de oportunidade para as

mulheres. Em outros casos, esses programas inclusivos são

implementados pelo empresariado apenas como mais uma forma de

otimizar lucros e resultados.

Mesmo com essas fragilidades, não podemos descartar esse novo

espaço de diálogo que as empresas estão abrindo e que a temática da

promoção da igualdade de oportunidade para negros e negras poderá

se acolhida e bem desenvolvida. Ou seja, é uma porta que se abre,

ainda que parcela importante do empresariado nacional ainda se atenha

ao mito da democracia racial e tenha dificuldades de acertar a existência

da discriminação racial no país.

Empresas multinacionais que desenvolvem algum programa de

diversidade em seus países de origem, mesmo não adotando tais medidas

no Brasil, acolhem de forma diferenciada os questionamentos sobre

3 Sobre isso ver FARRANHA (2006) nesse volume e OIT (2005), MóduloII.
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instituições. Nas pesquisas realizadas pelo Observatório, na maioria

dos casos, ao se pedir que a empresa disponibilize dados sobre seus

trabalhadores, indicando cargo, salários, cor , sexo, idade etc., a

empresa se diz pouco à vontade em apresentar dados de cor, pois

acredita que coletar o dado cor em si já é uma forma de discriminação.

Diante desse fato,  colocam-se duas questões : Se o dado cor é item

obrigatório da RAIS4, como as empresa têm preenchido esse dado na

ficha do empregado? E ainda, qual a metodologia empregada nessa coleta?

Quando há algum cadastro, ou quando a empresa tenta coletar

o quesito cor de seus funcionários, em muitos casos o fazem sem uma

preparação dos trabalhadores para responder a esse questionamento.

Ou seja, às vezes perguntar a cor do trabalhador pode deixá-lo ainda

mais receoso, uma vez que na trajetória de vida de muitos deles, a

condição de negro representou uma barreira de acesso e ascensão no

ambiente de trabalho. Realizar uma coleta do quesito cor sem apresentar

os objetivos dessa ação pode prejudicar mais que melhorar as relações

raciais dentro de uma empresa.

Um dos desafios colocados para muitos empresários e diretores

de empresas é superar a dificuldade em aceitar que a discriminação

racial presente na sociedade também se reproduz e até se agrava

dentro das empresas, e desencadear ações e metas que possam reverter

o quadro de desigualdade e discriminação, esteriótipos e preconceitos

existentes no ambiente de trabalho.

Para superar a ausência de dados confiáveis sobre a cor dos

trabalhadores das empresas, o Observatório Social prioriza pesquisas

qualitativas sobre esse tema. Entrevistando trabalhadores e

trabalhadoras negras, recolhendo informações sobre políticas inclusivas

que porventura existam nas empresas, bem como analisando o discurso

de “neutralidade” que muitos diretores  apresentam quando abordados

esses temas. Estudiosos de discriminações apontam que se não há uma

política bem objetiva e amplamente difundida na empresa, as práticas

nunca são neutras, tanto para mulheres quanto para negros.

4 Relação Anual de Informações Sociais dos trabalhadores das empresas. Documento
de preenchimento obrigatório por parte das empresas para o Ministério Público
do Trabalho e Emprego, desde de 2001.
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por parte das diretorias das empresas, dos aspectos relacionados às

discriminações de forma geral. Muitas das desigualdades e abordagens

encontradas são consideradas naturais. Ou seja, há uma naturalização

das desigualdades. O lugar do negro(a) ou da mulher sempre é tido

como decorrência da trajetória pessoal, das escolhas e não como

“determinação” social dos lugares possíveis, esperados e reservados

para esses grupos no mercado de trabalho. Alguns relatos surpreendem

por revelar o universo segregacionista em que vivem os grupos sociais

no Brasil. Um diretor de empresa multinacional localizada em São Paulo

afirmou que a empresa atendia à demanda de empregar  percentual

de trabalhadores negros de acordo com a distribuição da população

local. Segundo ele, a empresa tem cerca de 10% de trabalhadores negros,

o que refletiria o perfil da capital paulista, nesta cidade que “quase

não tem negros, tem muito italiano, alemão e asiático”.  Ou seja, ele

desconhece completamente o quadro racial da cidade de São Paulo,

onde, segundo as estatísticas anuais do IBGE,  esse grupo representa

30% da população. O que se pode imaginar é que nos locais freqüentados

por ele, efetivamente não há negros, daí gera nele a sensação de que negros

existentes estão na Rocinha no Rio de Janeiro ou no Pelourinho na Bahia.

Em muitos casos, os empresários alegam que os negros não têm

as qualificações necessárias para assumirem os postos de trabalho que

eles oferecem. No entanto, a realidade de contratação, os critérios e

as atividades a serem realizadas na maioria das vezes não exigem

nenhuma qualificação ou apenas exigem um nível de escolaridade médio.

Poucas percebem que admitir um trabalhador (a) com menor qualificação

e investir nessa qualificação são formas de ações afirmativas. Além

disso, dados do IPEA apontam que mesmo quando negros têm as mesmas

qualificações e escolarização do que brancos, eles (as) estão em postos

com menor remuneração e menor poder de decisão. Ou seja, os

argumentos da pouca escolarização e qualificação não explicam

plenamente as desigualdades existentes.

Um outro exemplo que pode ser apresentado como barreira de

acesso é o de uma empresa estrangeira  que afirma ter convênio com

escola de segundo grau para contratação de estagiários, entretanto a

prioridade não é para alunos de escolas públicas e negros. Por outro

lado, é possível citar o exemplo de uma outra empresa estrangeira que

estabelece convênios com várias escolas públicas do município onde
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sociais desfavorecidas possam concorrer a uma bolsa de estágio, abrindo

portas para uma carreira dentro da empresa.

Dentro dessa trajetória de relacionamento com empresas,

empresários e sindicatos, o Observatório Social tem buscado cada vez

mais aperfeiçoar sua técnica de abordagem desse tema, e também

vem abrindo novos horizontes e frentes de ação junto a esses grupos

buscando contribuir para a reversão desse quadro.  Os desafios futuros

do Observatório nesse momento incluem:

a) sensibilizar e informar os diretores das empresas e sindicatos
quanto às discriminações que persistem no mercado de trabalho;

b) firmar acordos com as empresas para pesquisas e projetos de
enfrentamento dos problemas;

c) dar maior visibilidade às ações das empresas e dos sindicatos
nessa área;

d) analisar experiências de Ações Afirmativas no mercado de
trabalho em outros países;

e) realizar censos raciais em empresas nacionais e multinacionais,
utilizando as categorias oficiais do IBGE para permitir a
comparabilidade dos dados;

f) comparar a ação de empresas multinacionais no seu país de
origem e no Brasil, para verificar as principais dificuldades e
barreiras para implementação dessas políticas, bem como as
ferramentas e metodologias exitosas;

g) analisar como as empresas que desenvolvem esses programas
de ações afirmativas “transferem” essas políticas para as suas
filiais, respeitando as especificidades.

Finalmente, vale acrescentar que é preciso ter em conta a

segmentação ocupacional dentro das empresas ao se desvendar sua

estrutura de raça e gênero. Um banco pode ter muitas mulheres

contratadas, mas elas podem estar todas concentradas nas seções de

atendimento ao público e não nas mesas de operação de ações, o

mesmo ocorrendo com negros e negras. Mesmo que haja um número

significativo de negros ou mulheres nem sempre isso implica condições

de trabalho ou oportunidades equânimes.  Deve-se também atentar

para as políticas de responsabilidade social empresarial que focam em
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afirmativas sem preparar o quadro funcional, o que pode gerar

problemas sérios de adaptação ou aceitação por parte dos funcionários,

tanto para quem entra quanto para os que já trabalham na empresa.

Em relação aos programas de diversidade implementados pelas

empresas, apesar da iniciativa ser uma boa oportunidade de refletir

sobre o tema das desigualdades, na maioria dos que são implementados

no Brasil a abordagem racial sequer aparece ( aqui vale a pena um

exemplo). As abordagens são direcionadas para a inclusão de deficientes

- muitas vezes para atender a lei que exige cotas para esse segmento –

e mulheres. A questão racial na compreensão de muitos empresários,

não é um problema que atinge a empresa ou que mereça ações

especificas. Empresas que atuam em consultorias para programas de

diversidade afirmam que a inclusão da questão racial é muito difícil,

pois há resistências por parte desse empresariado. Nos poucos casos

onde os programas buscam incluir negros (as) nos seus quadros, uma

das primeiras ações é a divulgação  de vagas destinadas a esses grupos

em sites e peças publicitárias, vide como exemplo o recente anúncio

no site de uma grande empresa de recursos humanos, chamando

profissionais para deixarem seus currículos onde a imagem que aparecia

era de um homem usando muletas, numa clara intenção de afirmar

que esses profissionais também são bem vindos.

Outro aspecto é a  necessidade de diversificação das fontes de

recrutamento. Essa nova demanda por parte das empresas,  pode

despertar nas empresas de recursos humanos, seleção e recrutamento

a necessidade de diversificar seus bancos de curriculum, gerando uma

ação em cadeia que multiplique a oportunidade de inserção de negros

e negras no mercado de trabalho.

 A adoção  pelos grandes contratadores  de mão-de-obra –

empresas e  o governo – de políticas de contratação onde a diversidade

étnica constitui um pré-requisito essencial, essa sem dúvida seria uma

grande contibuição para a construção da igualdade de oportunidades

no mercado de trabalho.
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O executivo típico das maiores empresas do Brasil é um homem

branco, com idade entre 45 e 50 anos, tem formação superior e já fez

treinamento ou especialização no exterior. Ele está há mais de dez

anos na empresa e não tem participação acionária nem é parente de

seus acionistas. Esse é o personagem que emerge da pesquisa “Perfil

social, racial e de gênero das diretorias das grandes empresas

brasileiras”, realizada em 2002 pelo Instituto Ethos de Empresas e

Responsabilidade Social em parceria com a Organização Internacional

do Trabalho (OIT), a Escola de Administração de Empresas de São Paulo

da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), o Fundo de Desenvolvimento

das Nações Unidas para a Mulher (Unifem) e o Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (Ipea).

A distância entre esse retrato e o do brasileiro comum é um

indicador de como a igualdade de oportunidades ainda é um ideal

distante, que vai exigir um grande esforço do conjunto da sociedade

A DIVERSIDADE ENTRE
OS EXECUTIVOS BRASILEIROS

Oded Grajew
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setor empresarial brasileiro começa a tomar consciência dessa situação

e vem se destacando por seu engajamento em práticas de

responsabilidade social. A própria adesão das empresas a essa pesquisa

já é um sinal da importância que parte delas está dando ao tema. No

total, 89 das 500 maiores empresas do Brasil participaram do

levantamento, tornando possível a avaliação do perfil de 687 executivos.

A pesquisa terá atualização em 2006 e continuidade em outros anos,

buscando captar as mudanças e ampliar o leque de empresas participantes.

Mais que constatar a existência de discriminação, o estudo tem como objetivo

contribuir para o debate da promoção da igualdade de oportunidades e

estimular a proposição de ações que visem o combate a essa realidade.

A pesquisa, realizada com o apoio técnico da Indicator

Opinião Pública, mostra que o perfil dos executivos brasileiros está

muito distante da composição da sociedade brasileira. As mulheres são

mais da metade da população, mas na quase totalidade das empresas

respondentes os executivos são homens. Também no quesito cor ou

raça, a distância entre o perfil da população brasileira e o dos seus

executivos é grande: 94% destes são brancos, enquanto que, na

população, 54% autoclassificam-se como brancos, segundo a Pesquisa

Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) 1999, do IBGE. Em nível de

diretoria, o nível de participação das mulheres é de 9% e de negros,

1,8%. À medida que se desce na escala hierárquica, estes percentuais

aumentam. As mulheres ocupam 28% dos cargos de supervisão e 35%

do quadro funcional, enquanto os negros somam 13,5% dos supervisores

e 23,4% do quadro funcional. Numa outra publicação lançada pelo

Instituto Ethos em 2004, “O compromisso das empresas com a

valorização da mulher”, evidencia-se a dupla diferenciação da mulher

negra, no mercado de trabalho brasileiro. De um modo geral, a inserção

do negro no mundo laboral caracteriza-se por ingresso precoce,

abandono tardio e alto percentual de desempregados. Neste quadro,

as trabalhadoras negras estão entre as mais pobres, trabalhando nas

situações mais precárias, com menos anos de estudo, menores

possibilidades de carreira e rendimentos e as mais altas taxas de

desemprego.

Essas distorções talvez pudessem ser explicadas apenas por fatores

econômicos. Entretanto, se compararmos o perfil dos executivos com

o da população brasileira empregada com nível de escolaridade superior,
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Entre os brasileiros com curso superior, as mulheres representam

aproximadamente 50%. Porém, entre os executivos representados na

pesquisa, a presença de mulheres é de apenas 6%. Esse fato se repete

com relação aos “não-brancos”, que ocupam apenas 6% dos postos de

diretoria, quando representam 17% da população empregada que tem

formação escolar superior, segundo a PNAD 1999.

Outro dado importante revelado pela pesquisa é o predomínio de

uma classe empresarial madura, em que 44% dos homens têm entre 45

e 55 anos, enquanto a maior representação feminina (53,7%) é formada

por uma parcela mais jovem, com faixa etária entre 36 e 45 anos. Isso

é um indicativo de que as empresas começam a abrir espaço para a

ascensão das mulheres aos cargos de comando. Contudo, vale salientar

que o comportamento discriminatório ainda está arraigado nas

corporações, resultado de uma herança antiga, escravista, patriarcal e

autoritária. As empresas precisam enfrentar essa realidade de forma

estratégica e efetiva, assumindo o papel de agentes dessa

transformação, já que a diversidade ajuda a empresa a se relacionar

com a sociedade, que é diversa.

É importante ressaltar que a igualdade de oportunidades passa

pela compreensão contemporânea de diversidade, entendida como um

valor intrínseco às relações humanas e ao respeito à dignidade de todas

as pessoas. A prática da diversidade representa a efetivação do direito

à diferença, criando condições e ambientes que permitam às pessoas

agirem em conformidade com seus valores individuais.

A diversidade é uma meta a ser buscada e praticada coletivamente

por cidadãos, instituições, governos e comunidades, como uma

responsabilidade social compartilhada. As empresas, como partícipes

desse processo, devem assumir tarefas específicas de valorização da

diversidade, relacionadas aos papéis que desempenham na vida das

coletividades.

Uma ação imediata pode começar pela modificação dos processos

de seleção de profissionais, para que grupos excluídos tenham melhores

oportunidades e possamos contribuir, assim, para mudar os números

dessa discriminação. Mas é bom lembrar que a noção de diversidade é

abrangente e envolve também diferenças como crença, idade, origem,
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mental, entre outras, que devem ser respeitadas.

Se é fácil encontrar no senso comum a aceitação da premissa de

que o preconceito e a discriminação precisam ser combatidos, pode

parecer complexo converter essa proposição em mudanças consistentes

de culturas, comportamentos, hábitos e rotinas. Esse é o nosso desafio.

Um desafio que nos convida a refletir sobre como engajar as empresas

na identificação e na promoção de ações concretas que possam mudar

este estado desigual de oportunidades.
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Contextualização

A sociedade e o mercado brasileiros têm vivenciado, nos últimos

5-7 anos, significativas e positivas transformações advindas do

fortalecimento da consciência pessoal e coletiva, em torno dos valores

da cidadania, democracia, da Responsabilidade Social Empresarial e

Governança Corporativa.

Há uma multiplicação de iniciativas voltadas à promoção da maior

participação do universo empresarial junto às questões sociais e

ambientais, nas mais diversas formas e abordagens.  Numa primeira

fase do social, houve uma forte tendência para ações voltadas à

caridade, filantropia e assistencialismo, de forma mais genérica e

ampla. Mais recentemente, com o amadurecimento da discussão no

mercado, ganham importância os programas, projetos e ações de

caráter mais durável e sustentável, inseridos nas estratégias de médio-

INICIATIVAS AFIRMATIVAS DO SETOR
PRIVADO  E AS OPORTUNIDADES DE

INCLUSÃO SÓCIO-ECONÔMICA PARA A
POPULAÇÃO AFRO-BRASILEIRA.  A

EXPERIÊNCIA DO INTEGRARE
Silas Cezar da Silva
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de fatores, processos e agentes geradores dos problemas sócio-

econômicos.

No entanto, nota-se, ainda, uma tímida abordagem da questão

étnico-racial no mundo empresarial, justificada, normalmente, pela

crença da democracia racial brasileira; crença esta cada vez menos

sustentável, tendo em vista a multiplicação de publicações de resultados

de pesquisas oficiais e privadas. O próprio Instituto Ethos de

Responsabilidade Social, em sua publicação  “Reflexão – Expectativas

de Ação das Empresas para Superar a Discriminação Racial” (Set.2002),

explicitou as formas de discriminação étnico-racial no mundo

empresarial. Pesquisas publicadas em 2004, pelo mesmo Instituto Ethos,

numa amostra constituída pelas 500 maiores empresas do mercado

brasileiro, evidenciaram ausência, ou mínima  presença, de profissionais

negros/as ou afro-brasileiros em cargos de médio e alto escalão.

A mesma tendência de resultados se verifica em levantamentos

preliminares, realizados pelo Integrare, na base de fornecedores de

empresas e corporações, onde há uma ausência ou mínima participação

de empreendimentos de pessoas negras ou afro-brasileiras. Nessa área,

praticamente não há levantamentos e nem pesquisas, pois, no Brasil,

não se instituiu a prática de identificação étnico-racial, e mesmo de

gênero, nos processos de compras. Os únicos resultados preliminares

existentes foram tomados a partir das empresas associadas ao Integrare.

Nos últimos 2-5 anos surgem algumas poucas empresas que

adotam políticas afirmativas de inclusão de pessoas afro-brasileiras,

influenciadas por fatores internos e externos aos negócios, tais como:

governança, política corporativa e transparência global, estratégia de

participação de mercado (market share) em segmentos emergentes,

diferenciação positiva da concorrência, marketing e imagem

corporativa.

Assim, principalmente a partir do estado de São Paulo, surgem

algumas lideranças empresariais mais sensibilizadas com o tema, com

posicionamento explícito a favor de ações afirmativas, com programas

específicos de inclusão sócio-econômica da população negra brasileira.

Esses programas, notadamente, direcionam-se às áreas de acesso ao

emprego,  educação e capacitação profissional, inclusão na base de
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não considerando aqui as ações de comunicação de marketing,

direcionadas unicamente para aproximar a imagem da marca da empresa

ou produto, ao específico segmento de mercado ou à temática da

diversidade.

Tipos mais comuns de programas de ações afirmativas, do mundo

empresarial, com impacto direto na população afro-brasileira:

• A - Inserção de universitários/as afro-brasileiras/as: sob
coordenação da área de Recursos Humanos,  esse tipo de
programa objetiva uma maior representatividade da população
afro-brasileira no médio escalão hierárquico da empresa. Consiste
em ações conjugadas ou não de abertura de oportunidades
especiais a estudantes universitários/as negros/as, garantindo-
lhes estágio remunerado na empresa, podendo, receber
complementação, treinamentos profissionalizantes,
financiamento ou subsídio no custeio dos estudos universitários
(em caso de universidades privadas), ajuda-transporte,
alimentação, etc. Esse tipo de programa vem atender a crescente
demanda no mercado de trabalho de profissionais e executivos
afro-brasileiras/as qualificados/as.

• B - Diversidade na base de fornecedores: programa de ações
que promovem maior representação da diversidade social
brasileira no quadro de fornecedores e cadeias produtivas. As
corporações se associam ao Integrare – Centro de Integração de
Negócios, para acessar a base de empreendimentos com  maioria
acionária de pessoas afro-brasileiras, portadores de deficiência
e indígenas; também para acessar consultoria e participar em
ações sinérgicas. A experiência do Integrare é  única e inovadora
no mercado brasileiro. A iniciativa se justifica pelos resultados
das pesquisas e levantamentos preliminares realizados pelo
Integrare na cadeia de suprimentos de suas corporações
associadas, na qual encontrou nula ou mínima participação de
empreendimentos de pessoas afro-brasileiras, portadoras de
deficiência ou indígenas.

• C - Comitês da Diversidade: organismos multidisciplinares,
normalmente não hierárquicos, compostos por funcionários/as
da própria empresa, representantes da diversidade social
brasileira, normalmente acolhendo os grupos sociais da população
afro-brasileira, mulheres, homossexuais, idosas, portadoras de
deficiência e indígenas. Esses comitês têm o objetivo de promover
e facilitar um ambiente interno mais inclusivo e positivo para os
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recomendações de políticas corporativas,  programas e
monitoramento das ações e resultados. Várias dessas empresas,
dentre outras, participam de um fórum empresarial específico,
criado em 2004 em São Paulo,  para discussão da temática da
diversidade e inclusão social nas empresas, troca de experiências
e aprendizados coletivos.

• D - Apoio técnico ou financeiro a projetos assistenciais ou
culturais:

A partir de um complexo de motivações entre voluntariado,
cidadania e ética corporativa, responsabilidade social empresarial,
caridade e filantropia, esses programas são normalmente
direcionados para comunidades mais carentes, como moradores
de favelas, famílias sem-teto, crianças de rua, indigentes, etc.
Interessante notar que esses projetos, ainda que sem
posicionamento explícito como ações afirmativas, acolhem
mormente a população afro-brasileira, grande maioria
constituinte dos grupos sociais atendidos.

Foram realizadas consultas junto a lideranças da comunidade

afro-brasileira na cidade de São Paulo,. Segue tabela com os “tipos” de

programas (anteriormente citados) realizados por grandes empresas,

líderes em seus segmentos, conforme levantamento realizado na cidade

de São Paulo, capital empresarial e financeira do estado de São Paulo e

do país.

Quadro I: empresas e ações afirmativas

Empresas (em ordem alfabética)
American Express (AMEX)

Bank Boston

Basf S.A.
Banco Itaú S.A.

Companhia Paulista de Força e Luz (C.P.F.L.)

Du Pont do Brasil S.A. (DuPont)
Empresa Brasileira de Aeronática S.A. (Embraer)

IBM Brasil Indústria Máquinas e Serviços (IBM)

Kodak Brasileira Comércio e Indústria Ltda (Kodak)
Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda (Merck)

Monsanto do Brasil Ltda. (Monsato)

Motorola Industrial Ltda. (Motorola)
Unilever Brasil

Xerox Brasil

Programas (tipo)

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

B

B
B

B

B

C

C

C
C

C

C

C

C
C

C

C

D
D

D

D

D

D
D

D

D

D

D
D
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das corporações multinacionais americanas, que poderia ser explicada

por vários fatores, entre eles: histórico racial nos Estados Unidos,

políticas afirmativas corporativas de transparência, ética e governança

global; de diversidade e reconhecimento de minorias sociais; os interesses

estratégicos diante de um grande e emergente segmento de mercado

brasileiro; e, finalmente, as recomendações e articulações sócio-políticas

de lideranças afro-americanas (African-Americans), devido ao crescente

movimento de aproximação e solidariedade para com a comunidade

negra brasileira. Interessante notar que, pelos fatores apresentados,

poderia ser esperada uma liderança menos tímida das corporações

multinacionais americanas com interesse de negócios no Brasil, assim

como se posicionam no país de origem.

 Por outro lado, é importante notar o despertar  da comunidade

afrobrasileira para a capacitação ao mercado de trabalho, cursos

universitários visando o preparo para posições de maiores remunerações.

Há um crescente interesse e movimento da população afrobrasileira

em direção à universidade, notando-se ser extremamente reduzida

sua presença em cursos de nível superior; essa tendência tende-se a

concentrar-se na área de humana, e presença praticamente nula em

áreas como tecnologia, medicina e odontologia.

Tem sido fundamental o papel das organizações e lideranças

afrobrasileiras na mobilização da base social e no suporte aos programas

de ações afirmativas do setor público e privado, destacando-se as

contribuições de entidades negras como, por exemplo, Geledés,  Centro

de Estudos das Relações do Trabalho e da Desigualdade- CEERT, Centro

de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável  - CEADS, Instituto

Sindical Interamericano pela  igualdade racial- INSPIR, Fala Preta, Casa

da Cultura da Mulher –Santos, Afrobras  e,  entre muitas outras,  o próprio

Integrare em sua proposta única e ainda inovadora no território brasileiro.

Emergem e se fortalecem, nos últimos anos, algumas iniciativas

de empreendimentos de pessoas afrobrasileiras, no formato de

associação  sem fins lucrativos (ONG), em sua maioria,  micro empresas,

muitas vezes atuando na informalidade ou em situações irregulares,

articulando entre si oportunidades de acesso a apoio financeiro e

capacitação. Algumas dessas ONGs  são: Associação Nacional de Coletivos

de Empresários
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Empresários Afro-brasileiros- CEABRA (São Paulo, SP), CEABRA (Belo

Horizonte, MG), Círculo Olímpio Marques -COLYMAR (Rio de Janeiro,

RJ),  Instituto Palmares,  Associação Crioula, Integrare, etc.

A crescente demanda por executivos/as, universitários/as e

profissionais afrobrasileiros no mercado de trabalho tem gerado soluções

criativas de mercado, tais como a empresa de empresários/as negros/

as Proempe, atuante em São Paulo, com um programa especializado

(QualiAfro) em serviços de recrutamento  e seleção de universitários/

as, executivos/as e profissionais afrobrasileiros/as.

Aspectos da Legislação

Infelizmente, apesar da sua fundamental importância, são ainda

muito tímidas ou inexistentes as iniciativas de legislação de âmbito

federal, estadual ou municipal, que efetivamente gerem diretrizes e

incentivos ao mercado visando a promoção de ações afirmativas de

acesso ao emprego ou de inclusão empresarial de afrobrasileiros/as na

cadeia produtiva.  No entanto, há diversas propostas de projetos de lei

em tramitação nas instâncias federais, estaduais e mesmo municipais,

sendo a mais abrangente aquela que aprovará o “Estatuto da Igualdade

Racial”.

O trato diferenciado de atitude afirmativa deve ser considerado

e incentivado nas licitações públicas e nas relações de negócios público-

privados que podem, por exemplo, abarcar metas para gastos

governamentais de contratos com empreendimentos de afrobrasileiros/

as, e/ou  pontuação positiva a esses  empreendimentos, assim como

às empresas privadas, em geral fornecedoras governamentais, que

estejam replicando ações afirmativas de inclusão em suas cadeias de

suprimentos. Dessa maneira, a legislação cumpriria seu papel e

alimentaria um ciclo virtuoso  e de pressão positiva à alavancagem do

empreendedorismo e desenvolvimento empresarial na população

economicamente ativa (PEA) negra, com benefícios em cascata para

todo o mercado e sociedade.

Em consultas recentes junto à comunidade empresarial

afrobrasileira, são apontadas as seguintes dificuldades:
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corporações,  governo e instituições financiadoras;

• Políticas e cultura das grandes corporações e instituições
financiadoras não é inclusiva ao empresariado  afrobrasileiro;

• Baixa competitividade de seus empreendimentos em termos
de qualidade (escala), preço, prazo, etc.;

• Dificuldades de acesso a crédito, capital de giro, garantias,
etc.

• Limitada capacidade de comunicação com o mercado;

• Limitada capacidade da equipe em termos de vendas e
marketing;

• Incapacidade de financiar treinamento e incorporação de
tecnologia de informação.

Políticas públicas de incentivo e apoio ao acesso da população

afrobrasileira à qualificação profissional, trabalho digno, crédito,

capacitação técnica, desenvolvimento e inclusão empresarial nas cadeiras

produtivas, assim como políticas públicas de incentivo ao setor privado,

são de fundamental importância para a inclusão sócio-econômica dessa

comunidade.

O INTEGRARE

Histórico

O desenvolvimento conceitual da proposta do INTEGRARE surgiu

na cidade de São Paulo–SP. A organização, na época denominada

CIEPEGHEPE, Centro de Integração Empresarial para Etnias e Grupos

Históricamente Excluídos do Progresso Econômico, foi fundada em

outubro de 1999. A iniciativa resultou de um processo de vários anos de

articulação de um pequeno grupo de micro-empresas e executivos/as

afro-brasileiro/as em sua busca de alternativas possíveis para superar

as barreiras étnico-raciais e abrir oportunidades de negócios com as

grandes corporações e acesso pleno ao mercado brasileiro.

Desde então, o Integrare tem trabalhado na adaptação dos

modelos e processos do National Minority Supplier Development Council

– NMSDC, dos EUA, e no desenvolvimento de outros processos mais
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com foco na diversidade social, com prioridade às pessoas mais excluídas

ou marginalizadas e de maior relevância para a inclusão sócio-econômica.

Em 1999, foi realizado o 1º.  Fórum Empresarial sobre essa

temática, ocorrido em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, com

várias dezenas de participantes, entre representantes de corporações,

ONGs e, principalmente,  empreendedores/as afro-brasileiros/as. Em 2001,

foi realizado o 2º. Fórum Empresarial, desta vez com participação, também,

de representantes norte-americanos do NMSDC e corporações daquele país.

Estes dois fóruns tiveram abrangência localizada no estado de São Paulo.

Em 2003, em parceria com várias organizações,  foram realizados

encontros de envergadura nacional e internacional, ocorridos na Câmara

Americana de Comércio – AmCham em São Paulo, com participação de

centenas de empresários/as, executivos/as, lideranças empresariais,

do 3º. setor e políticas, dentre essas, sete congressistas “african-

americans” ligados ao “Congressional Black Caucus – CBC”.

Como fruto desse processo de construção, o modelo desenvolvido

pelo INTEGRARE  integra temas e tendências sociais e mercadológicas

muito atuais,  tais como: consumo consciente e responsável, comércio

justo e solidário, responsabilidade social empresarial, governança

corporativa, desenvolvimento de mercado,  sustentabilidade social e

dos negócios, justiça social e étnico-racial, ética nos negócios,

valorização da diversidade humana,  redução da pobreza x distribuição

de renda,  geração de trabalho, emprego e riquezas, desenvolvimento

sustentável e promoção do empreendedorismo.

Dessa forma, o INTEGRARE tem sido um modelo único e inovador

no Brasil e na América Latina, fazendo convergir as necessidades e

oportunidades de inclusão sócio-econômica da população afrobrasileira,

com o forte e crescente movimento mercadológico da Responsabilidade

Social ou Cidadania Empresarial.

Infelizmente, ainda tem sido extremamente lento o processo de

engajamento da máquina governamental e dos legisladores em relação

à inclusão empresarial e as necessárias diretrizes ao mercado. É de

fundamental importância que haja ativa participação da máquina

governamental, assim como uma legislação de licitações públicas que

gerem diretrizes e incentivos ao setor privado.



122122O Integrare

O “Integrare – Centro de Integração de Negócios” é uma

organização não-governamental sem fins lucrativos, estruturada no

formato de associação de empresas, com a missão de, através de

negócios e compras competitivas, promover e facilitar maior e melhor

representação da diversidade social brasileira base de fornecedores,

cadeias de suprimentos e cadeias produtivas, com prioridade às

populações afro-brasileira, indígena e pessoas  portadoras de deficiência.

As atividades do Integrare criam e alimentam um ciclo virtuoso

nos grupos sociais focalizados, fomentando o empreendedorismo, o

surgimento de novos negócios, a viabilização das micro e pequenas

empresas,  geração de trabalho, emprego, renda e riquezas de forma

economicamente sustentável. Através dos processos Integrare, essas

empresas acessam novas e maiores oportunidades de negócios e de

desenvolvimento e capacitação, acesso a grandes clientes, visibilidade, etc.

Entre as empresas, corporações e organizações associadas, os

resultados das atividades do Integrare incentivam a governança

corporativa, a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial,

numa perspectiva menos assistencialista e mais voltada para resultados

concretos de inclusão social e valorização da diversidade humana, a

partir dos interesses e necessidades dos negócios.   Ainda, promove

imagem positiva do negócio da associada diante de todos os

“stakeholders”, aproveitando dos benefícios da riqueza e criatividade

da diversidade humana para dentro dos negócios.

Para a sociedade em geral e para o país, o modelo promove

geração de emprego,  renda e riquezas, desenvolvimento dos negócios

e do mercado, aquecimento da economia, redução da pobreza e das

barreiras, desequilíbrios sociais, melhoria da qualidade de vida e um

ambiente sócio-econômico mais saudável e sustentável.

O Integrare tem gerado centenas de casos de sucesso de negócio

entre as partes integrantes do sistema, apesar da dimensão ainda

“piloto” do modelo, que está pronto para maiores abrangências e

amplitudes.
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Apresentação

A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

(SEPPIR), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o

Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Governo

Britânico (DFID), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o

Centro Internacional da Pobreza do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUD), promoveu o “Seminário Internacional

Promovendo a Igualdade Racial: Um diálogo sobre Políticas”, realizado

em Brasília de 11 a 14 de abril de 2005.

Este relatório traz uma compilação das diversas questões

abordadas no seminário que tratou prioritariamente do

compartilhamento de experiências de políticas afirmativas no mundo,

com ênfase nas de países em desenvolvimento. As discussões tiveram

como objetivo ampliar e aprofundar o diálogo sobre as causas e soluções

LUCÉLIA LUIZ PERREIRA

DIÁLOGO SOBRE POLÍTICA: UM RELATO DO
SEMINÁRIO

RELATÓRIO DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL
Promovendo a Igualdade Racial: Um diálogo

sobre Políticas



124124para as iniqüidades sociais e econômicas na América Latina, e fortalecer

a capacidade de intervenção das agências governamentais por

intermédio de ações afirmativas para a inclusão dos descendentes de

africanos e de outros grupos étnicos discriminados.

O Seminário foi composto por quatorze mesas, com os seguintes temas:

1. Solenidade de Abertura

2. Contextualizado as Ações Afirmativas

3. O Papel dos Movimentos Sociais e do Contexto Político

4. O Papel da Informação, das Evidências e dos Indicadores

5. A Garantia das Políticas e os Agentes do Estado

6. Mesa-redonda – Promovendo as Mudanças

7. Ações Afirmativas no Mundo do Trabalho – Questões Centrais

8. Ações Afirmativas no Mundo do Trabalho – Gerenciando a
Diversidade

9. Ações Afirmativas no Mundo do Trabalho – Negociações
Coletivas

10. Ações Afirmativas no Mundo do Trabalho – Diversidade de
Fornecedores

11. Ações Afirmativas no Mundo do Trabalho – Capacitação
Econômica

12. O Papel da Mídia e das Artes na Transformação Social

13. Mesa-Redonda – Balanço do Seminário

14. Sessão de Encerramento

2. Introdução

O seminário surgiu da necessidade de discutir de forma ampla o

tema da igualdade racial no Brasil. Percebe-se que os países têm muito

a aprender sobre políticas de promoção da igualdade racial mais

eficientes1. Há o reconhecimento de que tais políticas deverão ser

adotadas de acordo com o contexto e os métodos de avaliação de seus

1 Estiveram presentes no seminário, além do Brasil, representantes da Suíça,
Estados Unidos, África do Sul. Colômbia, Canadá, Reino Unido, Peru, Itália,
Namíbia, Argentina, Honduras e Uruguai.



125125resultados, ou seja, as políticas devem se adequar à diversidade cultural

de cada país. Nesse sentido, o seminário permitiu um compartilhamento,

entre os países participantes, das experiências bem sucedidas em termos

de ações para a promoção da igualdade racial, pois é importante

entender, por um lado, como as ações funcionam e, por outro lado,

quais são as políticas públicas nacionais e internacionais que têm sido

efetivamente implementadas para a redução das desigualdades raciais

e quais são seus resultados, desafios e obstáculos.

As disparidades raciais possuem muitas dimensões com

conseqüências econômicas, políticas, sociais e culturais que podem ser

fatores de grande impacto nos aspectos da vida cotidiana desde

conseguir acesso a um emprego, educação, receber assistência médica

ou ser tratado com justiça pela polícia. Em nome disso, as discussões

no seminário buscaram abordar o tema da disparidade racial de uma

forma mais ampla, que pudesse enfocar, não só a igualdade de renda,

mas os vários aspectos que permeiam a questão.

As pessoas excluídas da sociedade, da economia e da vida política

por conta de sua etnicidade ou de sua raça, ou de sua religião ou

status social tendem a ser pobres, sendo também menos provável que

possam escapar da pobreza por seus esforços. Assim, esse é um dos

grandes desafios para todos aqueles países que decidiram promover

um desenvolvimento eqüitativo, próspero e inclusivo para todos os

membros da sociedade. É um desafio que não tem uma solução única e

nem remédios instantâneos. Por isso mesmo, percebe-se que a promoção

da inclusão social assim como a racial depende do trabalho conjunto de

todos os níveis da sociedade, por meio do governo, da sociedade civil,

do setor privado, das organizações sindicais e empresariais dos

parlamentares, da mídia e da comunidade internacional.

Palestrantes brasileiros afirmaram que no Brasil, a discriminação

não é um problema de minorias. Dados indicam que os negros e negras

representam atualmente quase 50% tanto da população brasileira como

da sua população econômica ativa. Assim, declaram que a discriminação

racial ao lado da discriminação de gênero constituem eixos fundamentais

dos padrões de desigualdade social , responsáveis pela reprodução da

pobreza e da exclusão social que ainda tem uma magnitude grande em

nosso país e no nosso continente.
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demonstraram sinteticamente que todos os países compartilham o

mesmo problema: o racismo. No entanto, as suas manifestações variam

de país para país, assim como as etapas, os obstáculos e os avanços

das ações implementadas com o intuito de combater as desigualdades

raciais existentes. Por isso, o seminário representou um avanço nesse

objetivo uma vez que os participantes puderam trocar experiências e

fornecer subsídios e sugestões para os países menos avançados na

implementação das políticas de ações afirmativas.

Os participantes do seminário ressaltaram que a promoção da

igualdade racial e a inclusão racial na América Latina não é uma questão

marginal é um elemento fundamental de qualquer agenda de crescimento

com eqüidade e também para consolidação da democracia e justiça

social. Nesse contexto, as ações afirmativas são partes de um processo

de transformação social estrutural. A América Latina está enfrentando

uma série de desafios para promover essa agenda de eqüidade racial e

a desigualdade continua sendo visível nas estatísticas, nas políticas,

nos ordenamentos jurídicos de diferentes paises da região. Mostram

que atualmente não existem políticas públicas consolidadas de igualdade

racial, têm-se fragmentos de políticas públicas, necessitando, portanto,

da construção de políticas para a equidade e inclusão. Tais políticas

devem ser construídas a partir de processo participativo ampliado com

representantes do governo e da sociedade civil.  Por fim, foi consenso

que o princípio do respeito à diversidade humana é o caminho

indispensável à construção da paz, da democracia, da justiça social e

respeito aos direitos fundamentais no trabalho.

Além do aprofundamento de questões referentes às ações

afirmativas em algumas áreas, os participantes abordaram também

questões mais gerais, mas que influenciam fundamentalmente nos

processos de formulação, implementação e avaliação das políticas de

promoção da igualdade racial. Tais questões estão aqui sintetizadas

como afirmações reconhecidamente importantes para avançar no

processo de respeito à diversidade:

• O modelo de racismo brasileiro é diferenciado, uma vez que
não foi pautado por uma política segregacionista oficial, não
houve uma separação de raças atribuída oficialmente nas
instituições, houve muitas omissões, mas não houve certamente
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democracia racial, apesar do Brasil ser um dos países mais
desiguais do mundo e onde as políticas afirmativas ainda não
estão suficientemente avançadas.

• Atingir o poder político não é condição suficiente para garantir
o progresso econômico social. Escolhas de polít icas
macroeconômicas têm um impacto muito significativo em termos
da possibilidade de empoderamento econômico da população
negra ou das ações afirmativas terem um impacto real. No
contexto atual de neoliberalismo não se pode trabalhar com
questões muito específicas é necessário pensar em direitos sociais,
em uma luta muito mais ampla.

• O modelo econômico que tem prevalecido nos diversos países
define prioridades para a alocação de recursos, como, por
exemplo, o pagamento de dívidas e restringe as possibilidades
de implementação de ações necessárias ao bem estar das pessoas,
inclusive no que diz respeito às políticas de ação afirmativa.
Tendo em conta que as questões de gênero e raça são
transversais, é necessário que os países disponibilizam rubrica
orçamentária, garantindo assim recursos para a implementação de
medidas de ação afirmativa e combate às desigualdades existentes.

3. Instrumentos de Direitos Humanos e igualdade Racial

Alguns dos participantes do seminário afirmam que os

instrumentos internacionais nem sempre utilizam explicitamente o termo

“ação afirmativa”, mas empregam o conceito de “medidas especiais”,

que compreende também aquelas medidas geralmente referidas como

“ação afirmativa”. Nesse sentido, foi citado por muitos dos

participantes a importância de monitorar o cumprimento dos

compromissos assumidos pelos países ao ratificarem os instrumentos

de direitos humanos que possuem ações de respeito a diversidade e de

promoção da igualdade racial. Dentre eles, foi destacado as Convenções

de n° 110 e 111 da OIT, a Convenção Internacional para a Eliminação

de Todas as Formas de Discriminação (CERD), a Convenção sobre a

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher

(CEDAW) e as Plataformas de Ação da Conferência Mundial sobre a

Mulher e Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial,

Xenofobia e Intolerância Correlata.

Os Tratados Internacionais denunciam várias formas de

discriminação, definindo as obrigações dos governos de combatê-la,
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sua raça ou grupo étnico. Nesse sentido, foi destacada a necessidade

de que os formuladores de políticas tenham conhecimento do arcabouço

jurídico que dá fundamento as ações afirmativas, especialmente para

combater ações discriminatórias, racismo e intolerância já existentes.

A não discriminação já é um conceito fundamental da legislação

internacional. Unanimemente todos os países já decidiram que os estados

devem combater a discriminação e a não igualdade perante a lei. Estas

normas também afirmam a necessidade de tomar medidas para tornar

as leis efetivas e práticas. Além disso, destacam a necessidade de

trocar experiências com outros países para melhor traduzir os

instrumentos internacionais em políticas públicas, destacando, desta

forma, a importância do presente seminário.

Os compromissos assumidos pelo Brasil em relação às normas

internacionais de trabalho foram mencionados como exemplo. No ano

de 1951, a OIT aprovou a Convenção de número 100 sobre a remuneração

igual para o trabalho de igual valor e no ano de 1958 aprovou também

a Convenção número 111 sobre a eliminação de todas as formas de

discriminação no emprego e na ocupação entre as quais têm destaque

as discriminações por motivos de sexo, raça e etnia.  Essas duas

convenções foram ratificadas tanto pelo Brasil como pela maioria dos

países da América Latina e nesse sentido fazem parte da ação do corpo

jurídico nacional.

Em 1998, a Conferência Internacional do Trabalho, órgão máximo

de decisão da OIT, aprovou a Declaração dos Direitos e Princípios

Fundamentais no Trabalho, que define como direitos e princípios

fundamentais a liberdade sindical de negociação coletiva, a eliminação

do trabalho infantil, a eliminação do trabalho escravo e todas as formas

de trabalho forçado e a não discriminação. Assim, ao aprovar essa

Declaração a OIT deu um passo importante ao erigir a não-discriminação

como um dos valores e princípios fundamentais do trabalho e ao definir

também que todos os países membros, pelo simples fato de sê-lo,

comprometem-se a respeitar e promover esses direitos e princípios,

havendo ou não ratificado as oito convenções a eles associados.

A Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas

de Discriminação (CERD) foi considerada um tratado muito importante

para trabalhar com medidas de ação afirmativa, pois tal Convenção
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discriminação em todos os sentidos e para promover um sentimento

positivo entre as raças Além disso, foi ressaltado que o Plano de Ação

da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial,

Xenofobia e Intolerância Correlata, ocorrida em Durban, e, 2001,

resultou em muitos avanços, dentre os quais foi citado a criação, no

Brasil, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade

Racial,(SEPPIR) com status ministerial. vinculada diretamente à

Presidência da República. A criação da SEPPIR possibilitou o entendimento

das ações afirmativas como medida estratégica para que as políticas

públicas contribuam para a inclusão racial. Por último, afirmou-se que

a atual conjuntura está favorável à discussão da inclusão social, da

eqüidade e do tema das ações afirmativas, pois estas são referências

que estão sendo dadas para o cumprimento das metas do milênio.

4. Medidas de Ação Afirmativa

As ações afirmativas constituíram-se na temática central do

seminário, permeando todas as discussões. Foram colocadas por vários

palestrantes as posições de críticos e defensores da ação afirmativa. O

tema está envolto em muitas polêmicas, desconhecimento e

preconceitos. Nesse sentido, os participantes debateram extensamente

várias questões ligadas ao tema, tais como definição, temporalidade,

obstáculos, avanços e possíveis formas de implementação em áreas

como educação, trabalho, geração de emprego e renda e meios de

comunicação por instituições públicas e privadas. Faremos aqui uma

síntese das discussões travadas sobre as ações afirmativas.

No seminário ficou patente que não existe um único termo e

conceito para definir as ações afirmativas. Outras terminologias são

utilizadas com o mesmo sentido. Na legislação do Canadá e da África

do Sul utiliza-se “equidade no emprego”, já na Europa fala-se em

“ação positiva”. Porém, independente da terminologia, as medidas

visam acelerar o ritmo de participação dos membros de grupos sub-

representados no acesso ao emprego, educação, treinamento e

promoção. A noção de ação afirmativa baseia-se no reconhecimento

de que apenas a interdição legal da discriminação não garante per se

que as vítimas de discriminação gozarão, na prática, de igualdade de

oportunidades e tratamento. Os participantes do seminário ressaltaram
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oportunidade aos membros de grupos sub-representados, há outro

objetivo importante que é a redistribuição de poder e de recursos

entre pobres e ricos, negros e brancos.

As medidas de ação afirmativas têm como público alvo membros

de grupos sub-representados, tais como mulheres e membros de

minorias ou grupos discriminados por razões étnicas ou raciais, assim

como pessoas portadoras de deficiências. As medidas buscam superar

obstáculos institucionais e sociais que impeçam membros desses grupos

de se beneficiarem de oportunidades em igualdade de condições com

outros membros da sociedade. Uma das características distintivas das

medidas de ação afirmativa é sua natureza temporária.

As ações afirmativas englobam um amplo espectro de políticas

que podem ser divididas em três grandes categorias: medidas de

divulgação e recrutamento, metas de contratação e promoção e metas

para as políticas públicas de aquisição.

Foi muito discutido também no seminário os argumentos pró e

contra as medidas de ação afirmativa. Em relação as medidas de ação

afirmativa no mercado de trabalho os participantes ressaltaram algumas

questões. Os principais críticos das ações afirmativas argumentam que

elas seriam uma forma de discriminação inversa; estariam contradizendo

o princípio do mérito e poderiam minar a coesão social e a unidade

nacional.

Os principais argumentos dos defensores das ações afirmativas são:

• Tratamento preferencial não é empregado de forma arbitrária,
mas com vista a reparar uma situação de desvantagem originada
em discriminações históricas e sociais;

• Assegura o uso mais eficiente dos recursos humanos;

• Aumenta a produtividade e a inovação produtiva;

• Reforça a coesão social e a estabilidade;

• As medidas de ação afirmativa podem ser determinadas pela
Constituição, leis, regulamentos e decretos específicos ou uma
combinação destes. Tais medidas podem cobrir diferentes etapas
e aspectos. Além disso, pode ter caráter obrigatório ou
voluntário, sendo esta última uma prática mais comum no setor
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e as dificuldades metodológicas para fazê-lo foram ressaltadas
pelos participantes. Entre elas estão: Ausência de dados precisos,
confiáveis e atualizados;

• Dificuldade de estabelecer uma relação de causa e efeito entre
as medidas e as mudanças no status dos grupos alvo.

• Dificuldade de estabelecer uma relação de causalidade entre a
adoção de medidas de ação afirmativa e as mudanças na condição
socioeconômica de grupos racial e etnicamente.

Foram discutidas ainda algumas condições que aumentam o

impacto das ações afirmativas :

• A situação econômica e o compromisso político influenciam
sobre o impacto das ações afirmativas;

• Para serem eficazes as ações afirmativas devem ser parte
integrante de uma política nacional de igualdade;

• As ações afirmativas são necessárias, mas insuficientes : outras
políticas sociais (educação, superação da segregação racial, e o
acesso a outros serviços sociais) são essenciais;

• As ações afirmativas devem ser definidas de maneira flexível,
considerando as possibilidades econômicas e o contexto nacional;

• Consultas regulares com todos os atores envolvidos (grupo
alvo, grupos excluídos do alcance das ações afirmativas,
empresários, organizações de trabalhadores, autoridades
competentes) são essenciais para prevenir estigmatizações e
resistências;

• Necessidade de construir sistema de monitoramento e avaliação
da aplicação das ações afirmativas;

Foram destacados os seguintes desafios relacionados à
implementação das políticas de ação afirmativa:

• Competência/rivalidade entre diferentes grupos de
beneficiários das ações afirmativas

• Melhor definição dos critérios de elegibilidade para ser
contemplado com as ações afirmativas e dos parâmetros para
perceber quando a medida nao se faz mais necessária;

Os participantes do seminário mencionaram a necessidade de

abordar a questão do horizonte temporal ao se falar de medidas de

ação afirmativa, assim como de definir estratégias de avaliação para
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de ações afirmativas, a discriminação contra grupos étnicos nacionais

ou internacionais é uma realidade. Tal fato se comprova uma vez que

mesmo os países que criaram legislações anti-discriminatórias para

combater o racismo não conseguiram oferecer igualdade de oportunidade

iguais para os grupos discriminados. Desse modo, ressaltam a necessidade

da existência de medidas temporais com vista a criar a preocupação

pela igualdade de oportunidades. Reconhecem, no entanto, que as ações

afirmativas não podem ser entendidas como solução definitiva para a

desigualdade, pois esta é fruto dos processos de discriminação já

institucionalizados.

Foi abordada a necessidade de capacitação de técnicos para

lidar com as mudanças necessárias à implementação das ações

afirmativas. Alguns ressaltaram que as transformações que ocorrem

nas instituições necessitam de adaptação por parte das pessoas. Dessa

forma, o diálogo se constitui em estratégia fundamental para sensibilizar

os representantes das instituições, deixando-os à vontade para expor

e discutir questões consideradas inovadoras e sensíveis.

4.1 Ações Afirmativas no âmbito da Educação:

As políticas de educação juntamente com a de trabalho foram

as duas políticas públicas mais citadas pelos expositores no que diz

respeito a experiências de medidas de ação afirmativa. Em relação à

política de educação os expositores afirmaram a necessidade de tomar

medidas concretas que eliminem o racismo e a discriminação racial no

sistema de ensino. Afirmaram que  a educação é chave para a mudança

de atitudes e comportamentos baseados no racismo e discriminação racial e

para a promoção da tolerância e do respeito à diversidade nas sociedades.

Muitos participantes ressaltaram que a educação é um fator

determinante na promoção, disseminação e proteção dos valores

democráticos da justiça e da igualdade, os quais são essenciais para

prevenir e combater a difusão de práticas raciais discriminatórias.

Acreditam que a qualidade da educação, a eliminação do analfabetismo

e o acesso à educação básica gratuita para todos pode contribuir para

a existência de sociedades mais inclusivas e para a igualdade, promovendo

a justiça social e o respeito pelos direitos humanos de todos.
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medidas de ação afirmativa com o objetivo de que as práticas

educacionais reconheçam e respeitem a diversidade cultural, e para a

prevenção e erradicação de todas as formas de discriminação. Acreditam

que as ações afirmativas podem contribuir para tornar a educação

menos desigual com a promoção da inserção de negros em todos os

níveis de ensino.  Foram apresentados dados que revelam disparidades

de representação de negros no ensino superior e na prática de docência das

Universidades. Nesse sentido, todas as experiências de ações afirmativas

relatadas objetivaram aumentar o acesso de negros neste nível de ensino.

Os expositores ressaltaram a dificuldade de alocar recursos

financeiros para a educação anti-racista. Acreditam que os governos

estão pouco sensibilizados com a questão das desigualdades raciais.

Ressaltam a necessidade dos países se comprometerem com a

implementação de ações afirmativas que promovam valores de aceitação

e tolerância, diversidade e respeito pelas diferentes culturas. Ressaltam

ainda, a necessidade dos governos implementarem leis que proíbam a

discriminação baseada em raça e cor na área de educação, tomando

medidas para eliminar a discriminarão e adotar métodos para

acompanhar o desempenho educacional de pessoas discriminadas, uma

vez que as práticas racistas no processo de ensino podem influenciar

no seu desempenho.

Alguns expositores ressaltaram que apesar de considerarem a

implementação de ações afirmativas como estratégia importante para

superar as desigualdades, apontam que faz-se necessário a criação de

instrumentos que possibilite a mudança da própria matriz educacional

tendo como eixo norteador o direito à diferença operando enquanto

um valor da política educacional e não apenas como um adendo à

política de diversidade. Ressaltam, desta forma, a importância do

comprometimento com a prática da democracia efetiva que é uma

democracia incompatível com qualquer forma de intolerância e racismo

por mais isolada ou inofensiva que pretenda ser.

4.2 Ações Afirmativas no âmbito do Trabalho

As políticas relacionadas ao mundo do trabalho foram largamente

citadas pelos expositores ao se referirem às medidas de ação afirmativa.
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eliminem o racismo e a discriminação racial no local de trabalho em

relação a todos os trabalhadores, consideram necessário o governo

assegurar a plena igualdade de todos perante a lei, incluindo a legislação

trabalhista. Nesse sentido, reafirmam a necessidade de eliminar as

barreiras à participação de negros na qualificação profissional, no acesso

ao emprego, na vida sindical e nos processos de negociação coletiva,

nos contratos trabalhistas, no acesso aos tribunais judiciais e

administrativos; assim como o direito a trabalharem em segurança e

em condições salubres.

Muitos dos expositores ressaltaram a importância de implementar

ações afirmativas que tornem possível o pleno gozo dos direitos

trabalhistas por parte de todos os trabalhadores, incluindo aqueles

relacionados a salários justos e igualdade de remuneração para trabalhos

de igual valor, sem distinção de qualquer tipo. Além disso, as ações

afirmativas no mercado de trabalho devem ter como objetivo o apoio

à criação de locais de trabalho livres da discriminação através de

estratégias multifacetadas que inclua a proteção dos direitos dos

trabalhadores que estão sujeitos ao racismo e a discriminação racial.

Os participantes abordaram a necessidade dos Estados

incentivarem os representantes de associações sindicais e o setor

empresarial a avançar na adoção de práticas anti-discriminatórias no

local de trabalho e a protegerem os direitos dos trabalhadores, em

particular os negros. Nas exposições, os participantes apontam dados

sobre a ocupação de cargos pelos negros no mercado de trabalho.

Colocam que os empreendedores negros estão majoritariamente na

produção de serviços, sendo a competitividade um dos principais fatores

da existência reduzida destes na produção de bens. Afirmam que a

capacitação e a competitividade são reduzidas uma vez que

majoritariamente estão inseridos no mercado informal.

Expositores brasileiros ressaltaram a realidade do país no que

tange às desigualdades raciais e de gênero no mercado de trabalho. De

acordo com os dados expostos, as mulheres e os negros, em todos os

anos, faixas etárias e grupos de escolaridade tem taxas de desemprego

superiores às dos homens e dos brancos. No que diz respeito às diferenças

de remuneração, os indicadores revelam ser esta questão uma das

formas mais persistentes de desigualdade no mercado de trabalho uma



135135vez que existe acentuada diferença de salários entre homens e mulheres,

brancos e negros. Por fim, foi apontado que existe uma enorme

segmentação ocupacional no mercado de trabalho, marcada pelas

dimensões de gênero e para os negros. Ocupam majoritariamente

postos de trabalho informais e precarizados. Devido a isso, os expositores

ressaltam a importância dos países terem como meta: a eliminação

dos mecanismos de discriminação e das barreiras de acesso de negros

e mulheres a mais e melhores empregos. Os participantes afirmam a

necessidade dos governos e sindicatos construírem argumentos para

explicar e convencer os empresários da  importância de estimular e

valorizar a diversidade da força de trabalho., explicitar os impactos e

implicações no acesso aos serviços e resultados positivos para as

empresas que implantarem as ações afirmativas.

5. Iniciativas na implementação de ações afirmativas

Foram apresentadas diversas iniciativas nacionais e internacionais

na implementação de ações afirmativas. Não caberia aqui relatar cada

uma dessas experiências, mas sim ressaltar algumas medidas que vêm

sendo formuladas no Brasil, mais especificamente pela SEPPIR. Cabe

ressaltar, no entanto, que tais medidas estão em fase inicial de

implementação. Após expor tais iniciativas, serão abordados as lições,

obstáculos e avanços ressaltados nas experiências nacionais e

internacionais na implementação de ações afirmativas.

• Construção do Programa Nacional de Ações Afirmativas no
Mundo do Trabalho com Empresas Multinacionais, Privadas e
Estatais visando a inserção e a valorização da População Negra
no Mercado do Trabalho:

• Empresas Multinacionais no Brasil selecionadas (100 maiores)

• Empresas Estatais Federais – 129

• Empresas Setor Privado – 500 maiores (RAIS)

 De acordo com expositor da iniciativa, pela primeira vez, haverá

a oportunidade de que as ações não sejam focadas apenas em medidas

administrativas existentes no âmbito de alguns Ministérios mais um

sistema integrado de ações nas empresas (Sistema Elétrico, Sistema

bancário, Banco do Brasil, Caixa Econômicas Estaduais e Federais, dentre
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ampla em um programa

• Apoio às iniciativas empresariais para Empreendedores Negros

• Fortalecimento dos Projetos de Empreendedores Negros
(Incubadoras)

Tal iniciativa tem um caráter inovador no Brasil, uma vez que o

programa busca empoderar economicamente empresas dirigidas por

empresários negros. Nos últimos três anos, tal medida está se

desenvolvendo juntamente com os empreendedores negros em sete

estados, totalizando 600 iniciativas incubadas e 30% delas terão

resultados efetivos.

• Programa de Fortalecimento Institucional de Promoção da
Igualdade de Gênero e Raça, erradicação da pobreza e promoção
do emprego - GRPE

O GRPE é um programa que tem por objetivo fortalecer a

transversalização das dimensões de gênero e raça nas políticas públicas,

tendo como eixo fundamental a formação de gestores.. Desse modo, a

intenção é que mais gestores públicos tenham qualificação para

desenvolver essas políticas de promoção da igualdade racial tanto no

âmbito do município quanto no âmbito do Estado.

• Consolidação do Programa: Trabalho decente para os
Trabalhadores Domésticos

• Formação, capacitação e garantia de direitos

• Estudo da Legislação de Edificação das dependências domésticas
junto ao CONFEA

• Expansão do programa de cotas para afrodescendentes nas
Universidades brasileiras

Obstáculos ressaltados para a implementação de ações afirmativas

• Questões de identidade racial: relutância de uma parcela
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negros

• Tendência de uma parcela significativa da população de brancos
em acreditar que a inclusão racial é uma questão que diz respeito
somente aos não-brancos

• Presença de racismo velado (ou “racismo cordial”) nas
interações sociais

• Presença de racismo inconsciente (dificuldade em reconhecer
atitudes e comportamentos inadequados, em si mesmo e/ou
em outros)

• Dificuldade do movimento sindical brasileiro de dialogar com
empresários empresariado para sensibilizá-los em relação às
questões de igualdade racial

• A definição da cor dos trabalhadores nas empresas geralmente
é feita pelo empregador ou área de recursos humanos. Não é
dado aos trabalhadores o direito de definir a sua cor.

Desafios/ lições aprendidas

• Necessidade de haver articulação entre os vários segmentos
envolvidos no mundo do trabalho: multinacionais, setor privado
e empresas públicas.

• Ampliação de mecanismos de diálogo social criando
responsabilidade e compromissos para todos os setores envolvidos.

• Necessidade de auxílio aos empreendedores negros/as,
fornecendo capacitação e apoio técnico; criando redes,
maximizando recursos e investindo na auto-estima.

• Desenvolvimento de ações em prol da formalização de empresas
dirigidas por negros/as, as quais vão impactar diretamente no
processo de inclusão economica, uma vez que o grau de
informalidade existente no mundo do trabalho é um fator que
impede as comunidades negras de acessarem crédito.

• Promoção de mudanças no quadro institucional das empresas,
procurando desfazer preconceitos tais como a  justificativa da
decisão de não contratar negros não por preconceito pessoal,
mas por um suposto preconceito por parte do público com o qual
a empresa se relaciona.

• Criação de sistema de pontuação positiva, por parte do
governo, para as empresas que tem medidas de ação afirmativa
e construção de um sistema de metas para recrutamento de
pessoas negras.
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fortalecimento das  bases de informações para permitir avaliações
confiáveis sobre a eqüidade no serviço público.

• Sugerir que as empresas elaborem relatórios anuais atualizados
para fazer o acompanhamento das mudanças, obstáculos e
avanços em relação a questão racial. Sugerir, também a criação
de um sistema de auditoria nas empresas

• Criar plano para monitorar a eqüidade no emprego.

6. Papel dos Movimentos Sociais

A contribuição dada pelos movimentos sociais, com destaque

para o movimento negro, para o avanço e fortalecimento das políticas

de promoção da igualdade racial foi ressaltada pelos participantes do

seminário. De acordo com os expositores, existem dados sólidos que

confirmam que as medidas de ação afirmativa existentes não foram

implementadas por benevolência do Estado, mas sim representam parte

da luta dos movimentos da sociedade civil que, por meio dos indicadores

sobre as condições de vida da população negra, exigiram do Estado

providências para solucionar as desigualdades.

• Vários expositores ressaltaram a importância das organizações

da sociedade civil pressionarem o governo para formular e implementar

políticas que contribuam para a redução das desigualdades raciais. Nesse

sentido, apontam a necessidade de consolidação dos movimentos sociais

para a criação de estratégias não só para reivindicar a formulação de

políticas, mas também para monitorar seus resultados e analisar os

avanços na redução de tais desigualdades.

• Alguns expositores ressaltaram a criação de rede latino-
americana que tem trabalhado a questão dos direitos dos
afrodescendentes, sendo que o grande desafio colocado consiste
em transcender o discurso político, jurídico e filosófico para
construir alternativas nacionais que se materializem em ações
que abarquem setores estratégicos da sociedade.

• Outro desafio explicitado pelos participantes foi a inserção do
recorte de gênero no movimento negro, ou seja, inserir na
agenda política as questões específicas trazidas pelas mulheres;

• Alguns países, dentre eles a Colômbia, ressaltaram a importância
da inclusão de entidades religiosas no debate sobre a igualdade
racial.
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mercado de trabalho os participantes discutiram o papel do movimento

sindical, ressaltaram os seguintes pontos:

• A inclusão de cláusulas sobre promoção da igualdade racial nos
acordos e convenções coletivas de trabalho. Sob essa perspectiva,
foi destacado que os sindicatos precisam construir mecanismos
de promoção de igualdade de oportunidades. Neste sentido, uma
das propostas levantadas pelos participantes foi a de que deveria-
se ampliar os processos de pactuação entre sindicatos e empresas
com o objetivo de promover medidas de eqüidade racial,  uma
vez que existem resistências por parte dos empresários em
reconhecer a existência de discriminação de gênero e raça nos
locais de trabalho.

• A necessidade de profissionalizar cada vez mais a intervenção
de dirigentes sindicais no sentido de fortaceler o processo de
negociação coletiva; explorando exaustivamente as possibilidades
legais; ampliando a capacidade de proposição de medidas  sobre
o tema; capacitando as assessorias jurídicas dos sindicatos;
preparando os dirigentes sindicais para a defesa eficaz dos
interesses dos discriminados; ampliando o acesso dos
discriminados à justiça; assumindo o desafio de traduzir
conquistas em direitos que possam efetivamente ser exercido
pelas pessoas no cotidiano do trabalho.

• Como crítica ao desempenho do movimento sindical foi
ressaltado o reduzido número de mulheres sindicalistas nos cargos
de liderança; a reduzida participação dos trabalhadores nas
decisões; ausência de ações que  contemple a diversidade de
trabalhadores: mulheres negras, jovens, portadores de
deficiências.

7. O papel da informação, das evidências e dos indicadores

Um outro ponto de discussão do seminário referiu-se a

importância que os indicadores, as evidências e a informação sobre as

desigualdade raciais assumem nesse contexto. Apesar de ser consenso

que construir indicadores adequados não é uma tarefa fácil, muitos

foram os depoimentos mostrando a necessidade e urgência em formular

informações que contribuam para efetivar políticas afirmativase para:

• desconstruir, no Brasil, o mito da democracia racial;
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superação da desigualdade racial e do racismo no Brasil;

• determinar a magnitude do problema da discriminação racial,
suas causas e os diversos fatores que podem explicar a sua
persistência e reprodução, suas tendências de evolução e
identificar grupos que demandam intervenções específicas.

Foi mencionado, durante os debates, a experiência do “quesito

cor”. Trata-se de um experiência de produção de dados desagregados

por cor/raça nos censos, pesquisas domiciliares e pesquisas de emprego.

Essa metodologia possibilita a análise dos padrões desemprego, do acesso

aos demais bens públicos, dos direitos de cidadania e sua relação com

as situações de pobreza e exclusão social da população negra,  verificando

o impacto de tais programas na vida da população negra.

 Muitos expositores ressaltaram  que as informações e indicadores

são instrumentos estratégicos para realizar o monitoramento e avaliação

das medidas de ação afirmativa verificando até que ponto tais medidas

estão atingindo o objetivo para os quais foram criadas, verificar os

avanços e detectar os obstáculos na implementação das políticas

afirmativas. O cotejamento dos dados deve abranger três fases:

planejamento, implementação e avaliação para que, de fato, o impacto

das ações afirmativas possa ser analisado.

Os expositores ressaltaram que as Metas do Milênio prevêem a

existência de indicadores para mensurar impactos de políticas públicas

na redução das desigualdades raciais. Nesse sentido, acreditam que  a

questão racial deve ser inserida prioritariamente na agenda

governamental dos países para avançar na superação coletiva das

iniqüidades. Mencionam, assim, a necessidade de se criar uma rede de

pesquisa para todos os continentes e formar parcerias para construir

dados relativos à formulação, execução e fiscalização de medidas e, se

possível, propor medidas para combater todos os tipos de desigualdades.

Uma  outra questão discutida foi a necessidade de capacitar os

agentes governamentais e da sociedade civil para lidar com as

informações e os indicadores. Os expositores ressaltaram a importância

de saber analisar os dados, porque isso supõe um conhecimento prévio.

Dessa forma, propõem que haja uma colaboração entre as diferentes

entidades e organismos que trabalham com a questão racial, para que
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não governamentais para combater o racismo.

Alguns questionamentos foram levantados sobre metodologia e

adequação de indicadores:

• Quais mecanismos são adequados para realizar o monitoramento
e avaliação da implementação de uma política de ações
afirmativas? Quais são os instrumentos de fomento para a
implementação dessa política?

• Como se faz para medir as desigualdades no acesso à
propriedade das empresas do setor público e privado?

• O que é mais adequado para fazer uma identificação racial?
Auto-afirmação? Formulário já desenhado? No Brasil, a
metodologia traçada pelo IBGE é a mais aceita? Quais outras
formas poderiam ser utilizadas para a identificação racial dos
brasileiros?

• Que tipo de esforço coletivo é necessário para construir dados/
estudos que permitam saber os impactos de uma política para
os negros?

• Como construir uma agenda conjunta, entre diferentes
organimos governamentais, não governamentais e internacionais,
para estimular espaços de atuação e elaboração de estudos e
indicadores sobre a questão racial?

8. Papel do Judiciário

Os expositores discutiram a importância de reconhecer o papel

estratégico desempenhado pelo sistema judiciário na promoção de ações

que envolvem as desigualdades raciais, uma vez que consideram que

representantes do judiciário, caso estejam capacitados com relação à

questão racial, podem contribuir de forma singular para o avanço das

medidas de ações afirmativas. Exemplificam que juízes sensíveis à

questão racial podem desmantelar sistemas discriminatórios que limitam

as oportunidades dos negros.

Por outro lado, os participantes demonstraram a possibilidade

do sistema judiciário também ser um espaço de reprodução das

desigualdades raciais. Nesse sentido, alguns países citaram exemplos

sobre a ocupação de cargos no judiciário, ressaltando a reduzida
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de empregados negros ocorre apenas em baixos escalões do judiciário.

Em nome disso, foi largamente sugerido pelos participantes a

necessidade de construir ações afirmativas no sistema judiciário.

Sugeriram a realização de pesquisas nos tribunais para fazer

levantamento de dados sobre o emprego de negros. Acreditam que tais

pesquisas são fundamentais para comprovar a necessidade de ações

afirmativas na área.

Os participantes ressaltam o duplo papel do sistema judiciário.

Por um lado, pode definir medidas de ação afirmativas para serem

cumpridas por outros organismos, por outro lado, o próprio sistema

pode ser alvo de tais medidas. Acreditam que uma maior representação

de negros no sistema judiciário seria estratégico para a inserção de

uma agenda para a promoção da igualdade racial. Tais representantes

devem, no entanto, conhecer os tratados internacionais para propor

medidas e para monitorar os resultados. A contribuição do judiciário é

fundamental, pois tem um impacto determinante  em termos da

modificação do conteúdo das leis e de suas diretrizes.

9. Papel da Mídia

Discutiu-se o papel que a mídia possui de reafirmar ou condenar

a discriminação racial. Foi citada a Plataforma de ação da Conferência

Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância

Correlata onde foi dada uma atenção significativa a questão da mídia.

A Plataforma de Ação explicita em seus artigos a proposta de códigos

de conduta para a mídia, lamentando que certas mídias, ao promoverem

imagens falsas e estereótipos negativos sobre as pessoas e grupos

vulneráveis, têm contribuído para difundir sentimentos racistas entre

o público. Alguns expositores reconheceram, ainda a contribuição

positiva que o exercício do direito à liberdade de expressão,

particularmente, pelos meios de comunicação pode trazer para a luta

contra o racismo e a discriminação racial, por isso reitera a necessidade

de se respeitar a independência da imprensa e a autonomia dos meios

de comunicação. Porém, condena a disseminação de informações

contrárias ao respeito aos valores humanos, à igualdade, à não-

discriminação, ao respeito pelos outros e à tolerância.
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apresentado imagens negativas dos grupos étnicos minoritários. Nesse

sentido, foi largamente discutido sobre os modos como a mídia tem

sido controlada e o impacto que ela tem sobre os grupos excluídos.

Além disso, os expositores debateram sobre a arte e a contribuição

que ela pode dar para um conceito de comunidade e reafirmação da

auto estima dos grupos que sofrem discriminação. Afirmaram que a

arte, juntamente com a mídia, pode exercer um papel poderosíssimo

de mudança social, porque a discriminação e o racismo não podem

existir e persistir fora do que esta dentro das mentes e dos corações.

Desse modo, os expositores ressaltaram que a mídia,

principalmente televisiva, tem produzido vários estereótipos que

inferiorizam os negros. Acreditam, no entanto, que a inserção de

medidas de ação afirmativa nos meios de comunicação resultará na

expansão da representação de negros neste sistema e

conseqüentemente permitirá que os negros, ao ocuparem  esses espaços,

revisem os estereótipos e avaliem os temas e conteúdos veiculados

historicamente. Nesse sentido, representantes de diferentes países

conclamam os organismos internacionais para pressionar os meios de

comunicação para a adoção de atitudes não discriminatórias.

Alguns expositores defenderam o argumento de que não faz

sentido ações afirmativas que não lutem pelo simbólico. Acreditam que

as ações afirmativas estão conectadas com o momento histórico da

descolonização. Nesse sentido, faz-se necessário colocar a luta anti-

racista como constitutiva de uma mudança maior, que é a mudança do

imaginário. Afirmam que tanto o mundo das artes como o mundo da

mídia é um mundo que controla o imaginário. Então, as ações

afirmativas inscrevem-se no processo de luta pela construção de um

novo imaginário, imaginário mais eqüânime, multicultural e intercultural.

Por último, foi ressaltado a necessidade de criar um fundo de

recursos para ter acesso a mídia alternativa ou para veicular campanhas

que tenham como pauta o respeito à diversidade. Ressaltam a

importância dos instrumentos de comunicação de massa colocar na

pauta de discussão o combate das desigualdades raciais, começando

por aumentar a representatividade dos negros nos meios de

comunicação.
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Ao final do seminário, uma das organizadoras, Claire Nelson,

liderou uma dinâmica em que convidava todos os participantes a imaginar

como será o futuro, demarcando como horizonte temporal o ano de

2020. Afirma que a dinâmica é propositiva e tem como objetivo principal

que todos os participantes retornem aos seus países compartilhando

uma mesma visão de futuro e envidem esforços para que os sonhos e

metas explicitadas se tornem realidade. Aqui estão resumidamente

expostas as respostas dadas pelos participantes da dinâmica:

10.1 Ações afirmativas

• Ter um cenário limpo para construir um futuro diferente. Que
as ações afirmativas funcionem para ajudar a construir o
desenvolvimento;

• Não ter nenhuma medida de ação afirmativa, as pessoas serem
tratadas respeitosamente em sua diversidade;

• Que o Estado Social em nossos países possam maximizar o
capital social para a diversidade e aumentar a qualidade de vida;

10.2 Educação

• Que a educação seja universal, de qualidade e livre de
discriminações e violências;

• Todas as crianças de todas as raças e etnias na escola sem
sofrer discriminação e sonhando em cursar qualquer faculdade,
sem necessidade de cotas;

• Que as escolas públicas recebam prêmios pelo ensino básico;

• Inclusão de negros e indígenas na educação e trabalho com
crescimento de 7% ao ano;

• Diminuição dos índices de analfabetismo em 90%;

• Todas as crianças estejam na escola e o trabalho infantil seja
eliminado;

• Que professores sejam capacitados para tratar nas escolas
questões relacionadas a raça, gênero e etnia;

• Incorporação da disciplina Direitos Humanos nos currículos
escolares;
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• Políticas públicas orientadas para a inclusão de negros/as no
mercado de trabalho;

• Ter um índice de 50% a mais de afrodescendentes no quadro
funcional empresas;

• Quadruplicar percentual de participação de afrodescendentes
nas empresas;

• Ter pesquisas anuais sobre os programas de inclusão no mercado
de trabalho;

• Salários eqüitativos;

• Consolidação do Programa Brasil Empresarial Educacional;

• Que aqueles que se encontram na linha da pobreza (sejam
brancos ou negros) tenham oportunidade de ingressar em
programas para qualificação profissional e que saiam desses
programas empregados e que as empresas que receberem estes
empregados tenham incentivos  fiscais e sejam reconhecidas
publicamente;

• Cumprimento da cota de 30%dos partidos políticos para cargos
nas esferas municipal, estadual e federal de mulheres e negros;

• Formação de dirigentes sindicais para negociar cláusulas de
acordo coletivo de promoção de igualdade de gênero e raça;

• Triplicar a porcentagem de negros e negras nos altos cargos
executivos das empresas;

• Aumento dos níveis de proteção social para trabalhadores
negros;

• Diminuição das taxas de desemprego entre os negros;

• Políticas públicas integradas para as trabalhadoras domésticas;
• Criar oportunidades iguais para homens e mulheres, negros e
brancos em postos de direção nas empresas;

• Pauta conjunta entre as centrais sindicais para negociação
coletiva, com a inserção de gênero e raça;

• Aprofundar o programa nacional de capacitação dos dirigentes
sindicais para atuar como agentes de transformação;

• Que 30% da população economicamente ativa possa estar
trabalhando pelo bem estar social ou em serviços prestados a
comunidade e que esse trabalho seja bem remunerado;

• Que haja maior contingente de procuradores negros;
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• Que as mulheres negras ganhem como os brancos no mercado
de trabalho;

• Que na Presidência da República tenhamos uma mulher negra;

• Reduzir a violência física e simbólica entre homens e mulheres
negras em todos os países;

• Ter nas organizações sindicais participação efetiva de mulheres;

• Que as mulheres tenham representação igual aos homens nas
estruturas dos sindicatos;

• Ter 25% de negros e mulheres nos tribunais;

10.5 Garantia dos Direitos Humanos

• Aumentar em 10 ou 15% índices de afrodescendentes no sistema
judiciário treinados como advogados e outros;

• Maximizar o capital social e o reconhecimento também da
diversidade cultural dos negros;

• Que as metas do milênio sejam cumpridas no prazo
estabelecido;

• Unificar os sistemas de estudos da arte e cultura negra;

• Fortalecimento das organizações e instituições
afrodescendentes;

• Criar no interior do BID um Comitê Consultivo para trabalhar
as políticas para os afrodescendentes;

• Igualdade de direitos voltados ao respeito às diversidades e
especificidades raciais/culturais;

• Fim do trabalho infantil entre crianças de 5 a 14 anos;

• Criação de leis mais rígidas e punição dos empregadores com
multas, cujos valores seriam empregados na capacitação funcional
dos empregados/trabalhadores;

• Criação no Brasil de TV pública para minorias marginalizadas;

• Que não haja pessoas com fome no mundo;

• População infantil e adulta seja registrada e documentada;

• Que a população negra no mundo não sofra mais a dor de ter
nascido negra, que não seja discriminada na escola, no trabalho,
no esporte, na vida e sim que seja valorizada, respeitada e
empoderada;
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cada povo seja definida por eles mesmos e respeitadas pelos
demais povos e nações;

• Para 2015, os afrodescendentes da América Latina tenham
erradicado a pobreza em 50%;

• Que a mídia seja de ótima qualidade e trabalhe de forma
incansável pela promoção humana e respeite a diversidade
cultural;

10.6 Monitoramento das políticas

• Que todas as pesquisas na América Latina sejam desagregadas
por gênero e raça/etnia;

• Que seja criado um sistema de indicadores, monitoramento e
avaliação das ações afirmativas, possibilitando a apropriação
desse sistema pelos movimentos sociais organizados;

Ao final do seminário foi ressaltado que a luta pelo combate ao

racismo e para inclusão efetiva das populações discriminadas não é

propriedade ou idéia particular de nenhum país, nenhum movimento,

nenhum segmento, nenhuma pessoa, mas sim um patrimônio universal

da humanidade e como tal deve ser defendido. Nesse sentido, o

seminário foi muito importante porque permitiu a socialização das

diferentes maneiras de trabalhar as ações afirmativas para atender as

necessidades dos negros em cada país dependendo da história e cultura

de cada lugar.
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ANEXOS
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Primeiro dia: 11 de abril de 2005 (segunda-feira)

Mesa 1: Solenidade de Abertura
Douglas Martins de Sousa - Secretário Adjunto da – SEPPIR representando a Ministra
Matilde Ribeiro
Alencar Pereira Junior – Secretário Executivo do MTE – representando o Ministro
Ricardo Berzoini
Carlos Lopes – PNUD
Laís Abramo – OIT
Miranda Munro – Diretora do DFID
Nanak Kakwani – Diretora do Centro Internacional de Pobreza do PNUD
Reny Bouleux – Representante da Agência Canadense para o desenvolvimento
Internacional – SIDA

Mesa 2: Contextualizando as Ações Afirmativas
Manuela Tomei (Suíça)
William Darity (EUA)
Zakyia Carr (EUA)

Segundo Dia: 12 de abril de 2005 (terça-feira)

Mesa 3: O Papel dos Movimentos Sociais e do Contexto Político
William Spriggs (EUA)
Nilza Iraci (Brasil)
Sidney Kgara (África do Sul)
Elias Morinho Martines- Assessor da Republica da Colômbia

Mesa 4: O papel da Informação, das Evidências e dos Indicadores
Rafael Guerreiro Osório (Brasil)
Laís Abramo (Brasil)
Major Coleman (Brasil)
Maura Mosquera (Colômbia)

Mesa 5: A garantia das Políticas e os Agentes do Estado
Juanita Westmoreland-Traoré (Canadá)
Leroy Logan (Reino Unido)
Otavio Brito Lopes (Brasil)
James Eaglin (EUA)
Jorge Ramirez (Peru)

Mesa 6: Mesa-redonda: Promovendo as Mudanças
Mário Hospi (Peru)
Norberto (Colômbia)
Orfívia ( Honduras)
Diego Valença (Equador)

Terceiro dia: 13 de abril de 2005 (quarta-feira)

Mesa 7: Ações Afirmativas no Mundo do Trabalho questões centrais
João Carlos Nogueira (Brasil)
Ana Claudia Farranha (Brasil)
Stefano Fabeni (Itália)
Vilbard T. Usiku (Namíbia)

Programação



150150Mesa 8: Ações Afirmativas no Mundo do Trabalho Gerenciando a Diversidade
Senador Donald Oliver (Canadá)
Cida Bento (Brasil)
Caio Magri (Brasil)
Mércia Consolação (Brasil)

Mesa 9: Ações Afirmativas no Mundo do Trabalho Negociações Coletivas
Neide Fonseca (Brasil)
Ricardo Path (Brasil)
Zunilda Valenciano (Argentina)
Marie Clarcker Walker (Canadá)

Mesa 10: Ações Afirmativas no Mundo do Trabalho Diversidade de Fornecedores
Ivair Augusto dos Santos ( Brasil)
Thomas Donny Boston (EUA)
Wally Boxhill (Canadá)
Silas da Silva (Brasil)

Quarto dia: 14 de abril de 2005 (quinta-feira)

Mesa 11: Ações Afirmativas no Mundo do Trabalho Capacitação Econômica
Jorge Nascimento (Brasil)
Norman Jimenez (Honduras)
Rosalba Castillo (Colômbia)
Romero Rodriguez (Uruguai)
Ângela (Reino Unido)

Mesa 12: O papel da Mídia e das Artes na Transformação Social
José Jorge de Carvalho (Brasil)
John Barber (EUA)
Elvia Duque (Colômbia)
Eduardo Palma (Peru)
Gregoria Flores (Honduras)

Mesa 13: Balanço do Seminário
João Carlos Nogueira – SEPPIR
Silas da Silva – INTEGRARE
Nair Goulart – Presidente da Força Sindical – BA
Ibsen Hernandez – Equador
Maria Elena Martinez – Colômbia
Guy Cox – Honduras

Mesa 14: Sessão de Encerramento
Senador Donald Oliver ( Canadá)
Douglas Martins (Brasil)
Manuela Tomei (Suíça)
Florence Raes (Brasil)
Rafael Guerreiro Osório (Brasil)
Claire Nelson (EUA)



151151Sobre os autores

Wally Boxhill

Agência de Administração de Recursos Humanos do Serviço Público do

Canadá

Stefano Fabeni, LL.M

Assessor jurídico, Seção de Novos Direitos, CGIL Nacional, Roma.

Candidato ao título J.S.D. (Doutor em Ciências Jurídicas) da Columbia

Law School, Nova York; Diretor do Centro de Pesquisa e Estudos Jurídicos

comparados sobre orientação sexual e identidade de gênero

(CERSGOSIG);

Vilbard Usiku

Comissioner Employment Equity Comission – Namíbia/Africa

Marie Clarke Walker

Vice-Presidente Executiva Canadian Labour Congress

Ana Claudia Farranha

Coordenadora do Projeto Igualdade Racial /OIT-Brasil. Doutora em

Ciências Sociais pela UNICAMP/SP e Mestre em Ciência Política pela

UNICAMP/SP.

João Carlos Nogueira

Ex- Subsecretário de Políticas de Ações Afirmativas- SEPPIR

Eunice Léa de Moraes

Coordenadora de Qualificação DEQ/SPPE do Ministério do Trabalho e

Emprego. Socióloga. Docente da UFPA. Membro da Coordenação

Executiva do Programa Gênero, Raça Pobreza e Emprego – GRPE/OIT,

Presidente Substituta da Comissão Tripartite de Igualdade de

Oportunidade e Tratamento de Gênero e Raça no Trabalho/MTE, Membro

do Conselho Nacional de Igualdade Racial/CNPIR e do Conselho Nacional

dos Direitos da Mulher -CNDM



152152Otávio Brito Lopes

Vice-Procurador-Geral do Trabalho

Coordenador da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de

Oportunidade e Eliminação da Desigualdade no Trabalho (Coordigualdade)

Neide Aparecida Fonseca

Presidenta do Instituto Sindical Interamericano Pela Igualdade Racial,

Secretaria de Políticas Sociais da CNB-CUT, formada em Serviço Social

pela FMU e Especialista em Direito Constitucional e Político pela

Universidade FMU.

Ricardo Patah

Presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de São Paulo e

tesoureiro nacional da Força Sindical.

Mércia Consolação Silva

Coordenadora de raça e gênero do Instituto Observatório Social. Mestre

em Ciência Política pela USP/SP.

Oded Grajew

Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos de Empresas e

Responsabilidade Social. Presidente do Comitê Brasileiro do Pacto Global.

Idealizador do Fórum Social Mundial. Ex-presidente da Fundação Abrinq

(período 1990-1998). Membro do Conselho de Desenvolvimento Social e

Econômico. Ex-assessor da Presidência da República.

Silas Cezar da Silva

Presidente do Integrare


