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Resumo: O presente trabalho se propôs a reconstruir 

as narrativas de vida de profissionais negros/as entre o 

ingresso no mundo corporativo, possibilitado por meio 

de programas de trainees voltados a afrodescendentes 

no segmento bancário, e o momento atual, com base no 

estudo de Jaime (2016). Os resultados evidenciam que 

esses programas se enfraqueceram ou foram 

descontinuados, dentre outros motivos, em decorrência 

da redução das pressões sociais exercidas naquela época 

sobre as empresas do segmento bancário.   

 

1. Introdução 
Os debates sobre diversidade no contexto brasileiro 

surgiram durante a década de 90. As multinacionais 

norte-americanas instaladas no Brasil foram as 

principais responsáveis por, durante esse período, 

adotar, pioneiramente, práticas de gestão da diversidade 

no ambiente corporativo brasileiro (FLEURY, 2000). 

Outro fator importante para o processo de 

implantação de ações de diversidade no Brasil foi a 

pressão exercida por movimentos sociais ligados à 

defesa dos direitos das chamadas minorias: negros, 

mulheres, pessoas com deficiência e LGBTTs 

(BARBOSA, 2002). O que resultou, após uma série de 

embates públicos, no comprometimento das empresas 

em adotar medidas que promovessem a igualdade nas 

oportunidades de trabalho. 

Ainda que as políticas com metas e ações 

planejadas para a inclusão do negro em diferentes níveis 

hierárquicos se mostrem bastante incipientes, conforme 

pesquisa realizada pelo Instituo Ethos (2016) a temática 

da diversidade e, mais especificamente, a questão racial, 

está cada vez mais presente nos debates políticos 

travados no espaço público. 

Nesse sentido, em meados dos anos 2000, o 

movimento negro passou a reivindicar das empresas 

privadas seu comprometimento na promoção de ações 

efetivas em combate à desigualdade. Tais pressões 

foram rapidamente traduzidas pelos bancos numa 

linguagem de negócios por meio do recurso a uma 

tecnologia gerencial que circula nos fluxos globais e 

caracterizam a cultura transnacional de negócios: a 

gestão da diversidade. As empresas, especialmente 

aquelas do segmento bancário, objeto da pesquisa de 

Jaime (2016), criaram então programas de trainees 

afrodescendentes, com vistas a ampliar a presença de 

negros em seus quadros. Isto as levou a alterar os 

padrões de seleção que eram utilizados nas suas 

políticas de Recursos Humanos. Tais trainees foram 

recrutados entre alunos da Faculdade Zumbi dos 

Palmares, a Unipalmares.  

A intenção aqui foi reconstruir as narrativas de vida 

(BERTAUX, 2010) desses jovens, enfocando sobretudo 

o que se passou entre o ingresso no mundo corporativo e 

o momento atual. 

 

2. Metodologia 
Tal investigação foi operacionalizada em algumas 

etapas. Inicialmente foi realizada a revisão bibliográfica 

referente à questão racial e à gestão da diversidade com 

o objetivo de adquirir segurança no uso de conceitos 

com relativa complexidade, necessários à melhor 

compreensão e análise dos dados empíricos produzidos 

nas etapas seguintes. Também foram coletados dados 

secundários, tomando como base o site da Febraban, de 

alguns bancos a ela federados e de entidades sindicais 

ou de organizações do movimento negro, com o intuito 

de avaliar se os programas de trainees afrodescendentes 

criados por essas empresas no início do século XXI 

continuam ativos. 

Após a revisão bibliográfica, foram realizadas duas 

entrevistas coletivas com nove ex-alunos da 

Unipalmares que acessaram os bancos por meio de 

programas de trainees: uma contando com seis e outra 

com três entrevistados, sendo no total quatro mulheres e 

cinco homens. Os jovens profissionais que foram 

entrevistados não necessariamente correspondem aos 

mesmos indivíduos que participaram da pesquisa de 

Jaime (2016). A rigor, este foi o caso de apenas três 

deles. De toda forma, tratam-se dos mesmos sujeitos 

sociais: jovens oriundos da Unipalmares, recrutados por 

bancos por meio dos programas de trainees 

afrodescendentes acima referenciados e que construíram 

sua trajetória profissional, ou parte dela, no setor 

bancário. 

 

3. Resultados e Conclusões 
Os jovens profissionais entrevistados, que 

ingressaram nos bancos por meio de programas de 

trainees afrodescendentes em meados de 2006, 

seguiram diferentes trajetórias dentro das empresas. 

Porém suas histórias convergem em diversas situações: 

na falta de uma referência negra dentro dos bancos, 

principalmente em cargos de liderança; na desconfiança 

de que eles poderiam fazer um trabalho de qualidade, 

ampliar suas qualificações e contribuir para as 

organizações; no relacionamento às vezes conflituoso 

com colegas; na dicotômica relação de interesse e 



VII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais da FEI                                                          

 
São Bernardo do Campo – 2017  

desinteresse que despertavam nas pessoas; no reforço de 

estereótipos e consequente desumanização de seus 

corpos; na falta de sensibilização das empresas às suas 

histórias e identidades negras. Sendo assim, pode-se 

dizer que eles foram racializados como sujeitos por 

meio da ação coletiva do movimento negro, que lhes via 

como dotados de direitos; e, em grande medida foram 

racializados como objeto por parte dos programas de 

trainees voltados para afrodescendentes aqui analisados, 

sendo muitas vezes vítimas mesmo do racismo 

(MILLES, 2000; GUIMARÃES, 2003; MUNANGA, 

2004). 

Isso pode explicar porque apenas dois dos jovens 

profissionais entrevistados alcançaram posições 

gerenciais nos bancos: um deles, que já não se encontra 

mais nesse segmento, mas que atuou como gerente de 

agência; e o outro que ocupa atualmente um cargo de 

supervisor, que na sua área (Private Bank) tem status de 

gerência. Nesse sentido ainda, a própria estrutura dos 

programas não contribuiu para que os jovens 

alcançassem posições de gestão. Se eles foram 

divulgados como programas de trainees, que possuem o 

propósito de formar novas gerações de executivos; na 

opinião dos entrevistados eram na realidade programas 

de estágio, destinados à aprendizagem prática de jovens 

matriculados no ensino superior. 

É preciso ressaltar ainda que esses programas 

se enfraqueceram, ou foram descontinuados. Isso tanto 

as entrevistas, quanto os dados secundários coletados 

para essa pesquisa revelaram cabalmente. Em seu lugar, 

os bancos passaram a adotar iniciativas de diversidades 

mais generalistas. Finalmente, foi possível perceber que 

dois fatores contribuíram para o arrefecimento desses 

programas. O primeiro é que houve um 

enfraquecimento das pressões do movimento negro 

sobre as empresas. O segundo se relaciona com o 

advento de políticas públicas de educação, como o 

FIES, o PROUNI e o sistema de cotas para o ingresso 

em IES públicas de jovens oriundos de escolas públicas, 

originários de famílias de baixa renda e autodeclarados 

negros (pretos e pardos) ou indígenas. Isso fez com 

quem os bancos pudessem pulverizar sua busca por 

jovens negros nessas IES, fragilizando a parceria 

estabelecida com a Unipalmares. 
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