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Resumo: Esse projeto propõe uma investigação sobre 

as tensões e acordos entre atores (governamentais, 

privados e não governamentais), envolvidos nos debates 

políticos e nas iniciativas públicas e empresariais 

voltadas para a inclusão de afrodescendentes nas 

empresas, contribuindo assim para o preenchimento de 

uma lacuna teórico-empírica no campo dos estudos 

organizacionais relativa à problematização da questão 

racial no mundo empresarial.   

 

1. Introdução 
Embora seja uma das dimensões da gestão da 

diversidade (Fleury, 2000), a questão racial está 

virtualmente ausente como tema de pesquisa no campo 

da administração, e mais especificamente na área de 

estudos organizacionais no Brasil. Um breve 

levantamento realizado no site Spell, base de dados que 

reúne as revistas científicas brasileiras deste campo 

revela claramente essa lacuna. Uma busca feita com 

base na presença do vocábulo “Negro” entre as 

palavras-chave do artigo encontra apenas uma 

referência. Se a palavra é grafada no plural, “Negros”, 

outra única ocorrência é encontrada. Ambas se 

distanciam, no entanto, da área de estudos 

organizacionais, ou seja, não tematizam a dinâmica das 

organizações e/ou suas relações com o contexto societal. 

Alguns autores já apontaram este vácuo na 

discussão sobre a questão racial no campo da 

administração no Brasil. Assim, Costa e Ferreira (2006) 

argumentaram que a dimensão racial representa uma das 

grandes lacunas dos estudos sobre diversidade 

realizados em administração; e Barbosa (2009) fala da 

negação da raça nos estudos organizacionais. 

Escrevendo alguns anos mais tarde, Rosa (2014) 

ressaltou que essa lacuna ainda não foi preenchida. 

Porém, já existe no campo das ciências sociais 

resultados de pesquisas que tratam da questão racial no 

mundo empresarial, enfocando questões de diversidade 

e/ou trajetórias profissionais de executivos negros. 

Dentre eles pode-se destacar os trabalhos de Santana 

(2009) sobre as experiências de negros que ocuparam 

cargos executivos em organizações públicas na Bahia; e 

o de Souza (2015), que abordou as trajetórias 

profissionais de negros que assumiram posições de 

comando em organizações públicas e privadas em 

Minas Gerais. 

Dois outros estudos interessam mais diretamente ao 

esforço que pretende-se desenvolver nesse projeto, 

especialmente porque tomaram a cidade de São Paulo 

como locus empírico. O primeiro foi realizado por 

Ladeia (2006) e enfocou o acesso e a mobilidade 

profissional de afrodescendentes nas empresas. Ele 

trabalhou com narrativas de profissionais negros e 

entrevistou profissionais de Recursos Humanos a fim de 

levantar suas percepções sobre a questão racial no 

mundo empresarial e procurou relacionar as trajetórias 

profissionais dos afrodescendentes com as iniciativas de 

diversidade desenvolvidas pelas organizações nas quais 

trabalharam. O segundo se refere à contribuição de 

Jaime (2016). Este comparou os percursos profissionais 

de duas gerações de executivos negros: uma que 

ingressou no mercado de trabalho no final dos anos 

1970 e outra que fez essa entrada no início do século 

XXI. Para proceder à comparação, essas trajetórias 

profissionais foram colocadas contra o pano de fundo 

dos contextos societais que as emolduraram. 

 Os resultados evidenciaram que, ao se comparar o 

final dos anos 1970 com o início do século XXI, é 

possível perceber uma grande mudança na construção 

das trajetórias profissionais de executivos negros em 

São Paulo, que remete à passagem de estratégias 

individuais à ação coletiva. Essa mudança reflete uma 

importante transformação no contexto societal, que diz 

respeito à maior politização dos debates sobre a questão 

racial travados no espaço público brasileiro. Porém, seu 

trabalho de campo foi realizado entre os anos de 2006 e 

2008. E aqui há uma oportunidade interessante para 

fazer avançar a reflexão sobre esse tema.  

Vale ressaltar que, o acompanhamento da temática 

pela mídia, bem como por meio da rede de relações do 

professor orientador desse projeto com atores 

envolvidos no debate público sobre a questão racial no 

mundo empresarial mostram que, desde a pesquisa de 

campo que resultou no livro de Jaime (2016), realizada 

entre os anos de 2006 e 2008, conforme já sinalizado, 

atores que não faziam parte dos debates públicos e das 

ações públicas e privadas nessa área, não só surgiram, 

como ganharam um papel de destaque. Este foi o caso 

do Fórum São Paulo Diverso, capitaneado pela extinta 

Secretaria Municipal de Políticas de Inclusão Racial 

(SMPIR) e que reuniu em diferentes ocasiões empresas, 

ONGs e governo para debater e pactuar ações voltadas 

para a inclusão de afrodescendentes no mundo 

corporativo. Foi o caso também da consultoria 

EmpregueAfro, que passou a assessorar as companhias 

na contratação de trabalhadores negros e negras; e da 

Rede de Profissionais Negros (RDPN), fundada por 

jovens afrodescendentes com o intuito de discutir os 

desafios encontrados na trajetória profissional e prover 

apoio mútuo no desenvolvimento da carreira.  
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4. Metodologia 
A pesquisa aqui proposta adotará uma 

abordagem metodológica qualitativa e será 

operacionalizada em duas etapas. A primeira etapa 

deverá ser cumprida nos primeiros quatro meses de 

consecução do projeto e se concentrará na revisão 

bibliográfica referente à questão racial e à gestão da 

diversidade. Ainda nesta fase serão identificados, a 

partir dos resultados da pesquisa de Jaime (2016) e de 

um mapeamento na internet, quem são os principais 

atores envolvidos no debate sobre a questão da 

diversidade e da inclusão de afrodescendentes no 

mundo empresarial em São Paulo.  

Na segunda fase, a se desenrolar nos quatro 

meses seguintes, serão empreendidas entrevistas com 

esses atores. Nesse momento, a intenção é realizar 

entrevistas com: a) lideranças empresariais de entidades 

como o Instituto Ethos e a Febraban; b) gestores de RH 

/ Diversidade de empresas que têm despontado como 

ativas no movimento pela inclusão racial no mundo 

empresarial; c) ativistas de ONGs oriundas dos 

movimentos sociais negros, tais como Geledés, 

Educafro, Ceert e a Afrobras / Faculdade Zumbi dos 

Palmares; d) representantes de entidades sindicais como 

a Contraf/CUT e o Inspir; e) gestores públicos; f) 

agentes de organizações de cooperação internacional, 

como a OIT e o BID; g) consultores de firmas 

especializadas em diversidade, tais como a Txai e a 

EmpregueAfro. Ao todo planeja-se empreender algo 

entre 10 e 15 entrevistas. 

As entrevistas serão realizadas dentro de uma 

perspectiva compreensiva (Kaufmann, 2011). Serão, 

portanto, entrevistas qualitativas, conduzidas por meio 

do uso de roteiros semiestruturados, organizados em 

torno de um conjunto de algumas questões pré-

definidas, mas com flexibilidade para novas indagações 

que surgirem em razão do fluxo do diálogo do 

entrevistador com o entrevistado (Haguette, 2013). 

 

 

5. Referências 
 [1] BARBOSA, Eliane. A negação da raça nos estudos 

organizacionais. Anais do Encontro Anual da 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

Administração, 33, 2009. 

[2] COSTA, Silvia e FERREIRA, Carolina. Diversidade 

e minorias nos estudos organizacionais brasileiros: 

presença e lacunas na última década. Anais do Encontro 

de Estudos Organizacionais, 2006. 

[3] FLEURY, Maria Tereza Leme. Gerenciando a 

diversidade cultural: experiências de empresas 

brasileiras. Revista de Administração de Empresas, 

40(3), 2000. 

[4] HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologias 

qualitativas na sociologia. Petrópolis: Vozes, 2013. 

[5] JAIME, Pedro. Executivos negros: racismo e 

diversidade no mundo empresarial. São Paulo: Edusp-

Fapesp, 2016. 

[6] KAUFMANN, Jean Claude. A entrevista 

compreensiva. Petrópolis: Vozes, 2011. 

[7] LADEIA, Renato. Acesso e mobilidade profissional 

de afro-descendentes em empresas paulistas. São Paulo: 

PUC (Tese de Doutorado em Ciências Sociais), 2006. 

[8] ROSA, Alexandre Reis. Relações raciais e estudos 

organizacionais no Brasil. Revista de Administração 

Contemporânea, 18(3), 2014. 

[9] SANTANA, Ivo. À margem do centro: ascensão 

social e processos identitários entre negros de alto 

escalão no serviço público – o caso de Salvador. 

Salvador: UFBA (Tese de Doutorado em Ciências 

Sociais), 2009. 

[10] SOUZA, Andrea Alcione. Cor e ascensão 

profissional: negros em cargos de comando. Belo 

Horizonte: Mazza Edições, 2015. 

 
 

 

 

Agradecimentos 
Agradeço ao professor orientador Pedro Jaime pela 

oportunidade de desenvolver um trabalho que contribua com o 

debate sobre a questão racial e a gestão da diversidade nas 

organizações e, sobretudo, por compartilhar seu 

conhecimento. À FEI pelo incentivo aos alunos para que 

possam se desenvolver no campo da pesquisa. 

 
Aluna de IC do Centro Universitário FEI. Projeto com 

vigência de 04/17 a 12/17. 

 

 

 

 

 

 


