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APRESENTAÇÃO

Esta publicação é resultado do Encontro Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social com Inclusão da População Negra,

ocorrido nos dias 8 e 9 de novembro de 2005, em Brasília.

O objetivo do Encontro, em linhas gerais, foi discutir mecanismos

e experiências de inclusão social da população negra. Além disso, o

Encontro foi espaço de lançamento do Plano Trabalho Doméstico Cidadão,

importante política dirigida especificamente ao segmento das

trabalhadoras domésticas.

A programação do evento privilegiou discussões em torno da

referida temática, a partir dos seguintes eixos:

• Desenvolvimento econômico e social com inclusão da população negra.

• População negra na perspectiva da educação e do trabalho.



33• Situação atual da população negra no mercado de trabalho e
perspectivas de trabalho decente.

• Relevância do trabalho do empreendedor afro–brasileiro no
processo de desenvolvimento econômico.

• Estratégias governamentais de inclusão da população negra no
mercado de trabalho: a transversalidade das ações.

• Fontes de financiamento e estratégias de desenvolvimento
para o empreendedorismo afro-brasileiro.

Os textos aqui colocados consistem de algumas falas degravadas

e textos que se inserem, portanto, nestes eixos e trazem importantes

contribuições para a inovadora discussão da inclusão social da população

negra tomando como base a transversalização nas políticas públicas

brasileiras.

Neste aspecto, a publicação se organiza em três partes. Na

primeira, os textos apresentados referem-se às contribuições da Ministra

da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,

Sra. Matilde Ribeiro, e Ministro do Trabalho e Emprego, Sr. Luiz Marinho.

Nesses dois textos os autores apresentam a importância das políticas

de promoção da igualdade racial e destacam o lançamento do Plano

Trabalho Doméstico Cidadão. Em seguida temos a contribuição da

Diretora do Escritório da OIT no Brasil, Sra. Laís Abramo, que apresenta

o conceito de trabalho decente, o qual tem como um dos eixos a

promoção de um trabalho livre de todas as formas de discriminação.

Para encerrar esta parte, as contribuções apresentadas neste documento

referem-se à fala do Diretor do Departamento de Qualificação

profissional/MTE, Sr. Antonio Almerico Biondi Lima, que apresentou os

principais eixos do Plano do Trabalho Doméstico Cidadão  e as Sras.

Lenira Maria de Carvalho, Associação das Empregadas Domésticas, e

Creuza Maria de Oliveira, Presidente da Federação Nacional das

Trabalhadoras Domésticas, que saudaram a importância da medida

enquanto uma perspectiva de inclusão da população negra,

especialmente, porque se dirige para as trabalhadoras domésticas.

Na segunda desta coletânea os textos apresentados referem-se

a situação da população negra no mercado de trabalho. O projeto

Igualdade Racial solicitou aos professores Márcio Pochmann e Hélio Santos

que elaborassem textos de subsídios para a discussão. Tais textos são
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Brasil” ( Márcio Pochmann) e “ Construção de Políticas para a População

Negra no Mundo do Trabalho” ( Hélio Santos). Tratam-se de textos que

oferecem uma discussão mais geral  acerca dos desafios da inclusão da

população negra nas políticas de desenvolvimento e mercado de trabalho.

Esta análise é enriquecida com a contribuição da Secretária

Executiva da Secretaria de Relações Institucionais/PR, Sra. Eva Maria

Cella Dal Chiavon, que apresentou aos presentes os principais aspectos

da ação do Conselho de Desenvolvimernto Econômico e Social e a

implementação da Agenda Nacional do Desenvolvimento, que têm como

um de seus objetivos a construção de políticas de eqüidade. Em seguida,

temos a discussão apresentada pelo Chefe de Gabinete da Secretaria

Executiva do MTE, Sr. Marco Antônio de Oliveira, que retoma o tema

da inclusão da população negra no mercado de trabalho e problematiza

aspectos referentes às políticas de desenvolvimento econômico e social.

Sob a perspectiva de pensar aspectos do desenvolvimento

relacionados com a inclusão da população negra, a próxima contribuição

que esta coletânea destaca é a fala do Chefe do Departamento de

Relações com Governo/BNDES, Sr. Antônio Prado, cujo eixo principal

refere-se aos programas de financiamento do BNDES voltados para as

pequenas e micro empresas. Por fim, para encerrar esse bloco, a

contribuição que esta publicação divulga é a  apresentação feita pela

Coordenadora Nacional das Pesquisas de Emprego e Desemprego/DIEESE,

Sra. Lúcia dos Santos Garcia, que analisa aspectos acerca da produção

de indicadores do mercado de trabalho e  destaca em que proporção se

dá a inserção da população negra neste espaço, a partir destes

indicadores.

O terceiro, e último, bloco de contribuições apresentadas durante

o seminário agrupa um conjunto de experiências realizadas no sentido

de promoção de inclusão da população negra no mundo do trabalho, a

partir de práticas de empreendedorismo e promoção de atividades

econômicas com grupos do setor informal e de auto-produção. Sendo

assim, temos o relato da experiência da Associação Nacional dos Coletivos

de de Empresários e Empreendedores Afro- brasileiros ( ANCEABRA),

feito por seu presidente João Bosco de Oliveira Borba; da Incubadora

Afro-brasileira, feito por seu Diretor-executivo, Giovanni Harvey; e da

Cooperativa 100 Dimensão, feito por sua Presidente, Sônia Maria.



55Face a estas considerações, espera-se que os relatos e falas aqui

apresentadas possam servir de subsídios para novos debates e para o

aprofundamento de políticas de desenvolvimento dirigidas para a

população negra.

Ana Claudia Farranha

Coordenadora Nacional do Projeto Igualdade racial
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Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Bom dia a todos e todas as pessoas aqui presentes.

Este encontro representa a continuidade do trabalho que a SEPPIR

vem desenvolvendo nos últimos 03 anos e consolida as parcerias com o

Ministério do Trabalho e Emprego e a OIT. Estas parcerias são

importantes para a construção de uma política pública inclusiva e que

efetive, em diferentes instâncias, ações voltadas para desenvolvimento

econômico e das políticas de trabalho e geração de renda.

Por outro lado, o papel da OIT tem sido fundamental, uma vez

que, por meio, dos dois projetos que essa Organização desenvolve hoje

– GRPE e Igualdade Racial – temos alcançado resultados significativos

na inclusão da população negra, não só pelas políticas federais, mas

também nas políticas municipais.

O tema deste encontro traduz uma realidade de exclusão,

resultante de uma desigualdade histórica, no caso brasileiro. A população

negra é o maior alvo do processo de exclusão, pois a péssima qualidade

de vida é prejudicial para o seu desenvolvimento social, político, cultural

e econômico. Para reverter este quadro, é necessária uma convergência

de ações entre a SEPPIR, o Ministério do Trabalho e Emprego, a

Secretaria das Relações Institucionais da Presidência da República, o

Ministério da Educação, o Ministério das Comunicações, que está

apoiando este evento, e tantos outros organismos do governo federal.

É essencial, num primeiro momento, reconhecer o histórico de

lutas da sociedade civil brasileira os resultados alcançados no cenário

político. Neste sentido, o movimento negro tem sido fundamental em

pautar o debate para uma agenda democrática e de inclusão. Um dos

resultados é a construção das ações deste governo. E é sempre muito

bom que a sociedade civil esteja envolvida nessa construção. Igualmente

importante, é a possibilidade de integração dessas políticas junto aos

Ministérios que executam políticas finalísticas, como o Ministério da

Educação, Saúde, Trabalho e Emprego, etc...

Procurando agir de maneira conjunta, é preciso que as diferentes

iniciativas na promoção de igualdade racial estejam de acordo quanto

ao ponto de partida e a realidade do público que se pretende beneficiar.
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a serem resgatados e efetivados, com objetivo de melhorar as condições

de vida e desenvolvimento da população negra. Nesse aspecto, a idéia

de coordenação de políticas é o nosso principal motor e, nosso desafio

consiste em identificar quais são as demandas da sociedade civil, as

necessidades básicas da população beneficiária do nosso trabalho. Será

a partir dessa identificação que explicitaremos aos demais Ministérios

quais as possibilidades para a construção de mecanismos de inclusão,

articulados com a política nacional de igualdade racial.

Nesse sentido, a SEPPIR desenvolve ações diretas em conjunto

com mais 08 Ministérios, com o objetivo de fortalecimento institucional

visando a inclusão de gênero e raça nas políticas de pobreza e emprego,

além de ações indiretas

Uma das políticas prioritárias deste governo é o trabalho

desenvolvido com as  comunidades remanescentes de quilombos. Esta

ação é uma das que a SEPPIR realiza, envolvendo mais de vinte

organismos do governo federal e também governos estaduais e

municipais. Quilombos, para quem não conhece ainda, são comunidades

negras com características rurais, e com uma demanda histórica que

se centra na questão da regulamentação fundiária, além da necessidade

do atendimento de todas as áreas da política pública.

No caso das políticas de quilombo, nosso principal  foco de relação

é com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, considerando a questão

fundiária, e com o Ministério da Cultura, a partir da relação com a

Fundação Cultural Palmares, considerando a necessidade da valorização

histórica e do reconhecimento cultural dessas comunidades. Eu ressalto a

questão dos quilombos, embora não seja pauta deste encontro, para destacar

o caráter de prioridade desta questão dentro da lógica das políticas públicas.

No que diz respeito à pauta deste seminário, entendo que a

principal expectativa refere-se à definição de estratégias para o

fortalecimento das ações existentes em cada um dos organismos, aqui,

representados. Além disso, acredito que é preciso buscar a ampliação

de financiamentos e  a definição de metas continuadas para que as

ações relativas ao empreendedorismo sejam, efetivamente,

incorporadas pelo governo brasileiro.
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do Trabalho Doméstico Cidadão, dentro da programação deste seminário.

Este plano reflete uma grande conquista para a sociedade brasileira,

uma vez que o trabalho doméstico é um dos trabalhos que enseja

maiores situações de discriminação, pois é desenvolvido na maioria das

vezes por mulheres negras que desde a infância exercem essa ocupação.

Então, um plano voltado às necessidades do mundo do trabalho doméstico

é fundamental para que nós consigamos cumprir com a nossa intenção

que é o fortalecimento da cidadania.

Para a construção desse plano nós temos trabalhado com as

principais instituições da sociedade civil que organizam os trabalhadores

e as trabalhadoras domésticas do país e consideramos ser um grande

feito do governo brasileiro concluir essa tarefa.

Retomando a minha fala inicial em que eu afirmei que  este não

é mais um encontro, e sim parte de uma combinação de ações, desejo

que nestes dois dias as iniciativas no sentido de promover a inclusão da

população negra, por meio das diferentes ações realizadas nos

Ministérios, sejam mais e mais fortalecidas.

Fazemos isso com muita alegria e orgulho por esse ser mais um

passo para a inclusão da população negra na área do trabalho,

considerando a importância de sua efetiva participação na vida pública

do país.

Muito obrigada.

Luiz Marinho
Ministro do Trabalho e Emprego1

Boa tarde! Quero cumprimentar todos os companheiros e

companheiras, do movimento sindical, do Governo e as bravas guerreiras

da categoria do trabalho doméstico. É um prazer grande estar aqui

para partilhar com vocês o lançamento deste Plano de Trabalho

Doméstico Cidadão. Quero cumprimentar a Laís, nossa parceira; a

1 Devido a problemas operacionais de gravação, não foi possível transcrever o
discurso do Ministro na íntegra.



99companheira Matilde, a companheira Maria Laura, a companheira

Creuza. Cumprimentar o Almerico, em nome de quem eu cumprimento

todos os homens aqui do plenário; e cumprimentar a Lenira, em nome

de quem eu cumprimento todas as mulheres aqui do plenário.

O Presidente Lula tem dito, desde a campanha, que só faz sentido

governar este país se for possível inverter prioridades e responder a

uma demanda social histórica, decorrente do grande débito que temos

com o continente africano. O Brasil deve isso a parcelas significativas

de trabalhadores e trabalhadoras.  Essa afirmação não está somente

nas palavras do Presidente. Ela está inserida no plano e nas ações de

Governo. Quero parabenizar os participantes dos vários ministérios,

mas, acima de tudo, parabenizar o segmento da sociedade que luta há

décadas para obter uma conquista como esta: o Plano de Trabalho

Doméstico Cidadão.

Desde a década de 60, estamos nessa luta. Queríamos construir

o sindicato, a associação das trabalhadoras domésticas, e isso levou

anos. Fomos conquistando espaço nas ações de Governo. Ações que

buscam corrigir distorções na sociedade brasileira. Nosso País sempre

foi governado pelas elites, que fizeram do trabalho doméstico um

trabalho servil, desvalorizando-o. O Brasil é um país rico, mas com

uma má distribuição de renda. Quem usufrui ativamente dessa riqueza

é uma parcela pequena da sociedade brasileira. Por isso, a necessidade

de inversão de prioridades.

Quero dizer que não tem sido fácil fazer isso. Pelas páginas dos

jornais, os editoriais e as avaliações, vemos que, neste momento,

alguns segmentos da sociedade brasileira buscam desconstruir ações

importantes de inversão de prioridade para impedir que se concretizem,

que se consolide um processo em construção de distribuição de renda,

de valorização das trabalhadoras e trabalhadores domésticos, sempre

discriminados no País.

Vocês, certamente, já observaram a imprensa divulgando que

“o Primeiro Emprego é um fracasso”. O Primeiro Emprego é um conjunto

de ações de políticas públicas dirigido a nossa juventude, ações essas

talvez as mais completas que um país em desenvolvimento esteja

executando. Se olharmos para o Consórcio Social da Juventude, uma

das ações do Primeiro Emprego, que trabalha com a juventude em
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que a juventude negra participa majoritariamente dele.

Se olharmos para o Pró-Jovem, que também considera a renda

familiar e a juventude que não concluiu o ensino fundamental, veremos

que a população negra tem expressiva participação nesse programa

voltado à elevação da escolaridade e à qualificação para inserção no

mercado de trabalho. Se olharmos para o Pró-Uni, temos até este

momento 38 mil jovens negros nas universidades brasileiras.

Essas são ações que enxergam essa distorção que a sociedade

brasileira praticou durante séculos. E é para impedir a consolidação

desse projeto que alguns tentam desconcertar o governo do Presidente

Lula e desconstruir a sua liderança popular no País.

Este Plano que estamos lançando hoje faz parte do conjunto de

políticas públicas que queremos transformar em política de Estado, e

não meramente política de governo. Ao pensarmos uma política de

valorização permanente do salário mínimo, que já está sendo

desenvolvida, estamos beneficiando diretamente a categoria dos

trabalhadores e das trabalhadoras do serviço doméstico. Mas eu ouço,

todos os dias, alguém dizer que isso é uma irresponsabilidade fiscal

porque vai impactar na Previdência Social e que a política de valorização

só pode existir se o salário mínimo for desvinculado da Previdência.

Há quem diga que o nosso Governo é o governo da gastança,

quando aprovou o Estatuto do Idoso. Há quem diga que o nosso Governo

é o governo da gastança, quando temos 8 milhões de famílias no Bolsa

Família e chegaremos a 11 milhões, se Deus quiser, até o final de

2006. Essas ações sociais, companheiros e companheiras, têm hoje a

responsabilidade de equilibrar uma rígida política fiscal e monetária

para garantir o crescimento da economia, pois estamos em crescimento

e gerando emprego.

Sei que a oposição está fazendo várias críticas ao programa

Bolsa Família. Eu desafio qualquer um a comparar as gestões do

presidente Lula com a anterior. Podem escolher o que comparar: balança

comercial, investimento no social, programa de qualificação, geração

de emprego, qual item? Geração de emprego? No governo anterior,

nos oito anos, gerou-se positivamente o saldo de 800 mil empregos,

aproximadamente. Uma média mensal de 8.302 novos postos de
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3,5 milhões de empregos com carteira assinada e as domésticas não

estão nessa estatística. Estamos gerando mais de 100 mil empregos

por mês com carteira assinada e, em grande parte, as políticas sociais

são responsáveis pela manutenção da política econômica. Porque 8

milhões de Bolsa Família significam recursos diretamente injetados na

economia, no consumo, para fazer a economia girar. Estatuto do Idoso

significa dinheiro injetado na economia, no consumo e faz a economia girar.

Estamos falando de competência, de um governo preocupado

com a questão social, com a distribuição de renda, com a ampliação da

qualificação em todas as categorias profissionais, capaz, por exemplo,

de elaborar e discutir com as trabalhadoras domésticas um projeto

como este - o Trabalho Doméstico Cidadão -, cujo objetivo é resgatar a auto-

estima e garantir a cidadania a milhares de trabalhadores de todo o País.

Laís Abramo

Diretora do Escritório no Brasil

O tema da minha abordagem é a questão do Trabalho Decente e

a Inclusão da População Negra no Mercado de Trabalho. A minha

apresentação se divide em 3 partes: a) o conceito de trabalho decente;

b) como a noção de eqüidade faz parte da Agenda do Trabalho D ecente;

c) de que forma as políticas de emprego e desenvolvimento econômico

devem considerar as dimensões de gênero e raça.

A OIT define o Trabalho Decente como qualquer ocupação

produtiva, adequadamente remunerada e exercida em condições de

liberdade, eqüidade e segurança e que seja capaz de garantir uma vida

digna para as pessoas. Trabalho decente é aquele que permite satisfazer

as necessidades pessoais e familiares de alimentação, educação, moradia

e saúde, que garante proteção social nos impedimentos ao exercício

do trabalho (tanto os  mais definitivos quanto os temporários, como

por exemplo, desemprego, doença, acidentes), que assegura renda ao

chegar a época da aposentadoria e no qual os direitos fundamentais

dos trabalhadores e das trabalhadoras são respeitados.

O conceito de trabalho decente tenta integrar as dimensões

quantitativa e qualitativa do emprego. Refere-se não apenas à
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mas também de superar as formas de trabalho que geram uma renda

insuficiente para que os indivíduos e suas famílias superem a situação

de pobreza ou que se baseiam em atividades insalubres, perigosas,

inseguras ou degradantes. Difere do conceito de emprego de qualidade

devido à sua característica multidimensional : acrescenta, às dimensões

salariais e de segurança e saúde no trabalho outras dimensões de caráter

mais normativo e que dizem respeito à proteção social e aos direitos

no trabalho, incluindo aqueles de participação e de representação,

associação, organização sindical e negociação coletiva.

O conceito de trabalho decente aplica-se ao conjunto dos

trabalhadores e trabalhadoras, e não apenas aqueles que têm um

emprego regular, formal, estável, no setor formal e estruturado da

economia. A promoção do trabalho decente é, portanto, um objetivo a

ser perseguido também em relação ao conjunto de pessoas que

trabalham à margem do mercado de trabalho estruturado. Todas as

pessoas que trabalham têm direitos -  assim como níveis mínimos de

remuneração, proteção e condições de trabalho - que devem ser respeitados.

Por outro lado, o trabalho decente é a via fundamental para a

superação da pobreza e a garantia da governabilidade democrática.

Nesse sentido, como dito pelo Diretor Geral da OIT, Juan Somavia, o

trabalho decente é um objetivo político.

Essa concepção foi explicitamente afirmada por 34 Chefes de

Estado do Hemisfério Americano durante a IV Cúpula das Américas,

realizada em Mar Del Plata em novembro de 2005, que assinaram uma

Declaração e aprovaram um Plano de Ação com uma série de

compromissos e propostas dirigidas à criação de trabalho decente.

A Agenda de Trabalho Decente se estrutura em torno a 4 pilares

básicos, ou 4 áreas fundamentais: o respeito aos direitos do trabalho,

a promoção de mais e melhores empregos para homens e mulheres, a

extensão da proteção social, especialmente para os trabalhadores e

trabalhadoras da economia informal, e o diálogo social. Afirma-se assim

a idéia de que todas as pessoas que trabalham têm direitos que devem

ser respeitados e devem contar com algum tipo de proteção social,

assim como condições de se organizar, fazer ouvir a sua voz, expressar

os seus interesses e ser partícipes de processos de diálogo social capazes

de enfrentar os diversos desafios do mundo do trabalho.
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é um elemento central da Agenda de Trabalho Decente. A OIT em geral,

a nível mundial, está muito comprometida com a questão da eqüidade

de gênero que passa a ser uma política institucional a partir do momento

em que Juan Somavia assume a direção geral da OIT em 1999. Embora

a questão da discriminação étnica e racial esteja inscrita na Convenção

111 da OIT, adotada em 1958, existe atualmente um acúmulo maior no

interior da organização em relação aos temas de gênero. No entanto,

principalmente a partir de experiências como as realizadas pela OIT no

Brasil, no sentido de incluir o tratamento da questão racial como uma

de suas prioridades e do processo de elaboração do Relatório Global da

OIT sobre o tema da discriminação (“A Hora da Igualdade no Trabalho”)

lançado em 2003, uma atenção muito maior tem sido dada á questão

racial. No caso do Brasil, essa é uma prioridade muito clara, assim como a

necessidade de tratar esse tema em forma articulada e conjunta com o tema

de gênero, dando uma atenção especial à situação das mulheres negras.

Em cada uma das 4 áreas estruturantes da Agenda do Trabalho

Decente existem importantes déficits: uma oferta de empregos

insuficiente, proteção social inadequada,  freqüente negação dos direitos

do trabalho, debilidade nos processos de representação e diálogo social,

persistência do trabalho infantil, do trabalho escravo ou forçado e de

diversas formas de discriminação. E cada um desses déficits tem uma

dimensão de gênero e raça. Em outras palavras, existe um déficit de

eqüidade e gênero e raça em cada uma dessas áreas - mulheres e

negros têm mais dificuldade de ter acesso a um emprego de qualidade,

seus direitos mais freqüentemente desrespeitados, têm menos proteção

social e mais dificuldades de se organizar, de se representar e de fazer

ouvir a sua voz. Portanto, se o que se quer é reduzir esses déficits e

promover o trabalho decente, é fundamental ao mesmo tempo avançar

na superação dos déficits de eqüidade de gênero e raça. E não se trata

daquela idéia de que é necessário primeiro esperar crescer o bolo para

depois distribuir - vamos primeiro conseguir emprego de qualidade e

depois a gente pensa nas mulheres e nos negros; vamos aumentar a

proteção social e a fiscalização do trabalho e depois a gente vê o

que acontece com as mulheres e os negros. Não. Ou isso é feito

ao mesmo tempo, ou não é feito. Em outras palavras, enquanto

não forem reduzidas significativamente as desigualdades de gênero

e raça no mercado de trabalho e não forem eliminadas diversas formas
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decente no Brasil.

Quando falamos em trabalho decente, nos referimos a um piso

mínimo, um patamar básico, que tem a ver com os direitos e princípios

fundamentais no trabalho. Mas não estamos falando de um teto, ou

um máximo. Reconhecemos também que existe uma grande

heterogeneidade em termos do que podem ser as metas ou objetivos

em uma agenda de trabalho decente. Isso significa que o que é possível

de ser concretizado em termos de trabalho decente hoje, no Brasil, é

diferente do que seria possível por exemplo, na Alemanha, na Suécia

ou  em um país africano, que tem um PIB, ou uma renda per capit a ou

um IDH muito inferiores aos do Brasil. Ou seja, a noção de trabalho

decente se refere a certos padrões que, numa dada sociedade, num dado

momento histórico, são considerados socialmente justos e aceitáveis.

Ela encerra também a idéia de uma meta que evolui em compasso

com a evolução da sociedade. É por isso que insistimos  na noção de

uma agenda ou de um  programa nacional de trabalho decente, com

objetivos, resultados esperados e metas que possam ser

progressivamente alcançadas e redefinidas.

A definição dessa Agenda de Trabalho  Decente, com metas,

resultados e propostas concretas, não é algo que a OIT deva fazer

isoladamente, mas que deve ser resultado de um processo de discussão

com os seus constituintes (governo, empresários e trabalhadores).

Com efeito, no caso do Brasil, o Presidente Lula e o Diretor-

Geral da OIT assinaram, em junho de 2003, um Memorando de

Entendimentos no qual assumem o compromisso de elaborar uma Agenda

Nacional de Trabalho Decente.1

1 Essa Agenda foi elaborada em um processo de discussão que se desenvolveu
entre setembro de 2005 e maio de 2006, envolvendo a OIT e uma Comissão
Interministerial composta pelos seguintes ministérios e secretarias especiais
diretamente vinculadas à Presidência da República: Ministério do Trabalho e
Emprego, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da
Educação, Ministério da Justiça, Ministério da Previdência Social, Ministério das
Relações Exteriores, Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Direitos Humanos,
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Secretaria Especial de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial e Secretaria Especial de Relações Institucionais.
Foi submetida à consulta tripartite na Comissão Tripartite de Relações
Internacionais e lançada oficialmente pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz
Marinho, em maio de 2006, durante a XVI Reunião Regional Americana da OIT
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políticas públicas de inclusão social, combate à pobreza e geração de

trabalho e renda, eu teria a dizer o seguinte: em primeiro lugar, gostaria

de retomar algo que foi dito pelo Marco Antonio hoje de manhã quando

dizia que todas as políticas que estão sendo feitas no governo, no

sentido de promover a inclusão racial da população negra, programas,

projetos dirigidos aos quilombolas, o PNQ, a questão da economia

solidária etc., são fundamentais, mas não são suficientes. Concordo

com essa avaliação, e acrescento   que considero fundamental que a

questão da geração do trabalho decente, com uma ênfase especial na

eqüidade de gênero e raça, seja parte do eixo que estrutura as estratégias

de redução da pobreza e das propostas de desenvolvimento nacional do país.

O Brasil tem dado passos importantes nesse sentido. O tema do

enfrentamento das desigualdades de gênero e raça como dimensões

estruturantes da desigualdade social no Brasil está presente no PPA

(Plano Plurianual de Governo 2004-2007) e é um dos eixos da Agenda

Nacional de Desenvolvimento. A criação da SEPPIR e da Secretaria

Especial de Políticas para as Mulheres como organismos diretamente

vinculados à Presidência da República e com a função de transversalizar

o tema nas políticas públicas são dois passos extremamente importantes.

Evidentemente, ainda existem vários e importantes desafios:

qual é o lugar do trabalho, das estratégias de promoção do emprego e

do trabalho decente na política econômica e na estratégia de crescimento

existente hoje no Brasil? Qual é o lugar desses temas na estratégia de

desenvolvimento do país? No âmbito do trabalho, e isso foi dito também

hoje pelo representante do Ministério do Trabalho, os programas existentes

ainda têm cobertura e orçamento limitados para a magnitude do problema.

O mesmo ocorre em relação à  população negra: estamos falando

de 80 milhões de pessoas, de metade da população do Brasil. A questão

central então é como expandir, integrar e articular as políticas e

programas atualmente existentes.

No âmbito do mercado de trabalho, gostaria de fazer algumas

sugestões.

Em primeiro lugar, é necessário promover a integração dos

programas de transferência condicionada de renda e as políticas de

mercado de trabalho. Os programas de transferência de renda – e o
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significativo na redução da extrema pobreza e contribuem a configurar

um sistema de proteção social no Brasil. Mas ainda é necessário reforçar

as “portas de saída” desses programas, e isso passa necessariamente

pela sua maior articulação com  os programas e políticas de geração de

trabalho, emprego renda.

Em segundo lugar, promover a integração entre os diversos

âmbitos das políticas – ativas e passivas - do mercado de trabalho:

programas de emprego temporário ou de emergência, programas de

formação profissional, intermediação da mão de obra, o acesso ao

crédito e outros recursos produtivos, estímulo ao empreendedorismo,

associativismo, etc enfim, toda a questão do fortalecimento do Sistema

Público de Emprego, Trabalho e Renda, tema este que também está

sendo discutido intensamente e de maneira muito séria no Brasil hoje.

Aí há outra discussão importante, que se refere ao fortalecimento das

políticas e estratégias de desenvolvimento local, como possibilidade de

dar maior estruturação e sustentabilidade a essas iniciativas.

Em terceiro lugar, definir explicitamente a população negra,

com atenção especial para a situação das mulheres negras, como

sujeitos e grupos-meta das políticas de emprego. E não apenas porque

eles estão entre os mais pobres, mas porque, estando entre os mais

pobres, sofrem também a discriminação racial. É diferente ser uma

pessoa branca em situação de pobreza de ser uma pessoa negra em tal

situação. Essa realidade deve ser explicitamente considerada e levada

em conta nos processos de formulação, implementação, monitoramento

e avaliação de todas essas políticas. É necessário um olhar e uma atenção

especiais para as barreiras e dificuldades adicionais representadas pela

discriminação racial. Uma atenção especial, por exemplo, em relação

ao objetivo de reduzir a taxa de desemprego e aumentar a taxa de

ocupação da população negra, inclusive em situações como as atuais

que são situações de crescimento do emprego. É muito importante ver

o que está acontecendo com brancos e negros nesse processo. As

oportunidades se distribuem de maneira  eqüitativa? Que tipo de

emprego está crescendo e para quem? Brancos e negros, homens e

mulheres estão tendo um acesso igualitário às novas oportunidades de

emprego? E o que acontece nas situações de aumento do desemprego

ou da precarização do trabalho? Quem é mais prejudicado?
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implementação dessas políticas existam elementos que possam restringir

o acesso da população negra, em especial das mulheres negras, a essas

políticas e programas. Uma noção muito freqüente, e que felizmente

está mudando nos últimos anos é aquela de que as políticas e programas

de emprego devem ser dirigidas aos chefes de família, que por definição

s eriam os homens.

Em quinto lugar, é necessário não apenas evitar que existam

mecanismos de discriminação contra homens negros e mulheres negras,

mas também introduzir elementos que facilitem a incorporação dessas

populações como grupos meta dessas políticas. Por exemplo, promover

a qualificação da população negra em ofícios não tradicionais, em

funções de supervisão, já que todas as  análises coincidem em enfatizar

o peso da segregação ocupacional, tanto de gênero como de raça, na

manutenção dos menores níveis de rendimento, das maiores taxas de

desemprego e informalidade, etc. É fundamental acabar com essa idéia

de que existe um “lugar de homem” e um “lugar de mulher” no mercado

de trabalho, um “lugar de negro” e “um lugar de branco”. É fundamental

que haja políticas concretas que estimulem a superação da segregação

ocupacional. Os serviços de intermediação de mão de obra são

instrumentos fundamentais, desde que tenham essa preocupação, de

evitar a reprodução dessa segregração. É preciso evitar que existam

nesses serviços, mecanismos e atitudes discriminatórios, como por

exemplo, que apareçam como exigência ou como requisito para a

colocação de uma pessoa o seu  sexo, a sua cor, a sua idade, ou essa

noção de “boa aparência”, que é, evidentemente, uma maneira de

disfarçar o preconceito racial, étnico e/ou de origem social.

Em sexto lugar, considerar, na estruturação por exemplo de

programas de capacitação e formação profissional,  a necessidade de

flexibilidade horária e de serviços de apoio ao cuidado infantil,

especialmente no caso das mulheres.

Em sétimo lugar, sensibilizar e capacitar os formuladores,

executores e avaliadores dessas políticas de forma que estes possam

tratar adequadamente as dificuldades adicionais da população negra.

Esse é todo o trabalho que a OIT, em parceria com o governo federal e

alguns governos municipais vem fazendo, a través do programa de

Fortalecimento Institucional para a Igualdade de Gênero e Raça,
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e sensibilização de gestores públicos.

Em oitavo lugar, desenvolver programas específicos para grupos

determinados em situação de maior desvantagem ou mais sujeitos á

discriminação no mercado de trabalho, tais como as mulheres negras

chefas de famílias pobres, com baixa escolaridade, jovens negros,

população quilombola, etc, assim como aumentar a escala desses

programas (em termos de recursos, cobertura, duração).

Em nono lugar, garantir que, tanto nos diagnósticos que

antecedem a elaboração desses programas, como nos mecanismos de

monitoramento e avaliação, existam  dados desagregados por sexo e

por raça/cor. É fundamental que os quesitos sexo e raça/cor façam

parte sistemática e permanentemente dos registros de todos os

programas sociais dirigidos á promoção da inclusão social, o combate à

pobreza, á geração de emprego: o Bolsa Família, os programas de

renda mínima, os programas de microcrédito, os programas de

formação e qualificação profissional, etc. é fundamental construir e

analisar indicadores sensíveis ao gênero e á raça/cor. Enquanto isso não

existir, não se poderá fazer um acompanhamento de como isso está evoluindo,

do efeito da aplicação desses programas nas desigualdades de gênero e raça.

Antonio Almerico Biondi Lima

Diretor do Departamento de Qualificação Profissional/ MTE

Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; Ministra

da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,

Matilde Ribeiro; Ministra interina Dra. Maria Laura Salles Pinheiro da

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da

República; Dra. Laís Abramo, diretora da OIT no Brasil; Creuza Oliveira,

da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas do Brasil. Sras e

Srs. É sob forte emoção que lançamos neste momento o Plano “Trabalho

Doméstico Cidadão”. Este plano é fruto de um trabalho intenso de

vários ministérios, de várias organizações e, particularmente, da garra

das trabalhadoras domésticas brasileiras que solicitaram ao nosso

Governo a execução de um plano que atendesse às demandas históricas

dessas trabalhadoras.
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possamos precisar quais as tarefas que cumprimos e quais deveremos

cumprir no decorrer da execução desse plano, pensando no futuro,

pois trata-se de atender a 6 milhões de trabalhadoras deste País. O

plano é denominado Trabalho Doméstico Cidadão e vocês verão que

não é à toa esse nome. A primeira dimensão que nós temos que entender

é o porquê Trabalho Doméstico Cidadão? Por que precisamos de um

plano para essas trabalhadoras? Primeiro há a dimensão muito

importante de que o trabalho doméstico é socialmente imprescindível.

Ele é atomizado, é um trabalho que fica escondido. Embora todos e

todas nós fazemos algum trabalho doméstico para recuperar nossas

forças antes de voltar ao trabalho, mas aquele trabalho em casa é

considerado um trabalho invisível, desvalorizado. Mas sem ele, ninguém

vive e nós queremos firmar essa visão como algo fundamental: trabalho

doméstico é algo imprescindível.

Outra dimensão fundamental é que, mesmo sendo imprescindível,

esse trabalho é desvalorizado. Esse trabalho foi historicamente

executado pelas mulheres, e para nós, homens, até pouco tempo atrás,

não se podia falar em fazer trabalho doméstico. Com a tradição da

história do Brasil em relação à escravidão, a vinculação trabalho

doméstico com mulher e escrava se firmou na consciência nacional, ou

seja, nós temos uma representação social de que trabalho doméstico é

algo de mulheres e de escravas. Nós precisamos romper com essa

representação social, nós precisamos construir uma nova concepção de

trabalho doméstico e por isso, imaginamos como algo fundamental na

superação dessa discriminação de gênero, de raça e de classe,

exatamente valorizar este trabalho enquanto uma profissão, quanto

uma atividade social extremamente importante e que por isso merece

todo o apoio, todo o respeito da sociedade.

O trabalho doméstico no Brasil tem essa vinculação histórica

com a escravidão. Com o fim da escravidão, se abriram os espaços de

trabalho assalariado, que foi ocupado exatamente pelas negras, pelas

escravas ou por índias e nesse processo de ocupação essa visão se

firmou, se confirmou. Mas as trabalhadoras não ficaram paradas, elas

não aceitaram a situação como talvez a história oficial queira mostrar.

Com as primeiras ações nos anos 40, uma trabalhadora, D. Laudelina

de Campos Mello, funda a primeira associação de trabalhadoras

domésticas no Brasil. E ao fazer isso, ela inicia uma luta que vai se
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nos anos 90 com a criação da FENATRAD - Federação Nacional das

Trabalhadoras Domésticas.

Não podemos esquecer também a luta do movimento negro e a

luta das mulheres negras. Foi o movimento de mulheres negras que

primeiro levantou essa discussão sobre o trabalho doméstico no Brasil.

E essa discussão começa a ter uma visibilidade, ela começa a ser uma

agenda social. Então, como é que nós diagnosticamos o trabalho

doméstico após esses anos todos de discriminação, de desrespeito, de

falta de direitos? Primeiro, hoje no Brasil, nós temos 6 milhões de

pessoas, de acordo com o IBGE, que são trabalhadoras domésticas.

Delas, 95% são mulheres, e é por isso que nós falamos em “trabalhadoras

domésticas”. Existem trabalhadores homens sim, mas são uma minoria,

5%. Então a categoria gosta, prefere ser chamada desta maneira.

57,4% são pessoas negras, um peso muito forte e elas significam 17,3%

do trabalho feminino. De todas as mulheres que trabalham no Brasil,

17,3% são trabalhadoras domésticas, ou seja, o peso dessa categoria,

desse setor é muito forte.

Vamos ver os indicadores sociais. Apenas 23% têm carteira

assinada, a renda é apenas em torno de um salário mínimo, ou seja,

muitas trabalhadoras ganham abaixo de um salário mínimo e há muitas

que nem sequer são remuneradas. 57,9% têm até o ensino fundamental

completo, ou melhor, incompleto, ou seja, não alcançam 8 anos de

escolaridade. Então aí tem um espaço bastante claro e importante da

ação das políticas públicas direcionadas para essa categoria.

Além disso, estima-se que 600 mil crianças e adolescentes

exerçam o trabalho doméstico e, assim, são alvo fundamental de

campanhas, inclusive da campanha que a OIT tem desenvolvido no país,

visando a erradicação desse tipo de trabalho, o trabalho infantil

doméstico. E, pasmem, existem 2 milhões de pessoas que são invisíveis

porque são aquelas crianças que são do interior, que “não, eu vou levar

a criança para criar, a criança é meu afilhado”. Ela trabalha de manhã,

de tarde e de noite, não recebe salário e não aparece nas estatísticas

como sendo trabalhor doméstico. Então tirar essa invisibilidade, revelar

essa questão, é fundamental, se nós pensamos em um conjunto de

políticas públicas.
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domésticas foram protagonistas deste plano desde o início. Isso é muito

importante. Elas reivindicaram ao Ministério do Trabalho, elas participam

do CNPIR, do Conselho da Mulher Trabalhadora e elas exigiram o tempo

todo que o Estado tivesse uma política pública e têm participado

ativamente desse processo. Isso é muito importante e a presença delas

aqui na figura da Creuza é fundamental.

Os governos passados nunca tiveram um olhar sobre o trabalho

doméstico, a última grande discussão sobre o trabalho doméstico

aconteceu em 1988, quando alguns dos direitos foram escritos na Carta

Constitucional. Porém, ainda hoje, as trabalhadoras domésticas não

têm os mesmo direitos que os outros trabalhadores e essa é uma situação

que merece uma reflexão em tempos de reforma trabalhista. O Plano

Nacional de Qualificação foi o espaço no Ministério do Trabalho que

acolheu com muita honra esse projeto, mas seria impossível pensar

nesse projeto sem o apoio das entidades parceiras e das pessoas que

dedicaram seu tempo, suas horas para construir esse projeto. É

importante registrar aqui o papel da SEPPIR, da SPM, da OIT, da

FENATRAD com seus sindicados, do INSPIR, da Escola Sindical Nordeste,

da CUT e de pessoas que isoladamente contribuíram para que esse

processo acontecesse. São os recursos do Fundo Nacional de Amparo ao

Trabalhador que financiam esse projeto.

Em que consiste o nosso Plano “Trabalho Doméstico Cidadão”?

Ele basicamente é uma ação governamental de valorização do trabalho

doméstico rumo à uma política de Estado. Imagina-se que resgatar

essa dívida com seis milhões de pessoas não é em hipótese alguma

tarefa para apenas um governo, mas o nosso Governo tem o dever e a

honra de iniciar esse processo, de deflagrar esse processo. É

fundamental entender que esse é um primeiro passo desse processo de

resgate e isso significa que nós teremos que transformar as ações

desse programa em políticas públicas de longo alcance, de longo prazo.

O nosso plano pode ser resumido da seguinte forma. Primeiro as

categorias fundamentais do plano são: trabalho, gênero e raça, pelas

razões que eu já expliquei. Ele consiste de três sub-projetos, e todos

os três sub-projetos incluem ações formativas e ações nas políticas

públicas. Isso é fundamental, não é apenas um curso de qualificação.

Ele propõe formar e também agir. No primeiro sub-projeto desse
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qualificação social e profissional com elevação de escolaridade ao ensino

fundamental. Daqueles 57,9% de pessoas que não têm ensino

fundamental, uma parcela considerável são pessoas que têm até a 4ª

série, mas não chegam até a 8ª. Então são essas pessoas os alvos do

projeto. A idéia é que ao mesmo tempo, integralmente, tenhamos

qualificação profissional, qualificação social, conhecimento dos direitos,

aumento da consciência de gênero e de raça e, além disso, uma elevação

de escolaridade ao nível de ensino fundamental. Isso será feito em 7

cidades do Brasil como piloto, mas a pretensão é que ele se transforme,

em parceria com o MEC, numa política junto às prefeituras do país.

A outra dimensão, que é outro sub-projeto, é o fortalecimento,

a organização e a representação das trabalhadoras domésticas. Nós

precisamos de fato “empoderar” as trabalhadoras, ou melhor, contribuir,

pois ninguém “empodera” ninguém, mas contribuir para fortalecer as

trabalhadoras. Nós precisamos garantir, contribuir para garantir a

autonomia delas frente ao futuro, no seu processo de organização.

Então por isso a idéia de um sub-projeto que ajudasse a capacitá-las

para que elas possam continuar o seu processo.

E o terceiro sub-projeto é uma ação de elaboração para a

intervenção nas políticas públicas, porque quebrar essa visão da

sociedade extremamente limitada e fechada exige campanhas, exige

ações de mídia, exige ação de divulgação para a sociedade e exige

também, ao mesmo tempo, ações concretas no âmbito das políticas públicas.

Eu vou dar um exemplo aqui, na questão da moradia. A moradia

é uma reivindicação das trabalhadoras, que são a única categoria que

mora no local de trabalho, entre os urbanos pelo menos. Então, é

fundamental que tenhamos uma política de moradia especifica como

se tem, por exemplo, em Sergipe, na cidade de Aracajú, com programas

habitacionais que tenham como público específico a trabalhadora

doméstica. Isso diminui o assédio sexual, o assédio moral, o risco de

acidentes de trabalho, a jornada de trabalho, permitindo que elas

possam constituir suas próprias famílias. Então você tem uma série de

questões envolvidas nessa questão da moradia e que merecem uma

atenção em relação às políticas públicas. Esse sub-projeto vai atacar

essa discussão de um lado para a sociedade e de outro para o Governo

discutir um pouco essa questão.
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se pudermos chamar assim, do trabalho doméstico cidadão. Primeira

questão, valorização e reconhecimento de uma profissão e de uma

categoria na pessoa social dessa trabalhadora doméstica. Isso significa,

no campo do trabalho, mais direitos, significa empoderamento e

participação, significa identidade e consciência de classe, de gênero e

raça e, significa, aumento da qualidade de vida. Este é o projeto,

modesto nas metas, mas extremamente audacioso no sentido de uma

política social ampla, integrada, transversal, interministerial e que

pretende e vamos lutar para que se transforme em uma política de

Estado, para que nós possamos atender de fato essas 6 milhões de

pessoas no Brasil que tanto precisam disso. Obrigado.

Lenira Maria  de Carvalho

Associação das Empregadas Domésticas (Recife)

Talvez pela minha idade, eu não decorei o nome de todas, então

vocês me desculpem. Eu digo aos membros da mesa, ao auditório, e

principalmente às companheiras trabalhadoras domésticas, hoje, a gente

aqui é dona do pedaço. Ontem ouvindo o nosso Presidente no Roda

Viva, entre outras coisas, ele dizia que acreditava na história.

Eu vou fazer 73 anos dia 20 desse mês de novembro. Vim do

interior de Alagoas, da zona da cana para a cidade de Recife,

Pernambuco. Acho que não tem ninguém aqui da minha idade, então,

vocês jovens nem imaginam como é ser alguém vindo da zona de cana

para uma cidade: é quase como você ir de um país para o outro. Só

que a língua não era diferente, mas tinha coisas diferentes, por

exemplo, a gente em Alagoas dizia: lê, nê, pê, quê  e quando eu era

babá, eu falava assim. Mas a minha patroa dizia: “isso não!”. Mas eu

não sabia como se dizia em Pernambuco.

Nessa história, como já se falou que a gente fica invisível,

escrava, você vindo do interior para uma cidade grande, para uma

casa, você deixa a sua família, você deixa as suas bonecas, você deixa

tudo. Tudo terrível. Eu cheguei a um ponto de revolta, que adoeci. Até

que um dia, a minha patroa, não sei se mandada por Deus, me levou a

uma reunião de um movimento de igreja que se chamava Juventude



2424Operária Católica. Ela disse que ali estava uma revoltada. Eu participei

dessa reunião e foi quase como o vírus da AIDS, entrou uma coisa em

mim que até hoje não acabou.

Naquele tempo, não se falava em cidadania, nem se falava em

ética, mas a descoberta que a gente fazia era de dignidade. E eu

descobri que essa dignidade,  que seu valor como pessoa está acima do

trabalho que você faz. Você é discriminada por ser empregada

doméstica, mas eu sou mais do que lavar pratos. Eu sou uma pessoa,

eu sou uma mulher. E aí, quando você descobre isoo, você tem que

lutar, você não pode ficar isolado.

Então, para mudar, você não pode fazer sozinho, você tem que

se organizar. Eu queria fundar uma Associação de Empregadas

Domésticas em Recife a partir da que já existia. Mas 64 foi muito

ruim, muito difícil. Eu saí com essa idéia e a gente foi fundar essa

associação em 79, foi muito tempo. Então, quando se forma uma

organização e se leva a um plano nacional, para mim, aí está a história,

como nosso Presidente diz.

Eu quero agradecer essa homenagem. Eu e a Creuza fomos

indicada para o prêmio Nobel. Não só porque a gente é bonita, até que

a gente é bonita sim, mas pela nossa luta, que eu acho que não é só

uma luta minha e da Creuza, mas é de todas nós trabalhadoras

domésticas. Pessoas nos ajudaram para a gente chegar a esse ponto. E

quantas homenagens a gente recebeu. Tem uma assessora sindical lá

no Recife que perguntou a mim e a outra trabalhadora rural o que

queríamos mais, eu respondí que morrer e ir para o céu. Mas, estou eu

aqui de novo recebendo outra homenagem.

Eu quero agradecer porque essa homenagem tem um significado

muito grande, porque está se dando num momento que está se lançando

um plano para trabalhadoras domésticas, um plano para que a gente

saia da invisibilidade do trabalho doméstico. Porque nós, trabalhadoras

domésticas, não queremos só acreditar na história, a gente quer fazer

e está fazendo história, porque a gente é um número de pessoas muito

grande nesse País, onde a gente vota e paga imposto.

O que seria deste País se essas mulheres estivessem, por exemplo,

fumando maconha? Até que não, é discriminação, cada um faz o seu

jeito, mas o ruim é ser discriminada pelo trabalho que você faz dentro
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gente trabalha na base da sociedade e somos discriminadas. Vejam

bem, a gente adquiriu muitos direitos na Constituinte, para quem  não

tinha nada, foi muito. Uns quatro anos depois da Constituição, quando

a gente adquiriu esses direitos, foi feita uma pesquisa num instituto

no Recife e 68,3% das trabalhadoras domésticas gostariam de deixar

de ser empregadas domésticas. Ainda se ganhava menos que um salário

mínimo. Acho que quatro anos depois, foi feita outra pesquisa pelo

mesmo instituto, e já tinha melhorado, muitos patrões já estavam

pagando os direitos, o salário, férias, mas 86% gostariam de deixar de

ser empregada doméstica.

Eu estou dizendo isso porque não é só direitos, porque o conceito

de trabalho doméstico não mudou com os direitos que a gente adquiriu.

Então, precisa muito mais. Tem que ter campanha, porque não é só

assinar um projeto. Essa discriminação, essa cultura de desvalorizar a

mulher e a empregada doméstica e negra ainda está muito forte, eu

acredito. Não é só com esse plano que se resolve, não é só com este

Governo, mas na continuação com outro governo. Não só as

trabalhadoras domésticas, mas vocês também lutem para que isso

continue, porque eu já estou velha. Muito obrigada.

Creuza Maria de Ol iveira

Presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas

Boa tarde para todas e todos. Para mim é um prazer estar aqui.

Quero saudar aqui a mesa, Ministro Marinho, Ministro de Estado do

Trabalho e Emprego; saudar a Ministra Matilde Ribeiro, Secretaria de

Políticas de Promoção de Igualdade Racial; saudar também a Ministra

interina, Maria Laura, também, nosso companheiro e parceiro, professor

Almerico, que tem sido parceiro importante nesse projeto, diretor de

qualificação do MTE e a nossa parceira, também, a Laís Abramo,

diretora da OIT no Brasil. E saudar minhas companheiras aqui presentes,

toda a categoria aqui presente de vários estados, porque com certeza

elas é que são as verdadeiras protagonistas desse momento histórico hoje.

Dizer que este momento está sendo muito importante para a

gente. Nós já tivemos datas importantes, mas esta é uma data histórica,
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dona Laudelina começou em 1936. Nós estamos praticamente

completando 70 anos de organização sindical das trabalhadoras

domésticas e não é pouco tempo de história, é uma longa caminhada

até aqui.

Quero agradecer em nome de todos e todas, os parceiros e as

parceiras, por este momento e dizer que sem trabalhadora doméstica

o Brasil pára. Então, esse trabalho doméstico é importante e tem um

valor social que a sociedade ainda não avaliou e não percebeu, ainda

não deu a devida importância a essa profissão. A companheira Lenira

falou. Ouvir a Lenira foi para mim como quando eu participei do 5º

Congresso Nacional de Trabalhadoras Domésticas. Foi a primeira vez

que eu estava participando de um evento em nível nacional e eu vi a

companheira Lenira e também a Laudelina naquele momento em 85, e

foi quando eu percebi que a gente não podia parar. Tinha que continuar

essa luta e dizer à sociedade que o trabalho doméstico vai ser valorizado

não só quando tivermos direitos garantidos pela lei, mas quando houver

mudança de mentalidade de toda a sociedade. Muito obrigada.
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Para um país com praticamente a metade de sua população

formada por não-brancos é, no mínimo, curiosa a quase ausência de

negros no ensino médio e, sobretudo, superior, bem como nas estruturas

de direção das empresas privadas e públicas e nos poderes executivo,

legislativo e judiciário. Por outro lado, percebe-se que a população

não-branca se concentra justamente nos estratos sociais pauperizados,

com maior desemprego ou postos de trabalho com menor rendimento,

com baixa escolaridade e diminuto poder político e econômico.

Frente ao inegável contexto marcado pelo preconceito e

discriminação racial, cresce de importância a defesa de políticas públicas
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delas, no entanto, apóiam-se na muleta da focalização, bem a gosto

das agências multilaterais estimuladoras dos programas de ajuste fiscal.

Assim, torna-se possível não somente a fragmentação focalizada

de uma diversidade de políticas públicas sem comprometer uma

quantidade expressiva de recursos. De um lado, atendem-se mais

demandas pontuais vocalizadas por setores com alguma organização e,

de outro, esvazia-se o compromisso geral com a universalização dos

direitos sociais a toda a população. Em resumo, os recursos da política

da pobreza se transformam em pobreza de recursos.

Em virtude disso, o presente artigo pretende analisar o conjunto

de condicionantes à inclusão pelo trabalho decente da população negra

no Brasil. Para isso, dividiu-se o presente artigo em três partes, além

dessa breve apresentação e das considerações finais.

Na primeira parte são descritas rapidamente as três ordens gerais

da inclusão social verificadas nas experiências dos países que mais

avançaram na construção de sociedades menos heterogêneas. Na

segunda parte, busca-se identificar as contra-ordens especificamente

brasileiras à inclusão pelo trabalho decente da população negra.

Por fim, na terceira parte, discute-se a crise de reprodução

social que atinge o Brasil de uma maneira geral e a população negra,

em especial. Dessa forma, espera-se poder contribuir para uma melhor

avaliação a respeito das insuficiências nas políticas focalizadas em curso

no país para reverter o impasse na inclusão ocupacional da população negra.

1. Ordem geral da inclusão social

Desde o abandono do direito positivo fundado na vontade divina,

a expectativa de construir uma sociedade justa e igualitária passou a

corresponder a uma meta a ser alcançada pela coletividade humana.

Nesses termos, os países que mais conseguiram avançar em termos de

integração social, política, econômica e cultural caracterizaram-se por

registrar três ordens gerais da inclusão.

A primeira encontra-se associada à presença e extensão do regime

democrático. A luta em torno da universalização do voto secreto para
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desigualdade de oportunidades se tornasse parte privilegiada pelos

movimentos organizados e por partidos políticos contrários às iniqüidades.

Em geral, o resultado disso foi a adoção de uma ampla agenda

de universalidade de direitos, como no caso das políticas educacionais,

de saúde, pleno emprego, habitação, transporte e infra-estrutura. No

caso brasileiro tem sido flagrante a ausência de cultura democrática no país.

Para uma nação que possui mais de meio milênio de História,

não há registro de mais de cinqüenta anos de experiência democrática,

prevalecendo a generalizada desorganização social e a débil estrutura

partidária. Do Império à República Velha, o Brasil consagrou a experiência

de eleições sem votos, sustentada pela chamada democracia censitária,

com voto exclusivo aos homens ricos.

Somente a partir da Revolução de Trinta que o Brasil alcançou a

universalização do voto secreto. Mas da década de 1930 aos dias de

hoje, houve o aprimoramento gradual do regime político, embora com

duas situações distintas de autoritarismo (Estado Novo, 1937-45, e

Ditadura Militar, 1964-85), que tornaram ainda frágil a experiência

democrática.

De um lado, enfraqueceu a percepção de que é possível

transformar a sociedade pela participação política do conjunto dos

segmentos sociais. De outro, favoreceu muito mais a visão da

democracia fundamentalmente representativa, marcada tão somente

pela oscilação de partidos no poder, sem compromissos maiores com as

mudanças estruturais do sistema econômico, político e social brasileiro.

Dessa forma, os partidos políticos foram se distanciando da

natural posição reflexa das vontades populares, muitas vezes vocalizando

mais os interesses dos segmentos privilegiados e tradicionalmente

organizados no interior de uma sociedade extremamente heterogênea.

A tardia incorporação da temática da inclusão pelo sistema partidário,

bem como pelas políticas públicas, não deixou de ser uma conseqüência

direta desse contexto desfavorável aos interesses dos “de baixo” na

estrutura social brasileira.

A segunda ordem geral da inclusão diz respeito às experiências

políticas de revolução, que tinham no homem o protagonismo de uma
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processo histórico de ruptura representado pelas revoluções pode ser

dividido entre as motivações burguesas e as socialistas.

As revoluções burguesas, por seu turno, tiveram papel

fundamental de substituir os sistemas feudais e de servidão pelo modo

de produção capitalista. Nesse sentido, elas corresponderam à

desapropriação, em maior ou menor medida, do poder e da riqueza de

nobres, aristocratas e senhores feudais em prol da burguesia comercial,

industrial e financeira.

Pelo modo de produção capitalista, a burguesia revolucionou a

ordem pretérita, liberalizando o trabalho e valorizando o investimento

nos meios de produção em meio à resistência da cultura aristocrática

pelo ócio e pelos prazeres da vida representados pelas tradições dos

aristocratas ricos de então, conforme consagraram a Revolução Inglesa

(1640), a Norte-Americana (1776) e a Francesa (1789). Foi no bojo

das experiências revolucionárias, que surgiu, inclusive, a Declaração

dos Direitos do Homem e do Cidadão, com a identificação de que todo

o ser humano nasce igual e permanece livre em igualdade de direitos,

tendo a lei o papel de maior expressão da vontade geral. Em resumo,

as distinções sociais só poderiam ser fundadas na utilidade comum

(Pinsky & Pinsky, 2003).

Por outro lado, as revoluções socialistas tiveram o propósito da

deposição justamente dos capitalistas, por intermédio da ascensão da

classe trabalhadora. Para isso, a perspectiva socialista tinha, como um

dos seus pressupostos fundamentais, a dissolução das classes sociais,

acabando com privilégios e dominação que tinham como fonte geradora

a propriedade privada dos meios de produção e a divisão do trabalho

entre capitalistas e trabalhadores.

Nesse sentido, a visão libertária em relação ao modo de produção

capitalista estava atenta à concepção de que cabia à classe trabalhadora

o protagonismo da práxis, como sujeito de uma atividade teleológica

comprometida pela transformação do mundo e de si próprio. Era o

conjunto da humanidade pertencente à classe trabalhadora o responsável

pelo enfrentamento dos desafios legados pelas gerações burguesas,

alterando, para isso, as relações de produção e de dominação de uma

classe por outra, conforme indicou a Revolução de 1917, na Rússia,
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Revolução Cubana, em 1959, entre outras.

Por fim, a terceira ordem geral da inclusão refere-se às

experiências de reformas estruturais e civilizatórias adotadas nos países

capitalistas ao longo do século XX. Pelo menos, três grandes reformas

puderam ser observadas, sobretudo nas economias capitalistas

avançadas.

A primeira delas diz respeito à reforma agrária, que teve o

papel fundamental na democratização da propriedade rural. A maior

parte dos países desenvolvidos capitalistas avançados viveu a

experiências de reforma agrária até o final do século XIX, ou ainda na

primeira metade do século XX, como nos casos do Japão e da Itália.

A segunda reforma estrutural relaciona-se à progressividade da

arrecadação tributária, com a capacidade de alterar significativamente

a chamada estrutura primária da repartição do excedente econômico

entre lucro, juros, alugueis e salários. Mesmo que não houvesse

rompimento nessas formas clássicas de distribuição da renda, verificou-

se a adoção de uma moderna rede de tributação progressiva sobre os

ricos, suficiente para permitir que os segmentos responsáveis pela

absorção de maiores parcelas da renda terminassem pagando uma maior

quantidade de impostos em relação aos demais segmentos sociais.

Por último, a terceira grande reforma foi a social. A constituição

de um padrão de bem estar social foi obra da formação dos fundos

públicos difundidos pela reforma tributária que tinha por objetivo

fundamental alcançar o princípio da justiça fiscal.

De posse de maiores somas de recursos públicos, coube ao Estado

expandir os gastos nas áreas sociais, como educação saúde, trabalho,

transporte, habitação, assistência e previdência. Dessa forma, foi

possível generalizar para o conjunto da população o avanço considerável

no padrão de vida, assistida ainda por equipamentos e serviços públicos,

como educação e saúde pública e demais práticas de subsídios ao crédito,

aos transportes coletivos de qualidade, à habitação e infra-estrutura

urbana e rural.

Por conta disso, seis a cada dez novos postos de trabalho abertos

nas economias capitalistas avançadas a partir do segundo pós-guerra
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tornou-se uma realidade possível nas economias de mercado sem elevar

a inflação ou comprometer o crescimento econômico e a boa gestão

dos recursos públicos.

Ademais da baixa cultura democrática, o Brasil seguiu distante

das duas ordens gerais da inclusão social perseguida pelos países

desenvolvidos. Diante da ausência de experiências de reformas

civilizadoras no modo de produção e, muito menos, de situações

revolucionárias, o país assistiu a conformação de um capitalismo periférico

selvagem, incapaz de alterar decisivamente o padrão de exclusão social

originado ainda nos tempo da colônia (Fernandes, 1981; Chacon, 1981).

2. Contra-ordem da inclusão pelo trabalho decente no Brasil

No que concerne à inclusão da população negra pelo trabalho

decente no Brasil, pode ser identificados três contra-ordens específicas.

A primeira delas decorre da inegável herança escravista.

O passado escravista brasileiro se distingue das demais

experiências nacionais de uso do trabalho forçado do negro por dois

motivos. De um lado, a presença do trabalho escravo no Brasil se difundiu

para praticamente todas as atividades laborais da época.

Tanto assim, que chegou a haver dois tipos de escravos. O

primeiro, pertencente à Casa Grande, que tinha nas atividades

domésticas uma certa convivência menos brutalizada com as famílias

ricas, enquanto o segundo tipo de escravo, pertencente à lavoura,

voltava-se tão somente à produção, geralmente submetido aos métodos

mais violentos de controle (Freire, 1977).

Dessa forma, o trabalhado ficou vinculado à idéia generalizada

da desvalorização humana, ao contrário de diversas nações cuja presença

da escravidão situou-se tão somente vinculada em poucas atividades

econômicas, sobretudo de exportação. A experiência norte-americana,

nesse sentido, indicou como a escravidão permaneceu limitada a uma

determinada região, permitindo, mesmo assim, que 4/5 da população

fosse livre, geralmente na condição de pequenos produtores rurais. Em

1850, por exemplo, verificaram-se nos estados escravistas do sul dos
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sendo ¾ delas com posse de escravos com menos de 10 anos (Mills, 1971).

De outro lado, deve-se destacar também que no Brasil, a

escravidão terminou por soldar a unidade nacional, o que tornou o país

do Império um dos poucos casos de Independência Nacional desassociada

da simultânea abolição da escravatura. Os projetos de reformas sociais

existentes na época, como os de José Bonifácio (transformar o Brasil

num país de pequenos produtores) e os de Joaquim Nabuco (acabar

com a escravidão e o seu par, o latifúndio), permaneceram praticamente

sem eco social, tendo em vista que o conjunto da sociedade continuou

dependente das mais diversas formas do trabalho escravo.

Prova disso, foram os 66 longos anos de transição do trabalho

escravo para o mercado livre de trabalho ocorrido entre a independência

nacional (1822) e a abolição da escravatura (1888). Ademais, a

libertação dos escravos aconteceu praticamente sem revoltas no país,

ao contrário de outras experiências nacionais.

Em grande parte das experiências de escravidão nos países

hispano-americanos, o trabalho forçado foi abandonado com a

independência nacional, como nos casos da Venezuela e Colômbia.

Também se verificou que, em grande parte das vezes, a abolição da

escravatura ocorreu por meio de inúmeras revoltas importantes, como

nos casos dos Estados Unidos e do Haiti.

A segunda contra-ordem da inclusão encontra-se localizada no

longo fechamento do mercado de trabalho livre à população negra. De

uma maneira geral, a partir da abolição da escravatura no Brasil, o ex-

escravo ficou abandonado a sua própria sorte, tendo que concorrer,

em desvantagem, com a enorme onda de imigrantes brancos

experimentados pelo mercado de trabalho livre europeu (Fernandes, 1978).

Em função disso, o negro não virou trabalhador rural (colono) ou

operário industrial. Com o mercado de trabalho fechado, o ex-escravo

buscou a subsistência no campo ou nas cidades, como no exercício das

funções do trabalho doméstico, estivador, entre outras menos valorizadas

(Prado Jr, 1981).

Somente a partir da década de 1930, quando o projeto de

industrialização nacional abriu uma perspectiva de valorização do
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imigratório e da legislação social e trabalhista, é que a população negra

passou a ter alguma condição melhor de disputar o mercado de trabalho.

Ocorre, todavia, que os negros encontravam-se geograficamente

localizados justamente nas regiões com menor desenvolvimento econômico.

A região sul-sudeste, responsável pela maior dinamicidade

econômica nacional durante as décadas de 1930 e 1970, caracterizou-

se por menor expressão relativa da população negra. E dentro das

regiões mais avançadas economicamente, a localização da população

negra situou-se nas regiões periféricas, geralmente formadas por bairros

pobres e de baixa escolaridade.

Assim, as melhores oportunidades de inclusão pelo trabalho

decente aconteceram nas regiões com menor presença relativa dos

negros. Por conseqüência, o ciclo de alta reprodução social no Brasil,

demarcado pelo surgimento e forte expressão da classe média

assalariada, transcorreu restrito à inclusão dos negros pelo trabalho

decente.

Por fim, a terceira contra-ordem da inclusão se deveu à

postergação do monopólio educacional à elite branca. A condenação do

negro à ignorância e, por exemplo, aos postos de trabalho mais simples,

prevalece ainda até os dias de hoje.

Gráfico 01
Brasil: Taxa nacional de desemprego por classes de renda e raça (em %)

Fonte: IBGE (PNAD) – Elaboração própria
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Somente na última década do século passado, o Brasil alcançou

uma relativa universalização quantitativa da educação básica. Mas para

os níveis médios e superiores do ensino brasileiro, o acesso do negro

encontra-se muito constrangido, uma vez que quase quatro a cada dez

jovens de 15 a 17 anos de idade encontram-se matriculados no ensino

médio e apenas 8% do segmento etário de 18 a 24 anos está matriculado

no ensino superior.

Gráfico 02
Brasil: Evolução da taxa de desemprego por nível de escolaridade e classes
de renda em 2002 (em %)

Fonte: IBGE (PNAD) – Elaboração própria

Em síntese constata-se que a inclusão da população negra pelo

trabalho decente no Brasil prevaleceu desigual e desfavorável durante

o ciclo de maior crescimento econômico já verificado na História nacional

(1930 e 1980). Antes disso, pelo menos até o final da década de 1920,

o acesso da população negra ao mercado de trabalho prevaleceu

simplesmente interditado.

Mas a partir de 1980, com a progressiva desestruturação do

mercado de trabalho, passaram a aumentar as situações de

discriminações e preconceito racial. Isso porque a desestruturação do

mercado de trabalho, caracterizado pelo desassalariamento na ocupação
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mais abundante a oferta de mão-de-obra em relação à geração de

empregos (Pochmann, 2001).

Não somente o desemprego atingiu mais a população negra

(gráfico 1), como também as ocupações de nível de renda média e alta

tornaram-se mais escassas à população não-branca. Em grande medida,

a crise do mercado de trabalho vem gerando maior preconceito e

discriminação racial, tanto nos momentos de contratação como nos de

demissão da população negra.

Nota-se, nos dias de hoje, que o segmento de pobres que mais

consegue avançar na escolaridade parece ter comprometido, em maior

escala, sua possibilidade de encontrar um melhor posto de trabalho.

Para quem tem menos de um ano de escolaridade no Brasil, a diferença

na taxa de desemprego entre as classes pobre e média alta é de sete

vezes, enquanto quem tem 15 anos de escolaridade (nível superior

completo), a distância que separa o desemprego do pobre é de 11,5

vezes o desemprego da população de alta renda.

3. Crise na reprodução social e ampliação da exclusão racial

Nos últimos 25 anos, o Brasil vem registrando a mais longa crise

do padrão de desenvolvimento econômico e social desde 1840. Ademais

da estagnação da renda per capita nacional, prevalece o novo ciclo da

financeirização da riqueza acompanhado da  especialização da produção

voltada à exportação de bens de baixo valor agregado e reduzido

conteúdo tecnológico.

Enquanto o processo de financeirização da riqueza aprisiona o

gasto social, em função do pagamento dos juros do endividamento

público (superávit primários e juros altos), a especialização das

exportações depende das políticas depende de reduzidos custos do

trabalho. Assim, os ganhos nas exportações condicionam a consolidação

de uma economia de baixos salários, com impacto diminuto no mercado

interno e na redução das desigualdades sociais.

Tudo isso, contudo, vem sendo obtido por meio de um grande

contingenciamento das finanças públicas e a desregulamentação do
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das políticas públicas de inclusão social. Resta, por conta disso, as

receitas das agências multilaterais de aplicação de reduzidos recursos

públicos em políticas residuais e focalizadas, que geram, na maior

parte das vezes, maior exclusão nos países em que a maior parte da

população é pobre.

Não causa surpresa, portanto, considerar que o acesso ao

mercado de trabalho torna-se mais difícil, com crescimento da

discriminação e preconceito, uma vez que não são gerados os empregos

necessários a todos que chegam ao mercado de trabalho anualmente.

O caso da imobilidade social, nesse sentido, torna-se uma marca gerada na

crise da reprodução social no país (Jannuzzi, 2003; Hasenblag. & Silva, 1988).

Nesse sentido, as relações pessoais e sociais terminam sendo

decisivos para incluir ou excluir ainda mais a população negra das

oportunidades de trabalho, seja

como empregado, seja como empregador. De acordo com o

gráfico 3, pode-se observar como a população negra encontra-se

discriminada tanto dos postos de trabalho superiores na escala funcional

como na remuneração, com valores que representam um pouco mais

de 50% da renda recebida pelo branco no mesmo posto de trabalho e

menos de 22% da ocupação em postos de direção nas empresas públicas

e privadas.

Mesmo na estrutura ocupacional mais simples (massa urbana de

trabalhadores), onde concentra mais a presença da população negra, a

diferença de rendimento encontra-se ainda abaixo dos 2/3 da

remuneração do branco. No campo, a diferença de remuneração média

é ainda menor em relação a do branco.



3838Gráfico 03
Brasil: Diferenças de  participação da população negra nos postos de
trabalho e de remuneração média segundo grupos ocupacionais, em 2002
(em %)

Fonte: IBGE (PNAD) – Elaboração a partir de Quadros, 2003.
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No caso da distribuição da ocupação por nível de escolaridade,

nota-se que o processo de discriminação e preconceito parece se manter

ainda extremamente elevado no Brasil (gráfico 4). A cada 10 homens

negros ocupados, quase oito possuem até o ensino básico completo,

enquanto no caso do homem branco a relação é de seis para 10.

A diferença de gênero torna mais expressiva a discriminação na

ocupação e no rendimento. A presença de homem branco na ocupação

de ensino superior chega a ser de 4,1 vezes maior que a do negro na

mesma posição. Entre as mulheres brancas e negras, com maior presença

relativa nas ocupações superiores que os homens brancos e negros, o

diferencial de remuneração também é elevado.

Diante disso, o baixo crescimento econômico acompanhado do

ciclo da financeirização da riqueza e da inserção passiva e subordinada

do Brasil na economia mundial tornou mais complexa a reprodução

social por meio do trabalho decente. A discriminação e o preconceito

ganharam maior expressão, alimentando em maior escala a situação

de exclusão social, especialmente da população negra.
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a apresentar baixa eficácia, pois na maior parte encontra-se contidas

pelas medidas de ajuste fiscal e voltadas à focalização de suas ações.

Se fosse o caso de países desenvolvidos, com situação de exclusão

relativamente contida da população, a focalização poderia ter alguma

eficácia.

Gráfico 04
Brasil: Diferenças de participação da população negra nos postos de
trabalho e de remuneração média segundo o nível de escolaridade, em
2002 (em %)
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Fonte: IBGE (PNAD) – Elaboração a partir de Quadros, 2003.
(HN = Homem Negro; MN = Mulher Negra; HB = Homem Branco; MB = Mulher
Branca)

Mas se tratando de países subdesenvolvidos, como o Brasil, cuja

dimensão da exclusão é gigantesca, a focalização das políticas termina

operando mais como medida de acomodação política que superação da

desigualdade social. Além da efetividade comprometida, a eficácia das

políticas focalizadas de inclusão tende a ser insuficiente para reverter

a crise maior de reprodução social que atinge o Brasil.

4. Considerações finais

De acordo com as páginas anteriores, foi possível identificar as

principais ordens e contra-ordens presentes no processo de inclusão e
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por experiências históricas de natureza revolucionária ou reformista, o

que resultou no avanço continuado de um capitalismo de tipo selvagem.

Nem mesmo a cultura democrática o país conseguiu atingir.

Nesse quadro, a população negra terminou sendo expressão direta

de uma sociedade conformada a partir da exclusão social. Inicialmente

pela longa e generalizada escravidão, passando pelo fechamento do

mercado de trabalho livre à mão-de-obra negra durante os primeiros

42 anos que se seguiram após a abolição da escravatura e a ampliação

da imigração branca (1822 – 1888).

A partir do ciclo da industrialização nacional (1930 – 80), as

regiões mais desenvolvidas foram as que menor participação relativa

da população negra apresentaram, o que levou a concentração dos

postos de trabalho de maior remuneração e status social aos brancos,

geralmente beneficiados pelo quase monopólio da educação superior.

Com o abandono do projeto nacional-desenvolvimentismo, o país

segue, desde 1981, com a estagnação da renda per capital. O mercado

de trabalho sofre as conseqüências disso, diante do movimento geral

de desestruturação (desemprego elevado, desassalariamento e postos

de trabalho precários), o que se tornou ainda mais grave justamente

para a população negra..

Em função disso, o processo de exclusão social tornou-se mais

sofisticado, atingindo também a população com maior escolaridade.

Apesar dos esforços educacionais, o risco de maior desemprego ou de

ocupação com menor remuneração terminou crescendo entre a

população negra.

Alterar a condução da política macroeconômica e difundir um

novo padrão de políticas sociais de caráter universal é tarefa de todos que

acreditam no Brasil solidário. Sem isso, todavia, tendem a manter-se elevadas

as formas de preconceito e discriminação de ração e gênero no Brasil.
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Este tema nos inspira dois aspectos iniciais: o primeiro, tem um

componente de ironia o outro é de cunho científico.

Não se tem notícia de negro africano que tenha vindo para o

novo mundo fazer turismo durante o escravismo colonial. Todos vieram

para trabalhar - apenas trabalhar. Por outro lado, os seus descendentes

enfrentam sérias dificuldades no mundo do trabalho no pós abolição

até os dias de hoje (SANTOS, 2001).

O segundo aspecto, diz respeito ao conceito de política que não

é auto evidente. Uma política pode ser tanto um curso de ação quanto

uma absoluta inação (SANTOS e MARCHELLI, 2005).

No que diz respeito aos 45% da população brasileira que é formada

por negros (pretos + pardos), segundo o censo de 2001 do IBGE), pode-

se afirmar que quase nenhum esforço vem sendo feito no sentido de

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PARA A
POPULAÇÃO NEGRA NO MUNDO DO

TRABALHO

Helio Santos
Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de

Diversidade



4343desenvolver uma cidadania efetiva. Ou seja: a política brasileira nesse

particular foi um não fazer - sempre. Para tanto, foi necessário, antes,

não reconhecer a questão, dando-lhe assim invisibilidade.

O fim do escravismo disponibilizou de uma só vez cerca de

setecentas mil pessoas para um mercado de trabalho fictício.

Proporcionalmente, o impacto que esse volume populacional teria no

censo de 2000 seria de aproximadamente 9 milhões de almas. Desde

então o desemprego estrutural da população negra (preta e parda) só

tem feito aumentar. Aliás, temos afirmado que a população negra,

rigorosamente, sofre mais os percalços da empregabilidade do que,

propriamente, os do desemprego.

Com a política de imigração - este tipo de política, sim, foi uma

decisão do estado brasileiro -, criou-se no país um formidável exército

de reserva de mão de obra negra. Mão de obra essa desvalorizada

duplamente: (1) não foi capacitada para concorrer com os europeus na

industrialização que viria a seguir e (2) tratava-se de uma mão de obra

estigmatizada por 3 séculos e meio de escravidão, o que fazia com que

a presença do negro “prostituísse” as relações de trabalho livre (SANTOS,

2001).  Sempre será importante lembrar nesse debate algo que não é

comentado: a política de imigração foi a política pública que mais

êxito obteve ao longo dos nossos 505 anos de história. Esta atingiu de

forma completa o que se projetou desde o início: dar uma maioria

branca ao país. Essa política, por outro lado, acarretou ao país um

fato muito positivo: obteve-se uma considerável diversidade européia

o que tornou o Brasil um lugar onde se reflete quase todo o continente

europeu, onde russos, poloneses, italianos, espanhóis, portugueses,

eslavos, gregos, alemães, ingleses, franceses e suíços receberam

investimentos para aqui se instalar. Os negros que já estavam aqui

trabalhando há mais de 3 séculos não receberam nenhum tipo de ajuda

para se ajustarem à nova ordem, o que caracterizou uma profunda

injustiça que alcança os negro-descendentes em pleno século 21.

Mais ironia: o Brasil, de Novo Eldorado, onde todos os estrangeiros

depositavam sua esperança para o futuro, torna-se hoje um país

exportador de mão de obra barata para aqueles países de onde

provieram os ancestrais de seus filhos de origem européia. Pior: em

grande medida, a estagnação que motiva esse autêntico êxodo tem a

ver com a não inclusão do negro, o que faz o país patinar - há mais de



4444duas décadas o Brasil não cresce. Tornamo-nos um dos lugares onde a

desigualdade só perde para alguns poucos países africanos

reconhecidamente miseráveis.

Não é exagero afirmar que a nossa pobreza foi construída com

zelo ibérico. Portanto, não se trata de uma pobreza qualquer como um

dia, num passado distante, existiu no Japão ou na Inglaterra (SANTOS, 2001).

No Brasil, persiste de forma inequívoca o entendimento de que

os projetos sociais, para lograrem êxito, dependem cada vez mais de

contingências de cunho administrativo bem engendradas (FELIX, 1999,

p.57; BEZERRA FILHO, 2002). Diversos são os aspectos que incidem

sobre o fortalecimento daquele entendimento, os quais raramente são

evidenciados: (1) o tamanho das carências sociais - cerca de 1/3 da

população faz parte de famílias com renda inferior à linha de pobreza;

(2) as complexidades imanentes da extensão continental do país; e,

(3) as idiossincrasias de natureza grave de cunho histórico-social - o

Brasil foi o último país a abolir a escravidão, que aqui durou mais de

350 anos (SANTOS, 2001). Esses fatos mais do que justificam aquele

entendimento – exigem mesmo um know how específico.

Os graves problemas gerados pelo tipo de desenvolvimento que

aqui se produziu - com concentração aguda de renda e desigualdade de

oportunidades para consolidadas maiorias -, com o agravante das

práticas políticas apresentadas (sem foco e qualidade), produziram.

no Brasil contemporâneo, o que pode ser entendido como a dialética

da exclusão  (SANTOS e MARCHELLI, 2005).

 Por outro lado, os governos conservadores do mundo todo, que

nunca estiveram tão fortes como hoje, depois da queda do muro de

Berlim, começaram a praticar como princípio básico da doutrina

capitalista neoliberal uma férrea disciplina orçamentária, que incidiu

sobre os gastos com o bem estar social, reduzindo-os sistematicamente,

bem como uma política econômica de desemprego visando à quebra

dos sindicatos dos assalariados por meio da ampliação do exército de

reserva dos trabalhadores: Em países em desenvolvimento como o Brasil

o efeito dessa política foi devastador. Temos, hoje, uma inversão de

papéis: os empresários são agressivos e “progressistas” e buscam ser

competitivos; já os líderes sindicais de maneira reativa administram

(mal, por sinal) o desemprego.



4545Iniciamos nossa abordagem com essas observações  em virtude

de estarmos convencidos da necessidade de serem engendrados caminhos

novos, até aqui ainda não trilhados.

O entendimento equivocado, professado por estudiosos de

diferentes perfis, no qual o desenvolvimento, por si só, pode alavancar

as pessoas excluídas - sobretudo as historicamente excluídas -, não

resiste ao próprio modelo nacional. Por cerca de meio século - dos anos

30 aos 70 - o Brasil salta de uma economia rural atrasada para a

posição de uma das maiores economias industriais do mundo. As taxas

de crescimento obtidas naquele período se situam entre as maiores do

século 20. Todavia, observou-se que o crescimento se fez acompanhar

por uma brutal desigualdade que acarretou uma exclusão endêmica

(SANTOS, 2001, p. 394). No albor do terceiro milênio o país enfrenta

uma conflagração  social  que pode ser vista a olho nu em algumas

cidades, onde se destacam Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, o conceito

de inclusão no Brasil não deve estar atrelado apenas à dependência do

desenvolvimento econômico. Além do trabalho, o qual deve ser precedido

pela capacitação/educação, para que a inclusão se efetive, o estado

não deve perder de vista os componentes subjetivos da cidadania como

a auto-estima positiva, bem como a promoção da igualdade de

oportunidades - vetor fundamental para se evitar o desperdício dos

talentos perdidos para a subcidadania.

Halpern, ao debater a terceira via, adverte que ao propiciar

maior inclusão social poderiam advir impasses de natureza política.

Isso se daria em função de uma redistribuição da riqueza além dos

limites aceitos pela sociedade (HALPERN, 1998). Essa advertência pode

fazer sentido na rica Europa unificada, onde os espaços estão

demarcados. Todavia, no Brasil, a exuberante capacidade ociosa

existente – tanto de recursos materiais, quanto humanos – não induz a

esse entendimento. Não se trata, portanto, de uma equação de soma

zero, onde os ganhos de alguns implica nas perdas de outros. Se está

diante da reconhecida dificuldade nacional em promover políticas que

incluem; que alberguem setores da população historicamente fora da

cidadania plena. Aqui, não é uma inferência ideológica supor que tais

políticas não surtem êxito por motivos de natureza comportamental da

sociedade. Há – sim – tecnalidades avulsas a serem consideradas. Todavia,

diversos estudos identificam óbices na cultura brasileira de
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(FERNANDES e BASTIDE, 1959; HENRIQUES, 2001, SANTOS, 2001).

O desenvolvimento inclusivo para se efetivar sofre a resistência

da ideologia universalista que propõe tratamento igual para todos. A

questão é essa: políticas de igualdade viabilizam a cidadania dos

excluídos? No Brasil, as políticas sociais de cunho universalista não têm

propiciado efetiva igualdade, apesar de terem nela a sua essência

teórica. Num país detentor de uma das maiores desigualdades do planeta

(BIRDSALL, 1998), ter como estratégia tratar a todos igualmente

(inclusive aos excluídos) vem sendo um caminho que não tem levado à

verdadeira igualdade. Trata-se de um sofisma bem engendrado que

não rompe com a histórica assimetria social brasileira. A eqüidade ao

tratar aos desiguais, desigualmente, é que pode propiciar alguma

igualdade. Essas inferências podem fazer crer, à primeira vista, que o

focalismo seria o antídoto para o veneno da exclusão social no Brasil.

Todavia, numa sociedade de exclusão, como a brasileira, ao se operar

contra alguns pressupostos universalistas – previdência social pública,

saúde e ensino fundamental -, complicações explosivas podem advir. As

idiossincrasias históricas, econômicas, sociais e morais do país impõem

uma estratégia menos óbvia para o desenvolvimento inclusivo. Aqui,

pede-se a universalização com foco; estratagema que resulta em algo

novo: a Tecnologia da Inclusão (SANTOS, 2001, p.398).

A Tecnologia da Inclusão (T. In.) consiste em operar as inovações

tecnológicas de forma que estas proporcionem cidadania integral para

excluídos e semi-incluídos. Trata-se de gestar e desenvolver uma

tecnologia que recupere o conceito da economia política clássica que a

tem como um conjunto de regras de cunho prático aptas a produzir as

mudanças sociais esperadas. Não existe mudança social mais relevante

do que a inclusão racial no Brasil. A endêmica exclusão social brasileira

- que tem cor - ,desestabiliza a nação a olhos vistos. Esse óbice

desestabilizante, por estar na raiz da trajetória histórico-social do país,

exige políticas  reparatórias que eqüalizem as oportunidades

extremamente desiguais existentes.

Para o professor Celso Furtado o Brasil não experimentou o

desenvolvimento; o país apenas se modernizou parcialmente,

beneficiando uma minoria. Por outro lado, para o professor e ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasi l  não seria
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notaremos que a rigor elas não são muito diferentes. Afinal, uma

modernização que beneficia apenas uma diminuta parcela da população,

como afirma Furtado,  acarreta injustiças, como entende o ex-

presidente. Entretanto, nenhuma das duas afirmações sequer sugere

uma pista para explicar um país que produz sofisticados jatos de porte

médio. Todavia, este mesmo país não consegue treinar as mães pobres

a lavar as mãos e ferver água para que seus bebês não morram de

diarréia, como ainda continuam morrendo em pleno século 21.

Qual o eixo de gravidade que explica esse desequilíbrio

extravagante?

 Em verdade, não dispomos de análises críticas que dêem conta

de explicar o Brasil de carne e osso (tal qual ele se revela de fato em

seu cotidiano). Temos aqui o moderno sem modernidade.

Esse enigma não se decifra porquê está emaranhado por cacoetes

culturais complexos e que fazem parte da cultura de desenvolvimento

no Brasil(SANTOS, 2001). Aqui, o progresso, segundo os dados desde

sempre conhecidos, não foi feito mesmo para alcançar determinadas

parcelas da população.

Observa-se aqui uma ausência de diagnósticos adequados.  O

Brasil, como se sabe, é inconcluso  e utilizamos terapias para um país

que nunca fomos.

Existe uma efetiva dificuldade para se incluir no Brasil que se

explica por uma dialética específica e não da maneira que conhecidos

estudiosos supõem em sua vã teoria.

As dificuldades para um desenvolvimento inclusivo no Brasil, em

minha opinião, decorrem, sobretudo, de erros de diagnóstico. Não se

deve, porém, desconsiderar a qualidade das elites nacionais: medíocres

de uma forma geral. Não se tem notícia de um pais que tenha se

consolidado enquanto nação sem uma elite que tenha um olhar

estratégico e que esteja voltada para a sua efetiva cultura. Refiro-me,

precisamente, a um desenvolvimento autóctone que leve em contas as

nossas idiossincrasias históricas, onde a população negro-descendente

e também indígena sejam relevadas.



4848 Dentre as causas do atraso brasileiro, sacramentadas por

inúmeros experts do campo mais progressista estão a divisão

internacional do trabalho (repetida desde sempre), a mundialização

dos negócios, o hábito de consumo por partes dos ricos semelhante às

economias modernas, o nosso capitalismo tardio e um dos dramas mais

citados: o consenso de Washington, que engessa nosso potencial e nos

condena ao pior dos infernos.

Entretanto, quando os progressistas ou mesmo os conservadores

falam em atraso é fundamental esclarecer sobre qual Brasil se está

falando. Aqui, o 1% mais rico detém, praticamente, o que os 50% mais

pobres ganham. Somos um dos países de maior concentração de renda

do mundo. O que faz com que essa brutal concentração de riqueza se

perpetue ad infinitum?

As respostas para as duas perguntas formuladas podem apresentar

diversas conexões aos mais variados aspectos. Todavia, não há como

não conectá-las de forma definitiva aos três séculos e meio de escravidão.

A esse período quase infindo, que absorve mais de dois terços de nossa

história, deve se acrescer a ausência de uma política que potencializasse

o grupo negro que não pôde concorrer em igualdade de condições com

os imigrantes.

Graças ao ativismo negro, hoje, assume-se que há racismo e

discriminação dura contra os negros no Brasil. Entretanto, ao se quebrar

o consenso da democracia racial, que era pura ficção, revela-se uma

ausência de visibilidade positiva sobre o tema. Nada precisa ser feito.

Enquanto o Consenso de Washington transita melhor no campo

conservador, os consensos internos - como o da invisibilidade da temática

racial, quando se pensa em desenvolvimento - grassam por todo o

leque ideológico. São verdadeiros mantras que são repetidos de forma

ecumênica. Raras vezes, nota-se tanta unidade no país, como quando

se trata de não considerar a exclusão do negro como fator impeditivo

ao nosso desenvolvimento.

Assim, tenho a população negra, não como o problema crucial

do Brasil, mas - sim - como parte importante da resolução das

dificuldades estruturais apontadas no início desse texto por Celso Furtado

e Fernando Henrique Cardoso.



4949Sempre será importante lembrar que crescimento não automatiza

inclusão social. No século XX o PIB brasileiro cresceu cerca de 100

vezes. Tivemos crescimento com exclusão endêmica. Há, portanto,

cacoetes desconhecidos (oficialmente) para justificar o tamanho da

assimetria brasileira.

O desenvolvimento econômico requer mais do que slogans. As

pessoas devem ser estimuladas. O conceito conservador de

desenvolvimento não considera a variável exclusão, pois opera com a

expectativa de maior satisfação das necessidades sem pontificar quem

são os beneficiários.

Gostaria de pensar em um novo tipo de arranjo produtivo. Sabe-

se e sente-se um fastio empreendedor. Os juros reais podem cair e se

aproximar de zero. Não creio que teremos os empregos no volume que

necessitamos. Haverá e já há um soluço de crescimento - jamais

desenvolvimento verdadeiro. As pessoas que perderam seus lugares na

economia mais avançada terão os seus empregos de volta - o que é

ótimo. Mas pergunto: É esse o tamanho do nosso sonho? A situação de

desalento e o tamanho das desigualdades deveriam impor uma estratégia

menos banal, amarrada a fundamentos que não atinam para a nossa

crua realidade.

Os 20 anos de estagnação e a postura dos empresários é que me

convenceram  a pensar numa alternativa.

A descomunal capacidade ociosa existente permite-nos absorver

milhões de possíveis produtores de bens agrícolas, industriais e de

serviços. Tais trabalhadores deverão se organizar em pequenas unidades

de produção ou em cooperativas de porte médio. O passo seguinte é

dar a essas unidades produtivas capacidade de operar em escala pela

associação de empresas. Podem ser pequenas e médias no tamanho,

mas disporão de tecnologia gerencial e operacional semelhantes às das

empresas de ponta, sem o que naufragarão. Essas redes produtivas se

organizarão a partir das centrais sindicais que hoje administram o

desemprego. Há espaço também para empresas maiores (sobretudo

indústrias) que se organizarão também via cooperativas. Além das redes

de empresas, não se deve perder de vista nichos de empregabilidade

com enorme potencial e ainda não explorados devidamente, como o

campo ambiental e turístico.
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econômica. Todavia a palavra recuperação já diz tudo. Ao se recuperar

a fase de prosperidade dos anos 70, os “não competitivos”, como são

chamados os excluídos, continuarão de fora, onde a participação negra

é de longe majoritária. Não desenvolver um modelo para estancar o

barbarismo social brasileiro é insanidade em estado puro.

O desenvolvimento de um novo arranjo produtivo, com amplo

financiamento governamental via BNDES, onde os próprios interessados

criarão seus empregos, sem o risco permanente de perdê-los é uma

proposta em aberto (sinalizamos apenas algumas pistas).

O Brasil acaba de antecipar a quitação de sua dívida frente ao

Fundo Monetário Internacional. Cerca de 15,5 bilhões de dólares foram

antecipadosao FMI. O volume de recursos necessários para uma

empreitada desse montante - milhares de novas empresas de porte

médio e mesmo grandes - exigirá um acordo com O fundo, que deverá

dispor - sim - de novos recursos a serem pagos pelo próprio desempenho

dessas unidades produtivas. O país funcionaria como um avalista especial

junto àquele organismo.

A capacidade ociosa existente, que revela um amplo potencial

produtivo num país onde há um sub-consumo evidente, é que aponta a

necessidade de se desenvolver essa proposta. O fastio empreendedor -

repetimos -  continuará a impedir a criação dos empregos necessários.

Empresas cooperativadas não podem discriminar, têm que absorver

também os não competitivos que serão absorvidos como trabalhadores

aprendizes.

O importante é que saiamos do momento presente de

perplexidade, onde diversos especialistas confessam não saber o que

fazer, para um novo momento que rompa com duas décadas de

estagnação e séculos de exclusão.

O trabalho escravo civilizou o Brasil por 354 anos e ele foi a

causa do rapto de 4 milhões de pessoas em solo africano. Novamente o

trabalho vem a ser o drama do Brasil. Por ironia, trata-se agora da

falta dele, onde os mais atingidos são os descendentes daqueles que

pelo seu trabalho civilizaram o país. Mais uma vez estes são a solução,

apesar de ainda serem vistos como o problema. Trata-se, também

mais uma vez, de um erro monumental de diagnóstico.
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Inicialmente, em nome do Ministro Jaques Wagner, quero

agradecer o convite para participar deste Seminário. Quero

cumprimentar essa nossa gloriosa Secretaria que trata e constrói

políticas transversais de promoção da igualdade racial. Quero

cumprimentar todas e todos da equipe do Ministério do Trabalho, sempre

presente nas discussões da inclusão social pela via do trabalho e emprego

decentes. Cumprimentar Dra. Laís Abramo da OIT, parceira na

construção de políticas de gênero, raça e trabalho inseridas na estratégia

da inclusão social. Cumprimento homens e mulheres gestores do nosso

governo e de outras cidades desse país afora.

Eu vou tratar de um diálogo importante que foi iniciado, diríamos,

de forma histórica, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

– CDES. Para que todos saibam, o Conselho de Desenvolvimento

Econômico foi criado por iniciativa do Presidente Lula, Presidente do

conselho, cujo Secretário é o Ministro Jaques Wagner. A sua função

primordial é assessorar o Presidente da República nas discussões sobre

as estratégias de desenvolvimento econômico e social para o País. O

Conselho é composto por um conjunto de atores sociais representativos

de segmentos sociais que compõem um mosaico da sociedade brasileira.

São lideranças sindicais, laborais e de movimentos sociais, bem como

personalidades de destaque da academia e da luta social. São pessoas

que atuam em políticas de desenvolvimento e constróem debates na

sociedade sobre o desenvolvimento. Entre os empresários, há

representantes de todos os setores, seja financeiro, produtivo, da área

da agricultura ou de serviço. São noventa conselheiros escolhidos pelo

Presidente Lula para tratar e recomendar ao presidente políticas de

desenvolvimento econômico e social.

No primeiro ano do nosso governo, o CDES cumpriu um papel

importante, fez recomendações relativas às reformas constitucionais

apresentadas ao Congresso Nacional (Reforma da Previdência, Tributária,

Sindical e Trabalhista). Logo que o Ministro Jaques Wagner assumiu a

Secretaria Executiva do Conselho, em 2004, foi solicitado pelo Presidente

da República uma proposta que pensasse estratégias de desenvolvimento

a longo prazo.



5353No processo de construção de uma Agenda Nacional de

Desenvolvimento procuramos buscar as recomendações feitas

anteriormente e desenvolver uma metodologia que pudesse levar o

Conselho ao consenso. O debate entre diferentes atores sociais chegou

à definição de diretrizes estratégicas que dão conta dos caminhos que

levarão ao desenvolvimento do país.

Antes de entrar no conteúdo da Agenda Nacional de

Desenvolvimento, quero ressaltar que já existem, no mundo, cerca de

70 Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social, principalmente

na Europa, voltados para as questões do desenvolvimento. O nosso

CDES tem características diferentes, mesmo porque ele é um dos

primeiros da América Latina com essa diversidade, com esse tamanho

e com uma ampla representação de atores sociais. Uma das

características desse Conselho é, justamente, ser um espaço de ampla

representação política. Isso porque, para o Presidente Lula, a questão

do diálogo, da conversa, da pactuação é a marca da sua trajetória

política, presente desde o início da sua história no movimento sindical.

Considerando a perspectiva do diálogo, tratamos de três conceitos

básicos na agenda, uma delas, como eu já citei, é um conjunto de

diretrizes estratégicas orientadoras das ações de todos os atores sociais

empenhados em combater as situações que nos impedem de ser o país

que gostaríamos de ser.

Com a definição de diretrizes se declara que precisamos

empreender, que é preciso formular questões para darmos rumo ao

desenvolvimento. Essa não é uma tarefa exclusiva de um governo, não é

tarefa de alguns setores sociais mas, sim, do conjunto dos atores sociais.

O segundo conceito crucial para a agenda é o compromisso

estabelecido. Vale a velha premissa: aquele que participa, se

compromete. Sob essa perspectiva, a construção da agenda foi

estabelecida, através de compromissos assumidos por todos os que se

dispõem a trilhar juntos nos caminhos do desenvolvimento.

A agenda é dinâmica, sua primeira versão foi aprovada, em

agosto de 2005 pelo Conselho, que a encaminhou ao Presidente Lula.

Contudo, ela não é uma agenda cuja responsabilidade única é do

Presidente. É uma agenda que se ajusta aos tempos, estabelece

compromissos, reavalia e incorpora novos elementos.



5454O terceiro conceito fundamental para termos em mente é o do

desenvolvimento do grande Professor Celso Furtado, um dos marcos

teóricos da nossa agenda. O desenvolvimento, definido por ele, deve

ser um compromisso político de todos os atores sociais, deve expressar

sua vontade política. Ou a sociedade empreende o desenvolvimento ou

ele não acontece. Por isso a perspectiva de desenvolvimento tem que

ser pensada como um movimento onde todos, e não somente o Governo,

participam. Além das autoridades que compõem os poderes da República,

é fundamental que a população excluída seja participante desse

movimento, discutindo o que ela quer como futuro do país, como nação

e quais diretrizes estratégicas querem ver empreendidas.

Outra convicção do professor Celso Furtado é de que para o

desenvolvimento não cabem adjetivos. Ou o desenvolvimento é

completo, ou seja, ele dá conta das questões econômicas, sociais,

ambientais e culturais, ou ele não é desenvolvimento. Ele não pode se

confundir apenas com crescimento econômico. Uma nação pode crescer,

mas pode não se desenvolver. Obviamente, o desenvolvimento deve ter

como ponto central a questão humana, principalmente, da população

excluída.

Considerando esses conceitos, iniciamos o processo de construção

da agenda, aplicando um questionário aos noventa conselheiros. As

principais perguntas foram:

a) “Que país você sonha, você quer construir, que país você
imagina, enquanto ator social, que se deve construir?”;

b)  “Que valores devem nortear as diretrizes que compõem
essa agenda de desenvolvimento?”;

c)  “Quais são os problemas que precisamos enfrentar?”.

Perguntamos também sobre as potencialidades do Brasil e o que

percebemos neste processo é uma concordância do empresariado, do

setor produtivo, da agricultura familiar e empresarial, do movimento

negro, dos indígenas sobre que país que desejamos construir, sobre

seus valores e o diagnóstico dos problemas para um projeto de

desenvolvimento. Foi um processo rico e profundamente educativo no

qual conselheiros, num primeiro momento, participaram de vários



5555seminários e reuniões. O grupo de noventa pessoas foi subdividido em

grupos de trabalho e elegemos uma comissão de sistematização por

bancada, empresários, intelectuais, atores dos movimentos sociais.

Esse processo, que se estendeu por mais de um ano, resultou na

elevação do nível de consciência acerca dos principais caminhos que o

País precisa acordar. E, finalmente, chegamos ao desenho da visão de

futuro e dos valores do país que queremos. Esse é o pano de fundo.

Como diria o Presidente Lula, os valores são a lente de uma nação,

essa é a lente através da qual nós precisamos enxergar e empreender a

agenda do desenvolvimento, democracia, liberdade, eqüidade,

sustentabilidade, identidade nacional, respeito à diversidade

sociocultural e soberania.

Dentre os temas debatidos para construção, destacaram-se: a

democracia e a superação da iniqüidade, objetivos centrais a serem

alcançados, conforme declarado pelos diversos segmentos sociais

representados no conselho. Foram discutidos, também, segurança

pública, desenvolvimento sustentável, a questão da cultura - muito

enfatizada- , a questão da soberania e a questão da união entre os povos.

Os conselheiros acordaram, como foco da agenda, seis âmbitos

problemáticos para os quais foram definidos objetivos.

O primeiro deles é fazer a sociedade brasileira mais igualitária,

sem disparidades de gênero e raça, com renda e riqueza bem distribuídas

e vigorosa mobilidade social ascendente. A questão das desigualdades

de gênero e raça faz parte do objetivo deste encontro, e é certo que a

crescente concentração de renda tem rosto e exclui, principalmente,

as mulheres, os negros e as negras. Já a dimensão da mobilidade social

relaciona-se com o fato de que a estagnação da economia, nesses

últimos anos, permite pouca ascensão social. Alcançar a eqüidade foi,

portanto, um ponto central.

O segundo problema declarado pelos conselheiros é o da dinâmica

da economia, insuficiente para promover e incorporar nosso mercado

interno potencial, suportar a concorrência internacional e desenvolver

novos produtos competitivos. O objetivo  estabelecido pelos conselheiros

é tornar a economia brasileira apta a incorporar todo o mercado interno

em potencial, com forte dinamismo e capacidade inovadora,

desenvolvendo novos produtos e mercados com participação relevante
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tecnológica e  da política industrial,  discutida anteriormente pelo

Conselho.

O terceiro problema refere-se à questão recorrente da infra-

estrutura que está degradada, não é competitiva, promove as

desigualdades inter-regionais, inter-setoriais e também sociais, pois é

concentradora. Qual é o objetivo a ser alcançado? Uma infra-estrutura

competitiva, integradora do território, da economia e das sociedades

nacionais. Trabalhamos com o conceito da professora Tânia Bacellar,

segundo o qual as desigualdades regionais não é um problema, é uma

solução que tem que ser levada em conta.

O quarto problema é o financiamento. A questão, aqui, é a

criação de um sistema nacional público e privado de financiamento

para investimento. O nosso sistema de financiamento e investimento

continua sendo pouco eficaz, e a nossa estrutura tributária ainda é

irracional, uma vez que é penalizadora do trabalho e da produção.

Existem diversas ações e medidas adotadas pelo governo brasileiro no

sentido de alterar essa realidade, mas ainda precisamos avançar mais.

O quinto problema é a questão da segurança pública. Instaurar a

segurança pública é um grande passo para a sociedade. Quanto à

construção de sistema judicial transparente, avançamos na reforma

do judiciário, que está em fase de implementação e regulação. Será

preciso, também, construir um sistema judicial ágil e democrático,

um Estado que regule e fiscalize a contento. Houve muito debate em

torno da tônica: o Estado tem que ser máximo? Tem que ser mínimo?

O consenso foi por um Estado necessário, nem máximo, nem mínimo,

mas que tenha capacidade fiscalizadora,  reguladora e centrado no

aspecto humano.

O sexto e último âmbito problemático é a baixa capacidade

operativa do Estado e a questão dos contenciosos federativos. O foco

são os desequilíbrios regionais e a preocupação de sustentabilidade dos

recursos naturais. O objetivo associado procura superar as diversas

questões colocadas. É preciso ter um aparato estatal que opere, de

maneira eficiente e eficaz, um pacto federativo competente para lidar

com os conflitos e que os diversos níveis de gestão consigam

efetivamente trabalhar de forma articulada para que se atenda a
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precisa ser tratada no território, aproveitando as oportunidades postas

pela diversidade do país.

Para os seis problemas declarados e os objetivos desenhados, os

conselheiros traçaram 27 diretrizes. Quero registrar que, em relação

às questões deste seminário, a eqüidade foi tratada como uma diretriz

primeira e foi bastante enfatizada: “Adotar a eqüidade como critério

a presidir toda e qualquer decisão dos poderes públicos  e incentivar a

adoção de critérios pela iniciativa privada e também estabelecer a

obrigatoriedade e a avaliação prévia de toda e qualquer ação

governamental quanto ao cumprimento do critério eqüidade”.

Volto a lembrar que um dos ganhos concretos do debate sobre a

Agenda Nacional de Desenvolvimento foi ver tanto a iniciativa privada

quanto os trabalhadores e os diversos atores sociais chegarem a um

forte consenso sobre a declaração de que precisamos promover a

eqüidade em todos os níveis do poder público, não só o Governo Federal,

mas também os governos dos estados e dos minicípios.

Ainda no que se refere à questão da eqüidade, foram identificadas

as seguintes diretrizes:

a) escolaridade, no sentido de elevar substancialmente a
escolaridade média da população brasileira;

b) pleno emprego, no sentido de desenvolvimento das
capacidades produtivas;

c) o salário mínimo;

d) os problemas habitacionais, procurando ter uma diretriz
estratégica para uma política de regularização fundiária.

Todos esses pontos têm por finalidade a promoção de inclusão

social, seja na habitabilidade, seja na regularização, seja no emprego,

seja na escolaridade.

Trata-se de trabalhar nas áreas com maior proporção de miséria,

construindo e implementando políticas integradas e integradoras que

dêem conta, de forma global, da inclusão de todos os homens e

mulheres, principalmente, os mais pobres.



5858E, por último, vocês podem perguntar: em que ponto está essa

agenda? A agenda está em processo de discussão com a sociedade e de

implementação pelos diversos atores sociais. Como eu disse inicialmente,

aqui trabalhamos com o conceito do Celso Furtado, pelo qual o

desenvolvimento se torna um movimento, a sociedade tem que querer

ou ele não acontece. No âmbito do Governo, fizemos uma reunião com

todos os secretários executivos que estão discutindo, nos seus

ministérios, as diretrizes estratégicas. Estamos fazendo seminários

juntamente com o Centro Internacional Celso Furtado, estamos

dialogando com atores de diversos segmentos sociais.

A agenda é sistêmica e dinâmica tem que ser reavaliada

permanentemente, muito já foi iniciado neste governo, muito mais há

para discutir e implementar. O Ministro Jaques Wagner e nós da equipe

da Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social temos

a convicção que este foi o produto de maior fôlego deste conselho. A

sociedade brasileira é desigual e encontrar uma unidade estratégica

para a agenda em torno da eqüidade foi resultado de muito esforço,

pois nem sempre é fácil abrir mão de posições para acordar questões

consideradas fundamentais para empreender o desenvolvimento no país.

Marco Antônio de Olivgeira
Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do MTE

É com grande satisfação que participo deste encontro nacional.

Vou fazer algumas considerações sobre a inclusão da população negra

no processo de desenvolvimento econômico e social do Brasil, chamando

a atenção, a princípio, para indicadores relativos à importância da

população negra no cenário nacional, particularmente no mercado

brasileiro, e problematizar um pouco as questões relativas às políticas

públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social, em

particular àquelas que se destinam à inclusão desse segmento

populacional. A minha intenção é seguir na linha das observações já

feitas pela Eva Del Chiavon, em que ela destacou o fato de que é

possível haver crescimento sem que haja, necessariamente,

desenvolvimento.

Vivemos, neste País, longas trajetórias de crescimento, mas

também um processo de aprofundamento das desigualdades sociais
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em particular, a população de origem negra ou parda – com todas as

aspas, para usar a denominação clássica do IBGE. Portanto, se não

tivermos clara a necessidade de aliar à trajetória de crescimento

sustentável a preocupação com o desenvolvimento em toda a sua

abrangência, entendendo-o como um esforço amplo e continuado de

inclusão social, vamos incorrer naquilo que a Eva  tão bem alertou:

vamos viver uma experiência, mais uma vez, de crescimento econômico

sem dirimir as desigualdades sociais, sem  ampliar o espaço de inclusão

e  a própria noção de cidadania, entendida não apenas como o acesso

a direitos civis e políticos, mas também a direitos sociais.

É, portanto, nessa perspectiva que apresento a vocês alguns

dados da PNAD - Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio de 2003.

Esses dados, no entanto, precisam ser relativizados, pois no curso de

dois anos ocorreram mudanças significativas nesses indicadores. De

qualquer maneira, são os únicos dados disponíveis de caráter nacional

que nos permitem avaliar o peso da população negra no cenário brasileiro

e no mercado de trabalho. A partir deles, é possível fazer algumas

considerações sobre a possível evolução no curso desses últimos anos. A

PNAD de 2004 deve sair no final de 2005. Só então será possível observar

se houve alguma evolução nesses indicadores, o que eu suponho que

tenha ocorrido.

Sabemos que a população cresceu nos últimos dois anos e que,

provavelmente, também possa ter crescido a proporção da população

negra nesse universo. De qualquer forma, o que importa é perceber

que a população que se declara como preta ou parda já corresponde a

quase metade da população nacional. Estamos falando de um universo

de mais de 47% da população total do Brasil.  Outra questão importante

é que essa informação é declaratória, ou seja, apenas parte da

população se declara como negra ou parda. Podemos, então, concluir

que provavelmente existe no Brasil uma maioria negra. Obviamente, a

condição de negro tem que ser ponderada, ou seja, não é apenas uma

população de negros mas de mestiços, que, segundo os critérios do

IBGE, é normalmente identificada como parda. Estamos falando,

portanto, de um universo bastante abrangente.

No quadro que se refere à escolaridade, a gente percebe que a

população branca tem, em média, 7,6 anos de estudo. Essa média cai
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à população de 15 anos ou mais, ou seja, que está na faixa de ingresso

no mercado de trabalho.  A população negra sofre, aqui, uma primeira

clivagem do ponto de vista do acesso à educação, o que é um fator

negativo e decisivo no que diz respeito às condições de inserção dessa

população no mercado de trabalho. De 1992 para 2003, houve um

aumento tanto da escolaridade da população branca quanto da população

negra, mas se manteve a diferença em termos de anos de escolaridade.

Ou seja, a população branca encontra condições de escolaridade ou

tem um nível de escolaridade mais elevado do que a população negra.

Outro dado é a taxa de analfabetismo, que até 2003 girava em

torno de 17% entre a população negra, mais precisamente 16,8%.

Enquanto isso, a mesma taxa em relação à população branca estava na

casa dos 7,1%. Também nesse caso, estamos nos referindo à população

com mais de 15 anos.

Percebemos que esses indicadores, de alguma forma, refletem-

se no desemprego. Até 2003 a taxa de desemprego da população negra

foi de 10,7%, contra 8,8% da população branca. Considerando aquela

desigualdade de escolaridade, temos um problema de desemprego que

aflige, sobretudo, a população negra e que afeta, principalmente, as

mulheres. Então, se considerarmos o universo das mulheres negras, a

taxa de desemprego sobe para 13,8%. No caso das mulheres jovens

negras, chega a quase 27%. Enfim, o desemprego tem cor e sexo.

Há outros dados que dizem respeito à PME - Pesquisa Mensal de

Emprego, que também podem dar uma dimensão disso. Nas seis

principais regiões metropolitanas, até 2004 a taxa de desemprego da

população negra foi 40% superior à da população branca. Em 2003, a

população negra respondia por quase 47% da PEA e por quase 51,5% dos

desempregados.

Com relação à questão da informalidade, percebemos que o grau

de informalidade também é maior entre os negros. Enquanto 42% dos

brancos têm carteira assinada ou são servidores públicos, entre os

negros esse percentual atinge a ordem de 31,4%. Menos de um terço

dos trabalhadores negros tem acesso ao mercado formal de trabalho e,

consequentemente, aos direitos trabalhistas que emanam da CLT. Em

2003, enquanto havia um emprego com carteira para cada 3 pessoas
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população parda e para 13,6 no caso das mulheres pardas.

Já quanto à renda média da população negra, em 2003, para

pessoas a partir dos 16 anos, correspondia a 47,7% da renda média da

população branca da mesma faixa etária. No que diz respeito à

porcentagem de pessoas ocupadas com rendimento de até um salário

mínimo, segundo raça, tem-se que entre os homens brancos ocupados

17,8% tinham rendimento de até um salário mínimo por mês. Essa

proporção sobe, no caso da população parda, para 40,1%. No caso das

mulheres brancas, o contingente era de 29,1%. No caso das pardas,

esse número saltava para 55,3%. No acesso à remuneração e renda, a

desigualdade entre brancos e negros também se evidencia.

Por fim, vamos à questão da participação dos negros no

contingente de pobres. A população negra responde por 66% dos pobres

no Brasil. Ou seja, a cada três pobres, dois são da raça negra. A

pobreza atinge 44,1% da população negra, o que supera qualquer outra

participação.

Basicamente o que eu tentei mostrar a partir desses indicadores

é que, quando falamos em inclusão da população negra no Brasil não

estamos falando de uma minoria, mas da inclusão da maioria da

população brasileira. E quando falamos em inclusão desse contingente

populacional, temos que considerar a inclusão sob várias perspectivas.

Em primeiro lugar, há uma clivagem de natureza racial, que no

Brasil assume grande complexidade pela questão da miscigenação. Muitas

vezes a própria população negra não se considera como tal. Esse é um

dado relevante e que deve ser considerado quando se trata de pensar

uma política de inclusão social, sobretudo no que diz respeito à afirmação

dos espaços de cidadania, de inclusão pela ótica da ampliação da própria

noção de cidadania.

Em segundo lugar, estamos falando de uma população que está

sujeita a situações que reiteram sua condição de exclusão, não apenas

pelo lado da raça ou da cor mas também pelo lado do acesso à educação,

à renda, ao mercado de trabalho, e,  embora não tenhamos recorrido

a nenhum indicador, ao acesso a bens de serviços públicos. Isso confere

à luta pela promoção da igualdade racial uma dimensão que extravasa,

no meu modo de ver, a questão racial stricto sensu. Não estamos
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de um problema racial associado a um problema social que está

enraizado na história deste país.

Quando falamos, portanto, em desenvolvimento econômico com

inclusão social, temos que ter claro dois ou três desafios básicos. Um

deles - que de certa forma este Governo vem enfrentado nas mais

diferentes frentes - é a dimensão da política específica, ou seja, a

preocupação em atender, em focar a população negra. No caso do

Ministério do Trabalho, existe, por exemplo, um Programa de Promoção

da Igualdade Racial, que associa à questão da igualdade racial a igualdade

de gênero, que, como vimos, tem importância ímpar para a população negra.

Também temos no Ministério do Trabalho outras ações, como é

o caso do Programa Nacional de Qualificação. Ele incorpora a

preocupação com as populações vulneráveis e nesse sentido se volta

para a inclusão dos negros, dos quilombolas, dos indígenas, dos jovens,

em particular, onde há um grande contingente de negros em situação

de extrema dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, de baixa

escolaridade, de situação extrema de risco diante da violência e de lei.

Então, tem-se um conjunto de ações voltadas para esses segmentos

mas que carecem, fundamentalmente, de recursos em função da grande

demanda que temos pela frente.

Há outras ações, como é o caso das cotas na educação, que

caminham na mesma direção. Todas elas cumprem um papel decisivo

no sentido de promover a igualdade de raça e de gênero e são

fundamentais para dar a devida relevância política a essa questão. Mas

quando falamos em estratégia de desenvolvimento e inclusão social, ou

trazemos para o centro do debate a questão do desenvolvimento social

em toda sua extensão e complexidade ou dificilmente se conseguirá

equacionar o problema da desigualdade racial.

Estou falando isso porque, considerando a escassez de recursos

e o pequeno alcance desses programas, o máximo que essas ações

conseguem é mitigar o problema da desigualdade racial e social. Elas

têm uma grande relevância, uma grande importância do ponto de vista

político e simbólico no sentido de afirmar a necessidade de ações

específicas para essa população, mas o alcance é baixo na mesma

medida em que o volume de recursos também o é. Não quero dizer que
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e fortalecidas no seu conjunto. Também acho que devem ser utilizados

diferentes meios para a promoção da igualdade racial, desde o recurso

às cotas, que se aplica muito bem à inserção no sistema educacional,

até outros meios que poderiam se somar aos já tradicionais.

Mas isso, insisto, é parte do problema. Se queremos ter uma

estratégia de longo prazo que, de fato, reduza a desigualdade social,

e, particularmente, a desigualdade de natureza racial no País, temos

que trazer a questão social para o centro da estratégia de

desenvolvimento nacional. Esse é o maior desafio. Não vamos equacionar

essa questão se apenas atuarmos por meio de mecanismos de ação

afirmativa ou por meio de políticas especificas voltadas para

determinados segmentos populacionais. Elas são fundamentais, mas

insuficientes. Principalmente, diante do tamanho desse segmento: 80

milhões de pessoas ou mais. Há, portanto, a necessidade de se buscar

outras formas de intervenção.

Há, para além das grandes estratégias de desenvolvimento,

alguns espaços de intervenção, para os quais os que militam em torno

da questão da promoção da igualdade racial deveriam se voltar. Como,

por exemplo, a disputa pelo manejo dos recursos provenientes dos

fundos públicos. Temos vários fundos públicos cujos recursos são

destinados a uma série de empreendimentos de natureza social, públicos

e privados.  Mais importante do que ter um programa específico nessa

esfera, seria incluir o critério de promoção da igualdade racial na

definição dessas políticas. Isso talvez tenha um alcance bem maior.

O fato é que se as políticas específicas não são resolvem por

completo a questão, tampouco a grande estratégia de desenvolvimento,

por si só, pode resolvê-la. Se não tivermos clara a dimensão e a

necessidade de uma promoção da igualdade racial, podemos repetir

algo que já vimos no passado. Ou seja, crescemos, geramos mais

empregos, ampliamos o grau de distribuição de renda, mas do ponto

de vista da distribuição interna da renda e de acesso às condições

básicas de cidadania, aquele segmento populacional de origem negra

vai, de alguma forma, vai continuar a ter uma participação menor

nesses ganhos. Para que isso não ocorra, precisamos conjugar a

estratégia geral de desenvolvimento com mecanismos e políticas

específicas.
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estratégia maior de desenvolvimento, cujo centro é o enfrentamento

da questão social em bases verdadeiramente democráticas. Ou temos

uma capacidade de alavancar o gasto público e, particularmente, o

gasto social, e capacidade de retomar o investimento, crescer e associar

esse crescimento a mecanismos de distribuição de renda que levem em

conta a questão da promoção da igualdade, ou, do contrário, vamos

melhorar, mas o hiato entre brancos e negros continuará a existir.

A História é cruel para os negros.  Quatro ou cinco séculos de

escravidão. Há uma exclusão pretérita sobre a qual se construiu toda a

estrutura posterior de desenvolvimento industrial e urbana do País e na

qual, mais uma vez, fez-se a opção pela exclusão do contingente negro

do mercado de trabalho. É sobre essa base que estamos trabalhando.

Acho que o grande mérito do Governo Lula nessa área foi ter

criado a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

e de ter mantido essa Secretaria com status de Ministério. Isso confere,

política e simbolicamente, maior relevância ao tema. A presença do

negro como ator político na definição das políticas públicas é

fundamental. Mas ou essa Secretaria consegue estabelecer uma

interlocução com as áreas definidoras do rumo das políticas que

estruturam o desenvolvimento, ou então continuaremos, por um bom

tempo, bem distantes das soluções duradouras para o problema da

desigualdade racial e social no Brasil.

Antônio Prado
Chefe do Departamento de Relações com o Governo/BNDES

Quero agradecer o convite da SEPPIR para esse seminário e peço

desculpas a vocês por não poder ficar muito tempo porque eu sou o

responsável pelo escritório do BNDES em Brasília e, como o presidente

do banco está lá neste momento, eu tenho que ficar à disposição dele.

Mas poderemos ficar aqui uma meia hora para conversar. Já conversei

várias vezes sobre esse tema com o Nogueira, conversei também com

o pessoal da ANCEABRA, e acho que existe um espaço importante e

que pode ser trabalhado dentro do BNDES, no sentido de apoiar

iniciativas da comunidade afro-brasileira.
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tem algumas linhas bastante interessantes que podem ser trabalhadas.

Uma linha importante e que foi reativada recentemente no âmbito do

Programa Nacional do Micro-crédito Produtivo, é o Programa de Micro-

Crédito do próprio BNDES. Esse é um programa que foi reativado,

depois de ficar um determinado período com poucas operações, pela

área social do Banco. O intuito é fazer com que um programa que

durante 6 ou 7 anos, que teve uma carteira de no máximo 40 milhões

de reais em todo o período, possa operar uma carteira de 50 milhões

de reais por ano, o que não é pouco, no sentido de que é um crédito

que tem um giro rápido. Então, na verdade, 50 milhões de reais por

ano podem girar um crédito de até quatro vezes essa quantia, o que

daria uns 200 milhões de reais por ano.

O Banco está se esforçando para criar um estrutura adequada

para que essas operações se efetivem. Por que isso? Por uma

característica que o BNDES tem, diferentemente do Banco do Brasil e

da Caixa Econômica Federal, de ser um banco sem agências, um banco

que tem operações diretas e tem operações indiretas que são realizadas

pelos agentes financeiros credenciados no BNDES. No caso do micro-

crédito, como o BNDES é um banco sem agências e que tem uma

equipe de dois mil funcionários, o BNDES precisa muito dos agentes

financeiros, que, no caso, seriam principalmente a Caixa Econômica

Federal e também o Banco do Brasil, para poder dar a capilaridade

necessária. Esses bancos atuariam como operadores de segundo piso,

e portanto receberiam repasses do BNDES e repassariam através de

sua rede de agências para os tomadores finais. As centrais de crédito

também podem se credenciar como agentes financeiros do BNDES para

esse programa e as cooperativas singulares podem operar o que a

gente chama do terceiro piso, quer dizer, diretamente com o tomador

final.

Esse programa é interessante porque está orientado para o micro-

empreendedor. O tomador final pode tomar um recurso de R$ 5.000,

pagando no máximo uma taxa de juros de 4% ao mês. Ainda há algumas

discussões em relação a essa taxa de juros, mas o que está previsto no

programa inicialmente é isso, uma taxa de juros final de 4%, ao tomador

final. Portanto, é um programa que opera diretamente com um

segmento muito específico da atividade econômica.
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ANCEABRA, é a criação de uma cooperativa de crédito, para poder

operar essa linha do BNDES. Essa é uma forma bastante interessante,

dentro desse segmento específico, porque aí sim você tem o instrumento

e a institucionalidade adequada para trabalhar um crédito usando a

linha de micro-crédito para a comunidade afro-brasileira. Portanto o

critério no empréstimo final seria da própria cooperativa; evidentemente

seguindo a legislação brasileira de constituição de cooperativas de crédito.

Uma outra linha bastante interessante do Banco, e aí nós já

saímos do micro-empreendimento e vamos para o micro e pequeno

empresário, é a linha do Cartão BNDES, que apresenta uma facilidade

interessante porque opera como um cartão de crédito, através dos

agentes financeiros, com a bandeira do Mastercard,  como o Bradesco,

a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil também, podendo

realizar um empréstimo a empresas, constituídas como micro e pequenas

empresas, de até R$ 100.000 por um período que pode ir de 12 a 36 meses.

Trata-se de um crédito para a compra de equipamentos para

essas micro e pequenas empresas e com uma taxa de juros fixa para o

período de amortização do empréstimo. Agora para o mês de novembro

essa taxa de juros está em 1,39%. É uma linha bastante interessante

por se tratar de uma taxa de juros bastante inferior às taxas de juros

geralmente praticadas no mercado financeiro. Basta que se faça um

cadastro num agente financeiro e que esse cadastro seja aprovado

pelo agente financeiro para se ter acesso a esse cartão, que é o Cartão

BNDES. Então aí nós já estamos, vamos dizer, na dimensão do micro e

pequeno empresário. Saímos de uma linha de crédito para micro-

empreendimentos, de natureza estritamente social para uma linha de

micro e pequenos empresários.

Existe uma outra possibilidade de linha de financiamento do Banco

que é o Programa de Apoio a Investimentos Sociais. E o que há de

interessante nesse Programa? Qualquer mutuário pode contratar

financiamento nesse Programa de Apoio a Investimentos Sociais. Vamos

supor que uma empresa de médio ou de grande porte seja sensibilizada

a estabelecer um projeto social de interesse da comunidade afro-

brasileira. Essa empresa pode captar esse recurso no BNDES pagando

TJLP, que hoje está em 9,5% ao ano, e apenas a TJLP, ou seja, não

tem nenhum spread, não tem nenhum outro custo administrativo
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até 8 anos, a empresa pode financiar algum investimento social

específico. Alguma coisa na área de saúde, na área de educação e

assim por diante.

Então é uma coisa interessante, porque abre uma possibilidade

num momento em que se fala tanto em responsabilidade social e têm

empresas interessadas em fazer balanços positivos de responsabilidade

social. É uma forma interessante de negociação, ou seja, de tentar

trabalhar com empresas que têm estabelecimentos próximos de

determinadas comunidades para que essas empresas possam fazer esses

investimentos sociais financiados com recurso barato e a longo prazo

do BNDES.

Uma pergunta sempre feita é a seguinte: “O BNDES tem recursos

não-reembolsáveis para projetos dessa natureza?” Tem, e pela natureza

dos recursos não-reembolsáveis, evidentemente os projetos passam

por um crivo muito severo para que haja um processo de seleção

adequado. Dinheiro de graça todo mundo quer e, portanto, certamente

há uma disputa muito grande. Mas existe sim essa possibilidade de

recursos não-reembolsáveis. Geralmente a política do Banco,

principalmente a partir desse ano de 2005, é que projetos que envolvam

recursos não-reembolsáveis têm de alguma forma que estar vinculados

a redes, quer dizer, não pode ser um projeto singular, ele tem de ser

parte de um esforço maior e mais estruturado para que o Banco apóie.

O Banco tem muitas outras linhas que têm sido trabalhadas,

principalmente os arranjos produtivos locais, que também são uma

linha que o Banco financia desses empreendimentos que são integrados

dentro de uma territorialidade e de uma cadeia produtiva. Desta forma, o

Banco também estuda e financia esses projetos de arranjos produtivos locais.

Vejo essas como as principais linhas de financiamento que o

Banco poderia estar estudando em conjunto com a SEPPIR para atender

à comunidade afro-brasileira. O Banco tem outras linhas que são

absolutamente convencionais. É o caso, por exemplo, do FINAME, para

compra de máquinas e equipamentos, que são linhas operadas apenas

pelos agentes financeiros do Banco. Também há uma série de programas

específicos para quase todas as áreas da indústria brasileira, para a

agricultura, para a área de reflorestamento, e assim por diante.



6868Eu, na medida em que conversei com os técnicos da SEPPIR,

imaginei que essas quatro linhas seriam linhas bastante interessantes

para serem trabalhadas: a linha do micro-crédito, do Cartão BNDES,

do Programa de Apoio a Investimentos Sociais, e a linha que nós

chamamos agora de PROINCO, mas que é a linha de financiamento dos

arranjos produtivos locais. Basicamente era isso o que eu queria trazer

a vocês como possibilidades de financiamento. Eu agradeço a atenção

de todos. Obrigado.

Lúcia dos Santos Garcia
Coordenadora Nacional das Pesquisas de Emprego e Desemprego/DIEESE

Boa tarde. No DIEESE, a discussão sobre a condição de inserção

da população negra no mercado de trabalho vem de longa data, lá dos

anos 80, quando da discussão da inserção do quesito cor na Pesquisa de

Emprego e Desemprego (PED), que continua sendo a única pesquisa

conjuntural no mercado de trabalho que considera a questão racial. Na

seqüência deste momento,  vários trabalhos importantes foram feitos

nos anos 80, ainda na fundação SEADE-SP.

Essa tradição foi recuperada no final dos anos 90, em 1999,

quando o DIEESE construiu o primeiro mapa da inserção da população

negra no mercado de trabalho, a partir de uma avaliação dos resultados

obtidos pela PED, não mais só em uma região, mas no conjunto de 6

regiões onde nós estamos operando hoje.

Desde então, o DIEESE tem  conseguido persistir nesta linha de

pesquisa e divulgação e todo o mês de novembro lançar um boletim -

um pequeno estudo especial em que se faz uma avaliação da situação

da população negra no mercado de trabalho. A gente vem persistindo

na consolidação desse trabalho, vem conseguindo cavar um espaço

nacional para essa discussão e conseguimos recentemente dar um passo

a mais quando foi lançado um estudo sobre a condição e a inserção da

mulher negra no mercado de trabalho. Em 2004, fizemos um trabalho

discutindo o papel da escolaridade na promoção da população negra no

mercado de trabalho nacional.

Bom, então são alguns anos que nos trazem um dado de realidade

constatados ano a ano, e são dados de realidade mesmo, no sentido de
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questões incontestáveis sobre a inserção da população negra no mercado

de trabalho urbano, um mercado de trabalho metropolitano. E os dados

conjunturais têm alterado muito pouco essa nossa percepção geral do

mercado de trabalho.

E quais fatos são esses? Em primeiro lugar, a população negra

está presente no espaço urbano de trabalho de maneira díspare entre

as regiões que nós pesquisamos. Nós temos uma presença negra bastante

diminuta na minha região, em Porto Alegre, enquanto 90% da População

Economicamente Ativa (PEA) é negra na região metropolitana de

Salvador, por exemplo. Mas essa população, que se distribui de uma

maneira muito diferenciada no espaço nacional de trabalho, apresenta

traços e experiências muito comuns. Primeiro, nós temos um

engajamento relativo da população negra ligeiramente maior que da

população não-negra no mercado de trabalho. E esse engajamento

está associado à necessidade da população negra de estar presente no

mercado de trabalho, ou seja, a condição social, a condição sócio-

econômica da população negra faz com que sua dependência do espaço

de trabalho seja maior. Isso está configurado, está expresso em um

indicador que nós chamamos taxa de participação. As taxas de

participação no mercado de trabalho que medem o engajamento da

população negra no mercado de trabalho estão ligeiramente maiores

que as da população não negra.

Mas se a gente olhar pelo recorte de sexo e entrar também por

um recorte de idade, isso fica muito mais claro ainda. Por quê? Porque

os homens negros têm uma participação muito semelhante à dos homens

não-negros no mercado de trabalho. São participações altas, estáveis

e tendendo a declinar no último período, mas bastante semelhantes.

No entanto, a presença da mulher negra no mercado de trabalho é

muito maior em várias regiões do que a presença das mulheres não-negras.

Mais do que isso, se nós juntarmos um recorte de idade, nós

vamos ver que existe uma entrada precoce, principalmente dos meninos

negros no mercado de trabalho e nós temos uma permanência maior

no mercado de trabalho das mulheres negras. Então, o menino entra

precocemente no mercado de trabalho, muitas vezes sacrificando a

sua formação escolar. As mulheres negras permanecem muito tempo

no mercado de trabalho, prolongam a sua vida produtiva, ficam no
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domésticas.

Então, quando a gente começa a vasculhar nas nossas

informações, nós começamos a ter um quadro que embora seja um

quadro bastante estrutural, ele é muito claro da condição e qualidade

de vida da população negra no mercado de trabalho. Além disso, as

taxa de desemprego enfrentadas por essa população, que está

extremamente presente no mercado de trabalho, e que portanto é

uma população que se mobiliza no trabalho, são taxas de desemprego

recorrentemente superiores às taxas de desemprego experimentadas

pela população não-negra. Há uma permanência ao longo do tempo

dessa diferença que desfavorece a população negra.

Além disso, para os negros que logram obter uma ocupação,

geralmente é uma ocupação estigmatizada por características que nós

podemos chamar, como usamos na linguagem do DIEESE, ocupações

vulneráveis, que são ocupações onde o acesso a direitos ou é inexistente

ou é parcial. E sabemos, portanto, que do ponto de vista da ocupação,

temos alguns guetos ocupacionais que são ofícios permeáveis à população

negra: serviços gerais, serviços de apoio, serviços de execução, emprego

doméstico.

Além disso, a população negra tem uma dificuldade enorme de

ascensão nas suas carreiras, o que faz com que acabe tendo

remunerações muito menores. Então, nos dados que eu estou trazendo

aqui, nós agregamos as informações de escolaridade, onde a gente

identifica que a população negra apresenta, em geral, menor número

de anos de estudo ou tem uma escolaridade menor que a população

não negra, porque muitas vezes abre mão dessa formação em nome

de uma inserção no mercado de trabalho que provenha uma renda em

curtíssimo prazo, que aliás é o prazo em que nós estamos vivos, no

qual nós precisamos prover a nossa sobrevivência. Nós identificamos

que a escolaridade tem um papel ativo na promoção social do povo

negro porque os mais escolarizados conseguem acessar o aparelho

produtivo, conseguem estar mais presentes no mercado de trabalho,

têm menor dificuldade em obter uma ocupação, têm menores taxas

de desemprego.

Mas a discriminação se elimina? Não, ela não é se eliminada,
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os dados que nós trazemos retratam exatamente isso. Então, que dados

são esses? Bom, exatamente o que a Paula mostrou é o que nós estamos

vendo aqui: a proporção de negros na PEA e a proporção de negros

entre os desempregados. Isso quer dizer o que? A participação, a

proporção de negros entre a população trabalhadora e a proporção de

negros entre os desempregados. O que é que vem a ser isso? Em todas

as regiões, é maior a presença de negros entre os desempregados do

que a proporção deles na população trabalhadora. Então, em casos

impactantes, como é o caso de Salvador, 90% dos desempregados em

Salvador são negros. Lá na minha região (sul)1, os negros representam

12,4% da PEA, mas são 17,5% dos desempregados. E por aí vai, em

todas as regiões, o que nós percebemos é o mesmo quadro.

Sobre as taxas de participação, a presença mais forte no mercado

de trabalho é da força de trabalho negra feminina, a distância que eu

estava falando é essa aí. Em Belo Horizonte, as mulheres negras têm

uma participação maior do que as mulheres não-negras; Porto Alegre,

onde nós temos uma situação bastante intermediária a essas duas

regiões; no Distrito Federal e em São Paulo, as taxas de participação

são mais elevadas. Aqui no Distrito Federal, praticamente 60% das

mulheres negras em idade de trabalho estão no mercado de trabalho.

Próximo a isso é o caso de São Paulo. E nas regiões nordestinas, essa

participação tem um desenho um pouco diferente. Recife é a região

em que as taxas de participação de negros e não negros são mais

coincidentes, elas são mais próximas, mas também é a região em que

a taxa das mulheres negras no mercado de trabalho coincide com a das

mulheres brancas ou não negras.

Então, essas questões são para nós fatos, dados da realidade,

uma vez que permanecem apesar das mudanças conjunturais. Nós temos

para o ano de 2005 um ligeiro declínio das taxas de participação

femininas, mas isso pouco impacto tem nas taxas de desemprego.

Essas são as diferenças das taxas de desemprego, muito grandes, nas

nossas regiões em 2005. A taxa de desemprego da população negra

variou entre 19% em Belo Horizonte e 26% em Salvador. Nas nossas

regiões, é essa a variância, nós estamos em situação cadente das

1 Nota da editora
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pelo Ministro e pela Paula. Mas isso não tem alterado a nossa condição.

Só para mostrar para vocês que há uma aproximação muito grande das

taxas de desemprego em Recife e isto está relacionado às taxas de

participação femininas, também muito próximas.

Nós continuamos com diferenças e desvantagens muito claras no

que diz respeito à escolaridade da população negra e não-negra, ou

seja, a proporção de negros com ensino fundamental é sempre maior

do que a da população não-negra. Em compensação a presença de

negros no ensino superior é muito menor do que a da população não

negra, chegando a diferença ser absurda na região metropolitana de

Porto Alegre. Então, a gente traz isto aqui porque tem muita gente

entre nós que discute cotas na universidade.

Isso aqui é só rendimento de negros, mulheres negras e homens

negros em relação ao topo, homem branco. Então isso quer dizer o

que? Que em Belo horizonte a mulher negra, em 2005, recebe, em

média, 49% do que recebe um homem branco. Lá em Salvador, 39%, e

que os homens negros não ultrapassam 70% dos ganhos do homem

branco, portanto tudo continua como sempre foi.

Aqui um aspecto diferente, mas que também retrata muito dessa

constância, que a gente repete como um tambor para incomodar. Nós

temos uma força de trabalho no Brasil que é contratada, tem um

patrão, é assalariada, seja esse assalariamento explicitado ou não.

Entre os contratados à margem da modalidade padrão, portanto, estão

os assalariados sem carteira assinada, os autônomos que trabalham

para uma única empresa, os trabalhadores terceirizados. Nós agrupamos

essas contratações e identificamos a cor e o sexo desse trabalhador.

Então, vamos perceber que, à exceção de Belo Horizonte, onde isso

não é tão claro, nós temos sempre a maior participação da população

negra nas situações de trabalho mais precárias no mercado de trabalho

contratado, assalariado,  portanto, força de trabalho vendida e

comprada no mercado de trabalho.

Aqui a gente queria ver um pouco sobre o padrão etário dessa

população. Entre as mulheres negras, aquelas que estão na modalidade

contratadas fora do marco legal, fora do sistema de proteção do

trabalho, são mais velhas e os homens são os homens mais jovens, são
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temos aqui um perfil de escolaridade muito parecido ao perfil de

escolaridade geral da força de trabalho, ou seja, concentrada no ensino

médio completo, mas com a predominância da baixa escolaridade.

E aqui a proporção de conta própria entre os que nós chamamos

de trabalhadores independentes, segundo cor e sexo. Entre eles o que

predomina é o trabalhador por conta própria, os autônomos que

trabalham para mais de uma empresa, autônomos que trabalham para

o público em geral. Predominantemente e sempre nesta forma de

trabalho independente que é a forma de trabalho independente mais

vulnerável, nós vamos encontrar a população negra. E é isso. Obrigada.

João Bosco de Oliveira Borba
Presidente da Associação Nacional dos Coletivos de Empresários e
Empreendedores Afro-brasileiros - ANCEABRA

Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria cumprimentar o

evento feito pela SEPPIR, por um debate, infelizmente, ainda novo,

mas necessário no seio da comunidade, que é da inclusão econômica,

do desenvolvimento. Eu presido a Associação Nacional dos Coletivos de

Empresários e Empreendedores Afro-brasileiros – ANCEABRA, uma

entidade que desde 1997 vem construindo junto com os setores da

questão negra a relação de empowerment, a relação do desenvolvimento.

Eu, através do tema, gostaria de salientar aspectos básicos. Não

falaríamos mesmo muito sobre o tema ideológico da necessidade e sim

sobre o que nós construímos nesses quase 8 anos e qual seria a

perspectiva de desenvolvimento para a comunidade negra.

Nós temos uma longa história em comum com o Carlos Alberto

(presidente da mesa)2. Temos uma longa história de desenvolvimento,

de trabalho com a questão negra, e nós estamos desenvolvendo esse

trabalho antes mesmo da SEPPIR, aliás desde uma época em que nós

dormíamos em colchonetes nos vários encontros da comunidade negra.

O Giovanni, eu tive o prazer de conhecer no Rio de Janeiro e nós

2 Nota da editora
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juntos de um café da manhã com o Bill Clinton em São Paulo, na vinda

dele aqui, no qual estava também presente o Dr. Mário Nelson. Nós

sempre entendemos de maneira parecida a questão do desenvolvimento,

dessa luta. São pessoas que têm essa característica de trabalho.

Eu preparei alguns slides e queria começar falando a partir deles3.

Quando se refere ao trabalho do empreendedorismo afro-brasileiro nos

processos de desenvolvimento econômico, é preciso levar em conta

que nós empresários e empreendedores somos também trabalhadores,

na concepção mais geral. Nós vamos construindo a relação das nossas

empresas, a partir de um desenvolvimento, e fomos nos misturandos

um pouco nessa auto-relação. E a grande virtude desse trabalho de

empreendedorismo, é que nós estamos construindo uma forma de

empowerment.

A ANCEABRA é uma entidade nacional que não existiria se não

fossem as ANCEABRAs locais. A diretoria composta da ANCEABRA tem

como forma de ação trabalhar essa relação dos estados, a sua

concentração. Nós temos uma missão, que está intimamente ligada ao

empowerment da comunidade negra. Nós entendemos que a ação

empresarial, a ação empreendedora nos leva a uma visão de

empowerment, porque nós começamos a entender que estamos fora

da economia, historicamente, e isso passou a ser um processo cíclico.

A comunidade negra fica fora desse processo porque existe uma

forma de trabalho propriamente dita. Em qualquer economia do mundo,

ninguém deixaria 80 milhões de pessoas fora do mercado. O Brasil é o

único país que nos coloca fora, à margem desta relação histórica para

os nossos objetivos. A partir disso, nós temos uma visão de que o

desenvolvimento do Brasil passa pela inclusão desses setores da economia

porque, senão, nós não conseguiríamos traduzir essa relação econômica

em desenvolvimento.

Nós temos uma forma de entender o empowerment como o

desenvolvimento econômico a partir de um ajuste social. Não adianta

apenas nós nos empoderarmos economicamente e nossos filhos não

3 Apresentação em powerpoint
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o desenvolvimento da nação, através da macro-economia, através da

economia do estado e da inclusão desses setores a partir disso. Eu

estava lembrando disso ao ouvir a palestra do Hélio Santos, quando ele

colocou um fator fundamental, de que nós não iríamos conseguir

desenvolver esta Nação se nós não tivermos como estratégia de Estado

Brasileiro, estratégia de governo, o nosso desenvolvimento. Nós não

temos como construir isso e esses outros modelos que foram construídos

também não deram certo, o que está claro para nós. Não adianta se

fechar nos condomínios, aumentar o efetivo policial.

A ANCEABRA tem seus filiados, no geral são a ANCEABRA de São

Paulo, a de Minas Gerais, do Distrito Federal e as comissões provisórias.

A partir das comissões provisórias, nós passamos a entender que a

entidade passa por um momento de conhecimento nacional, de difusão,

e nós temos uma escala de desenvolvimento. Começa com a comissão

provisória ou começa com o núcleo de trabalho e vai se desenvolvendo

a partir desse trabalho de desenvolvimento. E a partir disso nós temos

várias formas de trabalho no sentido de que as necessidades e os

objetivos estão claramente aliados ao nosso desenvolvimento.

O primeiro fator que nós temos que retomar é a questão da

educação empresarial. Temos os cursos de capacitação, nos quais em

torno de 10.640 pessoas foram treinadas pelas ANCEABRAs locais nesses

quase 8 anos nossos. Entendemos que esse é o fator fundamental. Nós

não somos educados para sermos empreendedores, nós temos uma

cultura ainda de empreendedorismo, a partir da qual nós fomos

doutrinados a servir e não a sermos servidos, e esse é fundamentalmente

o fator que primeiramente nós trabalhamos: a educação empresarial.

E como qualquer outro fator, nós temos que ter vários modelos em

função do nosso modelo de desenvolvimento.

Por exemplo, tem empresário negro que não se sente dono da

empresa. Às vezes, o funcionário se sente mais dono da empresa do

que ele. A maioria das pessoas que chegam às nossas empresas perguntam

quem é o dono, apesar de estar escrito diretor, gerente. Então ele

tem que ter todo um aparato emocional, todo um aparato técnico

para ir desenvolvendo a partir dessas necessidades; e existem formas,

modelos para que possa ser preparado para isso.
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São Paulo com o Ministério do Trabalho, que elaborou um livro no qual

se define todo um modelo de desenvolvimento a partir de como vai ser

essa abordagem com esse empreendedor. Eu acho que esse é um fator

fundamental. E a ANCEABRA de Minas Gerais, fez uma cartilha na qual

ela vai identificando as necessidades do empreendedor e a partir da

realidade dele vai constituindo uma forma de plano de negócio conforme

as necessidades daquele empresário, daquele empreendedor a partir

de toda sua dinâmica, sua forma de ação, todo seu desenvolvimento. Então

nós entendemos que existe a necessidade dessa educação empreendedora.

Um outro fator são as nossas necessidades que estão ligadas ao

que precisamos e vamos fazer. Não existe como desenvolver políticas

públicas sem recursos. Nós sabemos que historicamente todos os setores

da sociedade brasileira adquiriram recursos, e recursos dentro de um

dinamismo muito grande para seu desenvolvimento. Por exemplo, nós

entendemos que 7 milhões de reais é um valor importantíssimo para

nós trabalharmos a gestão empresarial. Eu digo que nós temos uma

demanda reprimida. Hoje nós temos empreendedores que precisam de

cola de sapateiro, que custa R$35 para fazer o sapato, ou empresários

que querem expandir suas indústrias, ampliar os seus negócios, gerar

emprego e desenvolvimento.

Eu vou falar sobre a herança, sobre a questão do crédito. Então

nós precisamos entender que o empresário negro precisa primeiro do

fator educação, precisa criar essa cultura educacional, criar esse

desenvolvimento. Eu tenho uma clínica aqui em Brasília, eu sou

fisioterapeuta e psicanalista, eu costumo ver os filhos dos meus clientes,

um menino de 7 ou 8 anos dizendo: “vou ser procurador igual ao meu

pai, eu vou ser juiz igual à minha mãe”, ou então “eu vou ser

empresário!”, e uma empresa por quê? “Eu vou tocar a empresa do

meu pai!” Criou-se uma cultura que vai ficando no dia-a-dia, porque

houve um início.

Então, nós temos que começar a entender qual forma de ação

necessita ser focada. Temos que aprender a cultura empresarial. Uma

coisa que tenho verificado, fruto da minha experiência, diz respeito à

capacidade do empresário afro-brasileiro. Primeiro, ele tem um olhar

clínico melhor, ele enxerga melhor as dificuldades, e por quê? Porque

ele sabe que não pode quebrar, ele não tem a segunda chance e muitas
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competição já é diferenciada.

Por exemplo, meu pai é funcionário público, aposentado há mais

de 20 anos, e eu lembro que ele foi um empreendedor. Ele chegou a

trabalhar em 2 ou 3 empregos. Nós somos os antigos biscateiros que

iam trabalhar em São Paulo. Um outro fator importante do empresário

negro é que ele tem um processo de desenvolvimento empresarial, um

aprendizado, muito mais rápido e em um tempo definido, mas ele não

tem o recurso. Ele, então, pode parar, geralmente desce ou às vezes

até retoma. Para isso, portanto, nós temos que treinar o pessoal. A

partir dos nossos objetivos, vem a questão da incubação.

Nós fizemos um projeto fundamental, financiado e organizado

pela ANCEABRA, sendo que a parte logística foi feita com participação

de ANCEABRAS estaduais e parceiros nos estados. Na Bahia, por exemplo,

a comissão provisória fez parceria com a Associação Nacional dos

Advogados Negros. Em Macapá, nós tivemos uma relação com as

entidades locais do movimento social; e em Santa Catarina, nós fizemos

uma parceria com o NEN- Núcleo de Estudos Negros. A partir disso, nós

fizemos todo um trabalho de fomento, que chegou a incluir 864 pessoas

nos seminários e 200 pessoas participando do curso, o que gerou 156

planos de negócios. Só para deixar claro, 40% desses planos de negócio

foram feitos por pessoas que não tinham empresas, que foram

estimuladas a partir do curso e estabeleceram uma nova relação com o

mundo empresarial. A partir daí, passamos a trabalhar exatamente

esse paradigma da idéia de desenvolvermos uma cultura de incubação.

O que é incubação? É como incubar uma criança que, por

exemplo, nasceu debilitada e que passa a ser cuidada para ter uma

vida melhor. E nós temos uma debilidade na questão da formação

empresarial, porque não fomos acostumados a isso. Então a incubação

de empresas coloca as empresas dentro desse patamar, ajuda empresas

que não têm uma política de marketing, que não sabem nem pagar os

impostos. Tem uma série de coisas que fazem parte dessa cultura e a

incubação trabalha nesse sentido. Esse projeto vai ser desdobrado a

partir da demanda das necessidades.

Uma coisa importante. Na Conferência Nacional de Políticas de

Promoção da Igualdade Racial, boa parte das empresas que prestaram
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fizeram seus treinamentos a partir da incubação.

O que me chamou atenção na incubação foi que nós temos uma

vertente empreendedora muito forte, mas essa vertente precisa ser

incorporada pelo Estado Brasileiro como políticas afirmativas, como a

política de cotas e outras políticas importantes. Então, achamos que o

desenvolvimento econômico passa por isso.

O outro fator que entendemos como sendo o mais importante é

incubar em torno de 90 mil empreendimentos. Achamos que isso é

possível num valor de 50 milhões de reais. Temos que entender que é

uma discussão política. Existe no Governo um fundo de aval, que é um

fundo que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social, mas nós não temos herança, não temos aporte econômico, e

toda vez tem aquela famosa pergunta aos empreendedores: “ah, quais

são as suas garantias?” Então, eu acho que o Estado Brasileiro poderia

discutir, logicamente que não é uma coisa muito fácil, essa garantia

através desse fundo de aval que está no Ministério da Fazenda. Seria

uma ação direta do Governo Brasileiro para desenvolver esses 90 mil

empreendimentos que começariam com o valor de 50 mil reais por

empreendimento, e haveria um projeto-piloto para isso.

Nós sabemos como o agro-negócio constantemente consegue

ser bem sucedido. Por exemplo, agora tem a febre aftosa e o Estado

Brasileiro se posiciona imediatamente, o que é justo e correto. As

empresas de fios condutores de São Paulo estão recebendo uma verba

de quase 1 milhão de Reais dentro de um processo de desenvolvimento

para se tornarem exportadoras e competirem com o mercado. Nós

achamos que existe uma necessidade de trabalhar, e esses 90 mil

empreendimentos geram, de forma imediata, em torno de 60 mil

empregos diretos, o que corresponde a quase 4 empregos por

empreendimento. Isso porque as pessoas vão gerar empregos, vão gerar

projetos a partir dessa inter-relação.

Nós, então, entendemos que essa é uma visão de futuro dentro

de uma necessidade que nós construímos, achamos que esse é um bom

caminho. Outro fator que eu acho que a incubação traria para as

empresas é o desenvolvimento. Do ponto de vista regional e local, nós

temos uma carência de desenvolvimento a partir das necessidades
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nós temos que falar da construção de uma nação onde as pessoas

possam ir retomando e empreendendo, um exemplo disso são os afro-

americanos.

Outro objetivo nosso é servir como parceiros do Governo Federal

no desenvolvimento empresarial e aí nós temos que discutir o que é

estratégico. Por exemplo, para nós da ANCEABRA, a SEPPIR é estratégica.

No nosso primeiro projeto de desenvolvimento econômico, fomos a

primeira entidade a entregar um projeto para a Ministra Matilde quando

a SEPPIR era uma sala no Ministério da Justiça onde, de uma certa

forma, alugava-se o horário do computador para as equipes. Hoje a

SEPPIR tem um andar inteiro, todo arrumado. Nós entendemos que a

SEPPIR é estratégica na política de transversalidade. Vocês vão a todos

os setores do governo, ao Ministério da Educação, ao Ministério do

Planejamento, a todos os ministérios mas, vocês já foram à SEPPIR?

Então, achamos que trabalhar com a SEPPIR essa questão da

transversalidade é importante e nós temos feito isso muito bem e com

bons resultados.

A segunda parte da incubação não está contemplada pelo

orçamento da SEPPIR para 2005, então estamos trabalhando com a

SEPPIR e com a Fundação Banco do Brasil para construirmos essa relação.

Nós achamos que é estratégico trabalharmos isso porque, do contrário,

não conseguiremos desenvolver políticas. A partir dessa relação, temos

aberto várias portas com governo. Outro fator importante, portanto,

é o Orçamento da União. Nós, a comunidade negra, caímos em algumas

armadilhas. Uma famosa armadilha é aquela: “o seu projeto é lindo e

maravilhoso, mas não temos dinheiro e não temos mesmo”. O Dr.

Mário Nelson, que é o diretor da ANCEABRA Bahia, tem falado há mais

de 5 anos conosco que temos que ir ao orçamento. Conseguimos

construir uma coisa muito pequena em 2004, mas, em 2005, estamos

com uma equipe em relação direta com o Orçamento da União.

Aliás, vamos sair daqui direto para o Congresso. Tem que ter,

lobby negro, e essa palavra não é feia, não existe outra forma, tem

que ter o lobby nosso. Quem quiser se hospedar hoje em Brasília não

encontrará vaga em nenhum hotel próximo daqui, está tudo lotado em

Brasília. Porque todas as pessoas estão no Congresso, estão fechando o

orçamento. Só  nós não viemos; nossos deputados, bons deputados,
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para cá. E não é porque a proposta é boa, ou porque representamos

uma população negra de 80 milhões de habitantes, que ela vai ser

aceita. Não! Não é por isso não! É porque nós temos que ter pressão

política nesse sentido.

Então elaboramos um projeto, no qual estamos trabalhando em

algumas parcerias. Nós trabalhamos com quem entende. Por exemplo,

na área de educação, vamos ter o auxílio do NEN, o Núcleo de Estudos

Negros, de Santa Catarina, e elaboramos uma emenda. Na área de

turismo, que é um grande desenvolvimento, fomos ao Centro de Ciência

do Turismo – CET da UnB e pegamos o que eles têm de melhor em

desenvolvimento, a Elizângela, que está aqui, é de lá. Na área de

justiça, fomos à Associação Nacional dos Advogados Afro-descendentes

e elaboramos umas emendas no orçamento. Estamos vendo o que é

que vamos conseguir com isso, por quê? Estando na emenda do

orçamento, nós conseguimos entrar com os projetos para desenvolver

durante o ano, porque sem isso nada acontece.

Só para entender, boas casas no Lago Sul são feitas pelas grandes

empresas. Basta ver a casa da Coca Cola. Elas têm economistas, que

estão montando uma equipe de pessoas preparadas para o orçamento.

Em relação ao turismo, entendemos que ele é fundamental, gera

emprego e desenvolvimento. Nós entendemos que temos um foco, os

afro-americanos. A cada três turistas, o turismo gera um emprego

para afro-brasileiro, nós já temos essa pesquisa. Então, achamos que

temos que desenvolver isso principalmente para a nossa juventude, um

turismo de responsabilidade, não o turismo sexual, mas um turismo

que retoma um pouco esse desenvolvimento.

A partir disso, nós entendemos que a relação com o orçamento é

fundamental para tudo, pois nada se faz sem o orçamento, não adianta

a gente achar que vai fazer. Eu canso de receber na ANCEABRA pessoas

que mandam projetos e perguntam porquê o projeto não foi aprovado,

se é ótimo. Eu respondo que não tem fonte para recurso. Acho que a

SEPPIR deve receber esse peso todo dia, caminhões e caminhões de

projetos da comunidade negra, sendo que o orçamento da SEPPIR não

tem esse objetivo, pois não é uma entidade fim, é meio, que trabalha

essa inter-relação.
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fundamental para a estratégia de desenvolvimento, pois tudo passa

pelo orçamento, por isso tem que ter todo um trabalho com o relator

do orçamento, presidente do orçamento, falar com os deputados, temos

que retomar isso. Hoje estão em Brasília centenas ou milhares de

pessoas das grandes empresas, das grandes corporações. Infelizmente,

a grande maioria não são negras. A comunidade negra, os gatos pingados

da ANCEABRA, é que estão trabalhando um pouco essa relação. Temos,

então, que capacitar essas entidades para entenderem isso. Acho que

faz parte de um processo.

Nós entendemos que só vamos desenvolver o empreendedorismo

afro-brasileiro, quando começarmos a trabalhar diretamente essa

questão dos recursos para nós. Sem recursos, não andamos, porque

temos uma condição histórica. Nós construímos este País e, quando

teve a Abolição da Escravatura, fomos jogados na rua, sem nenhuma

política pública. Isso não é novidade para ninguém, trouxeram os

imigrantes, com todo um aparato econômico, que perdura até hoje.

No agro-negócio, tinha-se o Pró-Álcool, e, como o mercado

internacional tinha uma demanda de açúcar, eles quebraram os bancos,

passaram a desenvolver toda uma política para isso. Hoje o agro-negócio

prospera, é bom para País, mas foi feito com dinheiro público. Mas

esse tipo de modelo não nos serve, pois é o modelo que gerou a exclusão,

gerou a miséria. Então nós temos que resgatar a relação e temos que

entender que não estamos num estágio de desenvolvimento empresarial

crescente. Se não for injetado recurso, nós vamos morrer. 3,4% dos

empresários do Brasil que são negros morrerão nos próximos anos se a

eles não for injetada uma política de desenvolvimento. Acho que esse é

um ponto que a gente quer retomar.

Quanto à política social do programa, acho que temos que criar

potencialidade de gerar emprego, renda e desenvolvimento. Nós temos

que começar a trabalhar quanto à criação das soluções para as

problemáticas, temos que ter um programa do Estado Brasileiro voltado

para o desenvolvimento. O que eu quero dizer é que a iniciativa dos

negócios tem que estar aliada a dois fatores fundamentais. O primeiro

fator fundamental é que os negócios têm que estar contidos dentro de

um programa nacional. Não adianta preparar nossos empreendedores

apenas para a serigrafia, tem que preparar para o mercado. Segundo,
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sozinhos. Eu acho que esse é o ponto central. E trabalhar em nível nacional e

internacional. Acho que esse é um ponto que a gente vai desenvolvendo.

Vou passar para vocês números de nossos estudos através dos

negócios que estamos retomando. O quê é importante? Nós temos que

ter 60% de recursos privados e 40% públicos, quer dizer, o Estado

Brasileiro tem que criar um mecanismo para desenvolvimento. Não

existe um setor econômico brasileiro que não tenha tido a mão do

Estado Brasileiro, as indústrias nacionais, agro-indústria, a indústria

naval. A concessão de crédito está ligada a dois fatores. O primeiro

fator é que o crédito é cíclico para um setor da sociedade. Nós tivemos

uma reunião com o presidente do BNDES e ele falou para nós que

poderia passar o cartão BNDES, que é um cartão para empreendedores.

Nós dissemos a ele que isso é muito bom, mas quando chega na mão do

gerente, ele duvida que você tenha uma empresa, depois porque ele duvida

que você possa pagar. Tem que criar mecanismos para que a gente possa

pular um pouco essa etapa, que é mais que um convencimento político.

Acabando a minha fala, vou falar um pouco das relações África -

Estados Unidos. Nós entendemos que esses fatores são fundamentais

para o nosso desenvolvimento e nós temos orgulho de dizer que nós

fomos a primeira entidade a falar para o Presidente Lula da importância

da África, antes dele se eleger. Nós montamos uma estratégia muito

sábia, muito interessante. Nós bolamos, em maio de 2005, uma copa

de futebol, dos países de língua portuguesa, da qual a maioria são

países africanos. A partir dessa copa de futebol, nós passamos a construir

uma relação mais direta com eles, pois eles são fascinados pelo futebol.

No dia, fizemos uma reunião chamada roda de negócio com todos

aqueles diretores esportivos que eram também empresários. É bom

lembrar que essa copa futebol foi organizada por pessoas e entidades

que fizeram o curso de incubação. Isso é que é importante, as pessoas

se capacitaram e fizeram um evento internacional. No final do evento,

a rádio e a TV portuguesa transmitiram para 40 países a final desse

campeonato. Essa foi a dinâmica, uma estratégia de chegar com o

futebol para gerar negócios para o desenvolvimento.

O estágio do empresário afro-brasileiro é o mesmo estágio do

empresário africano. Então, nós definimos como campo os países de

língua portuguesa, pela facilidade de língua e uma série de coisas. Nós
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entram no setor do desenvolvimento, daquelas empresas que não são

pequenas, que têm um aporte nesse sentido.

Olha o que a política de cotas fez nos Estados Unidos 50 anos

atrás, gerou a 9ª economia do planeta, apesar do fator miséria e das

dificuldades. Hoje os afro-americanos vão ter 900 bilhões de dólares

para trabalhar essa relação. Eles são a maior economia da diáspora e

nós somos o maior país da diáspora. Nós entendemos que esse casamento

é importante para nosso desenvolvimento. Hoje temos as Parcerias

Público Privadas do Governo. Achamos que tem investir nesse setor de

produtos para nós. Então, nós temos uma relação forte com eles e

entendemos que existe toda uma demanda de necessidade desse

mercado, e muitas vezes as pessoas se assustam quando nós falamos

disso. Isso foi resultado do desenvolvimento de uma política do estado

americano. As políticas afirmativas americanas geraram esse fator

econômico para os negros americanos.

Encerrando, eu queria agradecer em particular ao Dr. Nogueira,

da SEPPIR, pela exposição e dizer que o Brasil não caminhará, não se

desenvolverá, se nós não tivermos a inclusão dos negros na economia

nacional. Isso está claro, era um discurso só da ANCEABRA. Hoje,

felizmente, está contaminando outros setores da sociedade. Hoje, nossa

demanda nos mostra um novo fator. Historicamente o movimento negro

e a sociedade negra discutiram a cultura, a política, mas não discutiram

a economia. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que retomar.

Conversamos com quase todos os presidentes, mas nós optamos

pelo Presidente Lula porque ele abriu essa porta de desenvolvimento.

Nós entendemos que existe a necessidade de uma pressão social, uma

pressão para isso e por isso nós, empresários negros, estaremos no dia

22 de novembro em Brasília na marcha dos Zumbi + 10. Nós entendemos

que é fundamental que o desenvolvimento econômico da população

negra esteja incluído no programa que vai ser entregue ao Presidente

Lula. Nós estamos voltados para isso politicamente com a marcha do

dia 22 porque entendemos que é um fator muito importante para que

possamos trabalhar um pouco esse desenvolvimento.

Quero agradecer a todos e a todas, agradecer à SEPPIR, pioneira

com esse tipo de evento e entendemos que a construção da democracia
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de nós, os afro-descendentes. Muito obrigado a todos e a todas.

Giovanni Harvey
Diretor Executivo da Incubadora Afro-Brasileira

Bom dia a todos. Para facilitar, eu preferi passar agora o vídeo

que só seria passado no meio da apresentação. O vídeo contém uma

pergunta e faz uma provocação a partir do próprio tema do nosso

debate hoje: “A Relevância dos Empreendedores Afro-Brasileiros no

Processo de Desenvolvimento Econômico do Brasil”.

A provocação é a seguinte: nós não somos “apenas” atores relevantes

no processo de desenvolvimento econômico do Brasil, nós somos atores

indispensáveis ao processo de desenvolvimento econômico do país.

Não há desenvolvimento econômico no Brasil enquanto os negros

não forem percebidos como indispensáveis para que esse

desenvolvimento econômico aconteça.

A iniciativa que eu irei descrever neste evento é a Incubadora

Afro-Brasileira, projeto implementado pelo Instituto Palmares de Direitos

Humanos-IPDH e pelo Instituto Brasil Social-IBS. A incubadora funciona

na sede do IPDH, próximo aos arcos da Lapa, no Rio de Janeiro.

A Incubadora Afro Brasileira ocupa uma estrutura de 2 andares

compostos pelo pavimento térreo utilizado com várias destinações,

dentre as quais uma loja, um estúdio de fotografia, um business center

e uma sala de aula. Um primeiro andar utilizado pela área administrativa

e pelos consultores e um segundo andar compartilhado pelos programas

executados pelo IPDH, incluindo a direção geral da incubadora e a sala

de reuniões. A incubadora disponibiliza toda esta infra-estrutura

gratuitamente para o empreendedor.

O IPDH foi fundado em 1989. Me sinto bastante à vontade para

falar disso apesar de não ser fundador do IPDH, entrei no IPDH em 94,

mas estou aqui falando na frente como uma pessoa que participou

dessa trajetória do IPDH. E a nossa ação parte de um diagnóstico local,

o IPDH não é uma entidade de representação empresarial como é por

exemplo a ANCEABRA. A Incubadora é uma agência de desenvolvimento
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diagnóstico do nosso território.

A nossa clientela está composta basicamente por trabalhadores

que residem no município do Rio de Janeiro. Foi dito ontem, se não

me engano pela Paula (Montagener)4, o papel que as capitais ou cidades

com musculatura econômica maior exercem nas regiões metropolitanas.

Então, o Rio de Janeiro exerce esse papel na região metropolitana do

Rio de Janeiro, é a principal economia da região metropolitana e os

outros municípios têm uma relação de dependência econômica com o

Rio de Janeiro. Além do diagnóstico econômico, nós temos o diagnóstico

da discriminação étnica, contrariando a idéia de que, quando o negro

ascende economicamente, deixa de enfrentar preconceito. Nós temos

aqui uma pesquisa recentemente divulgada, feita pelo COLIMAR com o

financiamento do IAF, na qual se demonstra o preconceito étnico

afetando o desenvolvimento dos negócios dos empresários afro-

brasileiros. A nossa ação se baseia no artigo 103 do Plano de Ação de

Durban, que orienta os estados membros da ONU a apoiarem, quando

necessário, empresas cujos proprietários sejam pertencentes a

segmentos historicamente discriminados.

O que é uma incubadora? Uma incubadora de empreendimentos

é um ambiente favorável ao desenvolvimento de projetos e negócios

através da oferta de um conjunto de serviços, dentre os quais se

destacam a formação e o desenvolvimento da capacidade gerencial, o

suporte de infra-estrutura e os serviços de consultoria e assistência

técnica necessárias ao desenvolvimento de negócios. Como foi visto no

vídeo, a incubadora é como um curso, que é um pedaço da incubadora.

Especificamente, a Incubadora Afro-Brasileira é uma incubadora

de negócios focada em setores tradicionais da economia, principalmente

no comércio e no setor de serviços, incluindo o turismo. Isso a partir

do diagnóstico. Não adiantaria fazer uma incubadora de biotecnologia

para promover integração do negro ao mercado de trabalho na região

metropolitana do Rio de Janeiro. Não é a vocação econômica do Rio de

Janeiro e a população negra precisaria ter um investimento de gerações

para adquirir tecnologia para pronto emprego nessa área. Então, hoje

4 Nota da editora
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do estado e dos segmentos da economia nos quais os negros estão, ou

seja, no comércio e nos serviços.

A nossa missão é promover o desenvolvimento econômico, inclusão

social e soluções inovadoras em comércio e serviços. O nosso viés de

atuação é étnico. Agora, a nossa estratégia de atuação, o capital

intelectual que nós temos é um capital preparado para lidar com qualquer

situação, mas nós orientamos esse capital a ter uma atuação étnica. O

nosso principal objetivo é promover o protagonismo  econômico de

profissionais e empreendedores afro-brasileiros. A nossa principal meta

é incubar 450 empreendimentos ou negócios nas áreas de comércio, serviços

ou turismo na região metropolitana do Rio de Janeiro até julho de 2007.

Nós vamos ter, em julho de 2007, os Jogos Pan-Americanos que

funcionam como um catalisador de investimentos em infra-estrutura e

em serviços. Esse é um momento importante, mas a Incubadora não

depende dos Jogos Pan-Americanos para existir, ela aproveita o que

acontece na economia para potencializar os seus resultados. A nossa

estratégia é desenvolver habilidade empresarial e gerencial de

empreendedores, organizando-os em cadeias produtivas e redes de

relacionamento social e comercial capazes de gerar uma efetiva inserção

na economia formal. O quê é isso? Isso é uma questão importante,

porque a população negra carece de capital social, então o que nós

fazemos através dessa organização das cadeias produtivas é criar um

ambiente artificial para a transferência e informação de capital social.

Um exemplo disso foi uma ação que fizemos essa semana. Qual

o papel da senhora Ângela Costa, presidente do Banco da Mulher no Rio

de Janeiro e a vice presidente da Federação de Indústria do Estado do

Rio de Janeiro, nessa ação? Ela tem uma experiência grande com

comércio exterior, então ela visitou a Incubadora essa semana para

examinar e criticar os produtos dos empreendedores, na ausência deles.

Então, por exemplo, as bolsas de uma empreendedora nossa não têm

compartimento para celular. Ela chamou atenção para isso. As costuras

das bolsas devem ser internas, grande parte dos nossos empreendedores

têm a costura externa. É um conjunto de informações que ela nos

passa e que nós repassamos para os empreendedores para que eles

possam aumentar a qualidade do produto deles, tornar o produto deles

mais competitivo, tanto no mercado interno como no mercado externo.
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dos temas ligados ao empreendedorismo e à inovação e nós atuamos

através de uma equipe multidisciplinar composta de economistas,

publicitários, contadores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais e

profissionais com experiência no mercado e empreendedores. Nós temos

lá uma cesta de profissionais, temos profissionais que investiram mais

na formação acadêmica, temos doutores e doutorandos, mestres e

mestrandos e temos muita gente do mercado também.

Nós temos um processo seletivo regido por edital que é o processo

através do qual o empreendedor se habilita a participar da incubadora. Esse

processo seletivo é constituído de quatro etapas que são classificatórias e

eliminatórias. Na primeira etapa do processo seletivo, nós levamos em conta

7 indicadores, não apenas o indicador étnico, por 2 razões. A primeira é a

estratégia para evitar que nós fôssemos acusados de estar fazendo racismo

às avessas se nós usássemos o indicador étnico como único indicador na

primeira etapa do processo seletivo. “Então eles fazem conosco e nós fazemos

com eles também?” Assim, diminuímos o fator étnico no conjunto de

indicadores que são aceitos pela sociedade brasileira e ele funciona na realidade

como um critério de desigualdade para evitar aquela história do branco pobre

que foi discriminado pelos negros radicais. Para cada variável desses aspectos,

nós geramos uma pontuação. Mulher pontua mais do que homem; a faixa

etária de 34 a 55 anos de idade pontua mais que as demais; os pretos,

pardos e indígenas pontuam mais que os brancos e os amarelos; as

pessoas que têm menor grau de instrução pontuam mais que os que

têm maior grau de instrução; as pessoas que têm renda familiar menor

pontuam mais; as que têm mais filhos pontuam mais e as que moram

em regiões de IDH mais baixo pontuam mais.

Em relação à questão da faixa etária, cabe uma observação.

Muito se fala em relação a projetos para jovens e ontem até isso foi

colocado. Os filhos da classe média não vão para o mercado de trabalho

com 14 ou 16 anos, então não são os nossos filhos que teriam de ir

para o mercado de trabalho nessa idade. Nós temos que criar condições

para que essas mantenedoras de domicílio, já que nós atendemos uma

maioria de mulheres, ou esses mantenedores de domicílio tenham

condições de manter os núcleos familiares o mais intactos possível.

Naquela primeira etapa que eu mostrei para vocês, nós não

estamos olhando a habilidade empreendedora, nós estamos olhando a
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temos um compromisso com a viabilidade dos empreendimentos. Então

na segunda etapa do processo seletivo, nós temos uma equipe de

psicólogos e de assistentes sociais que checam as informações que

geraram aquela pontuação.

Na terceira etapa, uma equipe de psicólogos realiza uma dinâmica

de grupo. Para vocês terem uma idéia, nós tivemos 1.531 candidatos

inscritos nos 13 editais, realizamos 1200 entrevistas, 900 pessoas

passaram pela dinâmica de grupo. É uma verdadeira operação de guerra.

Na quarta etapa, se analisa o negócio em si. Então, vejam,

ninguém entrou na incubadora porque nós passamos a mão na cabeça.

Tinha um negócio viável, nós só invertemos o filtro que faz com que os

herdeiros da elite estejam sempre na frente na hora de analisar os

seus negócios. É feita uma análise de viabilidade.

Nós tivemos 1531 candidatos inscritos em 13 editais. Selecionamos

146, sobraram 4 vagas no primeiro edital. Selecionamos 121 no segundo

edital e selecionamos 183 de 566 inscritos no terceiro edital.

A incubadora oferece 4 serviços: a infra-estrutura, 9 módulos de

formação e gestão empreendedora, consultoria e ciência técnica. Todo

o empreendedor assina um contrato conosco e ele se compromete, não

paga nada, a um conjunto de metas e objetivos gerais e específicos. O

principal nesse momento, que é a fase de pré-incubação, e o processo

de incubação leva 3 anos, é elaborar um plano de negócios. Só a partir

da elaboração de um plano de negócios é que ele tem acesso a um

conjunto de serviços que eu vou mostrar agora para vocês.

Um exemplo de empreendedor que eu gostaria de destacar é a

Niara. Quando entrou na Incubadora em dezembro do ano passado, ela

trabalhava em Irajá na rua Aníbal Porto, em um churrasquinho. Então

ela fez um plano de negócios, ela definiu uma estratégia e hoje ela

tem uma pequena loja em Cordovil. Não se enganem, isso é um processo

gradual de formalização de empreendimento. Outro exemplo é o da

Dona Zezé, ela está no mercado de confecção. A Niara começou como

ajudante de carrocinha de cachorro quente, a Dona Zezé está no mercado

há 30 anos, hoje ela está estabelecida na Gávea, conseguiu um ponto

comercial interessante. Aqui no vídeo nós estamos recebendo a visita

de técnicos do SEBRAE. Levamos os técnicos do SEBRAE para conhecerem
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é responsável pela modelagem, pelo corte e pela costura com

funcionários.

Os nossos empreendedores são organizados em cadeias

produtivas, são 10 cadeias produtivas. Os empreendedores se

credenciaram, com o plano de negócio, a participar de uma feira de

negócios organizada pela Incubadora. Dessa vez, ele foi organizado

numa estação carioca do metrô, que é uma estação que tem um fluxo

diário de 90 mil pessoas. A Incubadora montou toda uma estrutura.

Os empreendedores planejaram e aí entra uma outra questão

que é a questão da escala, a qual foi mencionada ontem. É a união

desses empreendedores que gera escala. O que vocês vão ver na

seqüência é a feira. Aqui, o pessoal da área de beleza. Sozinha essa

empreendedora não teria condições de atender à demanda, mas quando

ela se uniu a essa outra empreendedora, ela começou a atender à

demanda. A mesma coisa aqui, onde nós temos modelos e atores

desfilando peças de roupas de vários empreendedores. Um empreendedor

só não teria condições de bancar um desfile de moda, mas quando eles

se unem, eles têm peças para bancar um serviço de moda. A mesma

coisa aqui. Nós estimamos, em termos de visitação, que 5 mil pessoas

pararam nos stands durante esses 2 dias.

E aí o perfil, para concluir, desses empreendedores. 63% são

mulheres, a maioria tem entre 34 e 55 anos de idade, a maioria é

constituída de pretos e pardos, a maioria tem 4 ou mais dependentes e

nós consideramos dependente aquela pessoa idosa na família, aquele

parente que está agregado à família. Quanto ao IDH, tem muita gente

que diz que mora na Rocinha, mas mora em São Conrado, então isso

gera uma certa distorção. Nível de escolaridade, renda até 900 reais,

negócios e projetos. Nós incubamos ONGs também, e a maioria na

economia informal. Um dos objetivos específicos é migrar, estimulá-

los a migrar para a formalidade.

A nossa agenda para 2005, 2006 e 2007 é uma agenda que

pretende lançar uma linha de produtos e serviços, porque hoje nós

temos o apoio da Petrobrás. A Petrobrás nos apoiou no primeiro ano

com 966 mil reais e a Fundação Interamericana com 25 mil dólares.

Agora a Petrobrás renovou o patrocínio conosco de 1 milhão e 500 mil
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não será eterno. Então nós temos que ter uma estratégia de

sustentabilidade e essa estratégia passa pelo desenvolvimento de uma

linha de produtos que serão vendidos para os comerciantes já

estabelecidos e, através da  receita com a venda desses para

comerciantes que podem pagar, nós vamos manter parte do custo

operacional da Incubadora para mantê-la para os empreendedores que

não podem pagar.

Esses são os parceiros que participam do cotidiano do nosso

trabalho: a Petrobrás e a Fundação Interamericana- IAF são os nossos

patrocinadores e dentre os nossos parceiros destacam-se a FECOMÉRCIO,

através do SESC; a Fundação Getúlio Vargas, a ANPROTEC, entidade

que representa as incubadoras no Brasil e o SEBRAE nacional, do Rio de

Janeiro e de Goiás.

 A nossa homepage é www.ia.org.br e o telefone é 21- 22321732.

 Obrigado

Sônia Maria
Presidente da Cooperativa 100 Dimensão

Bom dia. Na verdade, trata-se de um depoimento. Nós éramos

desempregados, fora do mercado de trabalho, estávamos com muita

fome quando mudamos para um assentamento novo chamado Riacho

Fundo II, que não tinha água, não tinha luz, com toda sua precariedade.

Nós vivíamos de forma isolada e estávamos ali descobrindo-nos em

grupos, grupos de pessoas abandonadas, grupos de pessoas que

precisavam se ressocializar. E aí, começamos a fazer reuniões e

descobrimos que estava no lixo a nossa fonte de renda. E lá nós

começamos a nossa caminhada e fomos ao Sebrae para buscar

capacitação. A precariedade era tão grande que a gente nem tinha o

dinheiro da passagem para poder ir falar do sonho. Eu tive que levar

meu filho com Síndrome de Down com passe livre.

Tinha um programa chamado PROGER, Programa de Geração de

Emprego e Renda, programa de desenvolvimento local auto-sustentável

que aderi. E lá começou uma onda de capacitação. Éramos 27 pessoas,
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ganhamos na faixa de 400 a 550 reais. Nós não tínhamos nem onde

fazer as reuniões, hoje nós temos uma sede, com uma área de quatro

mil metros, cedida pelo Governo Federal, pelo Ministro Guido Mántega,

onde nós desenvolvemos essas atividades.

Hoje o nosso programa Empreendendo Arte na Comunidade, que

de forma lúdica explicava sobre educação ambiental, foi premiado. Aí

nós deixamos de pagar aluguel de um caminhão para fazer a coleta

seletiva e, hoje, nós desenvolvemos as nossas atividades com nosso

caminhão do prêmio dado pela Fundação Banco do Brasil.

Nós também conseguimos desenvolver atividades de inclusão

digital. Primeiro começamos com uma pequena salinha, onde nós

tínhamos seis computadores. Hoje nós temos dez computadores, temos

o tele-centro e viramos ponto de cultura pelo Ministério da Cultura.

Hoje, para o 100Dimensão, foi aprovado um recurso de 321 mil dólares

pela Fundação Interamericana, onde 820 projetos estiveram para uma

seleção e, a Fundação Interamericana escolheu seis no Brasil. E, entre

esses seis, para a nossa felicidade, estamos nós.

E o que a gente estava falando para a Fundação Interamericana,

ou falando para qualquer um dos parceiros? “Olha, nós não somos

coitadinhos, nós queremos desenvolver as nossas atividades, cada vez

melhor”. Por isso nós precisamos de técnicos, nós precisamos de

designers, nós precisamos colocar um produto no mercado de qualidade.

Hoje nós já compomos feira como Gift, Casa Cor, onde fomos premiados.

 Hoje, como está 100Dimensão? Ciente da missão de ajudar os

outros a descruzar os braços. Nós sabemos que o Governo tem sim

obrigação com seu povo, mas o seu povo também tem que ter a clareza

de pensamento, porque ele tem que definir o que quer e, aí, cobrar do

governo. Então, nós temos certeza de que nós vamos concluir o projeto

do 100Dimensão de chegar a 400 cooperados.

Agora somos na maioria negras, solteiras, sabemos que não

estamos em uma categoria privilegiada. Mas o que nós estamos fazendo?

Nós sabemos que temos que lutar, lutar muito e orientar os nossos

filhos. Esse negócio que hoje nós estamos desenvolvendo, que é uma

cooperativa, ele tem que estar cada vez mais fortalecido e que filho da

gente não tem que sair com diploma debaixo do braço para procurar
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foi criado por nós. O amanhã dos nossos filhos é o nosso próprio amanhã.

Então, o que a gente tem certeza é que pode se fazer algo, a gente

tem que querer. Nós lá de baixo, temos que acordar e dizer que é

possível ganhar o pão com o suor da testa, com dignidade e ajudar a

outras pessoas também a fazer isso, mas de forma bem empreendedora.

Nós temos certeza que o 100Dimensão está no rumo como melhor

negócio social e empreendedor do Centro-Oeste, mas por quê? Nós não

descansamos em buscar capacitação. Nós sabemos que a cooperativa é

uma cooperativa de coleta seletiva. Ela é uma cooperativa de

desenvolvimento de produtos de artesanato, resultado de sobras. Mas

o que nós estamos buscando com esse artesanato? Formas de melhorar

ainda mais, como por exemplo, uma parceria com a Farmacotécnica,

onde nós estamos saindo de uma produção de 150 folhas de papel

artesanal e indo para uma produção, em três meses, de mil folhas. Vai

ser o maior negócio.

E com quem a gente conta? A gente conta com técnicos, técnicos

com visão comunitária, que estão dispostos a esperar o tempo da

própria comunidade de desenvolver isso, para a comunidade dizer o

que quer e, aí, eles injetam as tecnologias. Também foi aprovado,

pelo MCT, via CNPq, um recurso para a gente tratar o vidro, derreter

e, além de confeccionar caixas para brindes, que a gente vende para a

Caixa Econômica, Banco do Brasil ou para grandes organizações, nós

iremos também colocar o brinde dentro. Ou seja, aí está uma forma

de criar mais rendas e aumentar o número de cooperados e fechar o

projeto no final desses dois anos com 400 cooperados.

Sabemos que temos que melhorar o resíduo, não ficar só na

coleta seletiva. Então, numa parceria com o Governo Federal, está

saindo um outro terreno onde nós iremos tratar do resíduo. E aí temos,

também, parceria para produzir sacos de lixo. O Senai está nós ajudando

nessa pesquisa para produzirmos sacos de lixo. E não seria só o

100Dimensão, seria um consórcio que estariam as outras cooperativas.

A gente percebe que para segurar a fatia de mercado não adianta só o

100Dimensão estar à frente, tem que ter as outras cooperativas.

E aí tem um fortalecimento muito grande com o fórum lixo e

cidadania. Tem o fortalecimento muito grande do movimento nacional
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a gente a se organizar, deixar de ser grupos isolados e passar a ser

uma categoria. A Unitrabalho tem hoje mesmo uma reunião que é

para que possamos conversar sobre a central de catadores, que vem

também ajudando a nos fortalecer.

Ou seja, há oito anos atrás, nós estávamos com fome, estávamos

precisando que alguém olhasse por nós. Como não teve esse alguém,

nós nos olhamos, nós nos percebemos e aí o que é que nós descobrimos?

A força, a união e que somos capazes de transformar e para isso nós só

temos que fazer uma coisa: acreditar, pegar um sonho, transformar

em um projeto com metas definidas e, aí, seguir em frente. Foi isso

que nós fizemos, e hoje, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos

servindo de exemplo para replicar isso pelo Brasil afora. Quanta vitória,

quanta vitória, graças aos técnicos que acreditaram naquela mulher

que chegou com chinelo japonês, com pano na cabeça e com um filho

deficiente que queria montar um negócio de sucesso. E graças à união

de um grupo, hoje, nós    temos certeza que iremos fazer muitas

transformações: sair do papel de lagarta, que é ficar rastejando pela

vida, e virar borboleta e alçar vôo de cidadania. Muito obrigada.


