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RESUMO 

 

O Brasil foi palco de significativas transformações durante os últimos anos e isso trouxe 

contribuição para o desenvolvimento de um padrão cultural destacado pela formação de uma 

população notavelmente miscigenada, que, apesar disso, vive o paradoxo de não oferecer 

igualdade de oportunidades para seu povo, assumidamente marcado por diferenças sociais, 

econômicas e culturais. Este estudo se propôs a trabalhar exclusivamente com a dimensão de 

raça e diversidade em organizações brasileiras e responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Quais aspectos são percebidos como favoráveis e desfavoráveis por executivos negros ao 

desenvolvimento de suas próprias trajetórias de carreira? Com isso, temos os seguintes 

objetivos: (i) objetivo geral: investigar os aspectos favoráveis e desfavoráveis percebidos por 

executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira; (ii) objetivos 

específicos: (a) mapear a história de vida dos executivos negros respondentes; (b) mapear 

práticas e comportamentos inclusivos percebidos por executivos negros nas organizações 

onde desenvolveram suas trajetórias de carreira; (c) investigar como executivos negros 

desenvolveram suas próprias trajetórias de carreira; (d) entender como executivos negros 

percebem a existência de racismo nas organizações onde desenvolveram suas trajetórias de 

carreira; (e) identificar os aspectos favoráveis percebidos por executivos negros no 

desenvolvimento de suas trajetórias de carreira; (f) identificar os aspectos desfavoráveis 

percebidos por executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. Como 

sujeitos de pesquisa foram considerados cinco executivos negros, homens brasileiros com 

idade compreendida entre 30 e 50 anos e trajetória de carreira consolidada em diferentes 

organizações e/ou diferentes departamentos de organizações de grande porte no Brasil; que 

tenha ocupado posições gerenciais ou correlatas, desde que fossem responsáveis pela gestão 

de recursos, participassem do processo decisório da empresa, bem como estivessem 

envolvidos na arena política da organização. Optou-se pela história de vida como estratégia de 

pesquisa e realizou-se entrevista em profundidade durante dois encontros com cada um dos 

cinco sujeitos de pesquisa. Os resultados apontaram quatorze categorias, das quais onze eram 

comuns aos sujeitos, sendo elas responsáveis por responder ao problema de pesquisa deste 

estudo e outras três categorias incomuns, as quais não foram relatadas em todas as narrativas 

de história de vida dos sujeitos. Os executivos indicaram uma gama de aspectos favoráveis e 

desfavoráveis que foram pertinentes ao desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. 

 

Palavras-chave: Diversidade; cultura inclusiva; racismo; trajetória de carreira. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Brazil has been the scene of significant change in recent years, and this has brought with it a 

contribution to the development of a cultural pattern highlighted by the formation of a 

remarkably blended population that bears out the paradox of not providing equal opportunities 

for its people, marked by social, economic and cultural differences. This study aimed to work 

exclusively with the dimension of race in diversity in Brazilian organizations, and to answer 

the following question: What aspects are perceived as favorable or unfavorable for black 

executives to develop their own career paths? This being the case, the following objectives 

were set out: (i) General Objective: to investigate the favorable and unfavorable aspects 

perceived by black executives in developing their career paths; (ii) Specific Objectives: [a] to 

map the life stories of responding black executives; [b] to map the practices and the inclusive 

behaviors perceived by black executives in the organizations where they have developed their 

careers; [c] to investigate how black executives developed their own career paths; [d] to 

understand how black executives perceive the existence of racism in the organizations in 

which they have developed their careers; [e] to identify aspects perceived as positive by black 

executives in the development of their career paths; (f) to identify the aspects perceived of as 

unfavorable by black executives in developing their career paths. As research subjects, we 

considered five black executives, Brazilian men aged between 30 and 50 years of age, with 

consolidated careers in different organizations and / or different departments of large 

organizations in Brazil. All of the subjects had held managerial positions or equivalent to 

those who were responsible for resource management, had participated in the decision-

making processes and organizational politics of their company. The life story was chosen as a 

research strategy, and in-depth interviews were held in two meetings with each of the five 

research subjects. The results were divided into fourteen categories, eleven of which were 

common to the subjects, who were responsible for responding to the research problem of this 

study, and three other unusual categories that were not reported in all life-story narratives. 

Executives indicated a range of favorable and unfavorable aspects that were relevant to the 

development of their career paths. 

 

Keywords: Diversity; inclusive culture; racism; professional career. 

 

 

  



RESUMEN 

 

Brasil fue el escenario de importantes transformaciones en los últimos años y esto trajo 

contribución al desarrollo de un patrón cultural en que se destaca por la formación de una 

población muy mezclada, que sin embargo vive la paradoja de no proporcionar igualdad de 

oportunidades para su gente, marcado sin duda por factores sociales, económicos y culturales. 

Este estudio tuvo como objetivo trabajar exclusivamente con la dimensión de la raza en la 

diversidad en las organizaciones brasileñas y responder a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué aspectos son percibidos como favorables o desfavorables para los 

ejecutivos negros para desarrollar sus propias carreras profesionales? Con eso, los siguientes 

objetivos: (i) objetivo general: investigar los aspectos favorables y desfavorables percibidos 

por los ejecutivos negros en el desarrollo de sus carreras profesionales, (ii) los objetivos 

específicos: (a) investigar la historia de vida de los ejecutivos negros entrevistados, (b) 

comprender como las prácticas inclusivas y los comportamientos percibidos por los ejecutivos 

negros en las organizaciones donde desarrollaron sus carreras, (c) investigar como los 

ejecutivos negros desarrollaron sus propias carreras profesionales, (d) entender como los 

ejecutivos negros perciben la existencia del racismo en las organizaciones donde desarrollan 

sus carreras profesionales, (e) identificar los aspectos favorables percibidos por los ejecutivos 

negros en el desarrollo de sus carreras profesionales, (f) identificar los aspectos desfavorables 

percibidas por los ejecutivos negros en el desarrollo de sus carreras profesionales. Como 

sujetos de la investigación, se consideraron cinco negros ejecutivos, hombres brasileños de 

entre 30 y 50 años de trayectoria profesional consolidada en diferentes organizaciones y / o 

diferentes departamentos de grandes organizaciones en Brasil, que ha ocupado cargos de 

dirección o correlacionados desde que fueron responsables de la gestión de recursos, 

participar en el proceso de la empresa la toma de decisiones y participaron en la arena política 

de la organización. Se optó por la historia de vida como la estrategia de investigación y se 

realizó entrevistas en profundidad en dos reuniones con cada uno de los cinco sujetos de 

investigación. Los resultados mostraron catorce categorías, once de las cuales son comunes a 

los sujetos, que eran responsables por responder al problema de investigación de este estudio 

y otras tres categorías inusuales que no fueron informadas en los relatos de historias de vida 

de las personas. Ejecutivos señalaron una serie de aspectos favorables y desfavorables que 

eran pertinentes para el desarrollo de sus carreras profesionales. 

 

Palabras clave: Diversidad; cultura inclusiva; racismo; carrera profesional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil foi palco de significativas transformações políticas, econômicas, sociais e 

culturais durante os últimos anos e isso trouxe contribuição para o desenvolvimento de um 

padrão cultural destacado pela formação de uma população notavelmente miscigenada. A 

sociedade brasileira vive o paradoxo de não oferecer igualdade de oportunidades para seu 

povo, assumidamente marcado por diferenças sociais, econômicas e culturais.  

No Brasil, o tema da desigualdade racial tem sido objeto de intensa discussão, levada 

adiante por grupos defensores dos negros (FLEURY, 2000). Em decorrência disso, se pode 

observar a adoção de leis que buscam garantir igualdade de oportunidades para as minorias, 

demonstrando que este assunto está presente na agenda das autoridades. Analogamente, 

também é possível observar a presença deste tema ocupando espaço relevante na agenda das 

organizações mundiais, aponta a autora. 

 Todavia, ainda é tímida a adesão de organizações brasileiras às políticas de 

diversidade. Estudos científicos admitem que apesar das transformações vivenciadas nas 

últimas décadas provocarem maior flexibilidade para lidar com diferenças, este tema ainda é 

alvo de resistência nas organizações (PEREIRA; HANASHIRO, 2010). As autoras ainda 

observam que a expansão e a mobilização geográfica das organizações que justificaram seu 

aumento em termos da heterogeneidade demográfica no final do século XX, passaram a exigir 

mais flexibilidade para lidar com as diferenças. No entanto, a perspectiva de resistência, 

caracterizada pela negação, oposição ou manipulação frente à diversidade está bastante ativa e 

presente nas organizações (NKOMO; COX, 1986). 

Até um período atrás, muitos gerentes justificavam a importância da diversidade por 

meio da alegação de que a discriminação era algo errado legal ou moralmente, mas 

atualmente estão dando voz à noção de que a força de trabalho mais diversa é considerada 

mais capaz de promover o aumento da efetividade organizacional (THOMAS; ELY, 1996). 

Para estes autores, a diversidade vai além do que simplesmente aumentar o número de 

diferentes grupos de identidade, os afiliando à folha de pagamento para reconhecer um 

esforço na construção da força de trabalho diversa, ou seja, a diversidade deve ser entendida 

como abordagens e perspectivas variadas de se trabalhar que os membros de grupos de 

identidade diferentes trazem como contribuição para a organização. 
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Os membros dos grupos de minoria, quando lhes é permitido participar, podem ajudar 

as organizações a crescer e melhorar, por desafiarem suposições básicas sobre as funções de 

uma organização, estratégias, operações, práticas e procedimentos. Além disso, se 

comportando desta forma, os membros dos grupos de minoria são capazes de trazer mais e 

mais deles próprios para o local de trabalho, aumentando o nível de identificação com o 

trabalho que fazem, gerando, assim, um círculo virtuoso (THOMAS; ELY, 1996). 

Para Pless e Maak (2004), ao se abordar a temática da cultura de inclusão deve-se 

pensar num ambiente organizacional capaz de permitir que as pessoas com diferentes 

backgrounds e diferentes modelos mentais ou formas de pensar, juntas, trabalhem 

efetivamente para atingir os objetivos da organização, baseados em seus princípios concretos. 

Os autores observam que para acomodar uma cultura de inclusão e transformar os princípios 

básicos em práticas de gestão, a organização deve se permitir adaptar os conceitos exemplares 

de gestão e os processos de Recursos Humanos. Sendo assim, devem melhorar os sistemas de 

premiações, de modo a criar entendimento e encorajar as reflexões, desenvolver uma visão de 

inclusão, repensar os princípios e conceitos-chave de gestão e adaptar os processos e sistemas 

de Recursos Humanos. 

A inclusão aumenta a energia humana total disponível para a organização e, quando as 

diferenças são consideradas recursos valiosos, como em um ambiente verdadeiramente 

inclusivo, as diferenças de indivíduo e grupo não precisam mais ser suprimidas. Portanto, 

aqueles que não se encaixam no modelo monocultural não têm de desperdiçar suas energias 

tentando ser o que eles não podem (MILLER, 1998). 

Para Mor Barak (2000) podem-se encontrar inúmeras práticas e políticas que 

constituem a diversidade, mas o que distingue uma organização inclusiva de uma organização 

meramente voltada a implementar iniciativas de diversidade é a abordagem compreensiva 

para a diversidade que faça parte da estratégia global da organização. 

Há diversos aspectos a ser considerados ao se pensar no tema diversidade, como sexo, 

idade, grau de instrução, grupo étnico, religião, origem, raça e língua. Mamman (1995) e 

Nilson (1997) admitem que o conceito de diversidade cultural pode incluir não somente a 

dimensão de raça e gênero, mas também grupos étnicos, região de origem, idade etc. 

Este estudo se propôs a trabalhar exclusivamente com a dimensão de raça em 

organizações brasileiras e responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais aspectos são 

percebidos como favoráveis e desfavoráveis por executivos negros ao desenvolvimento 
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de suas próprias trajetórias de carreira? E, com isso, tivemos os seguintes objetivos: (i) 

objetivo geral: investigar os aspectos favoráveis e desfavoráveis percebidos por executivos 

negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira; (ii) objetivos específicos: (a) 

mapear a história de vida dos executivos negros respondentes; (b) mapear práticas e 

comportamentos inclusivos percebidos por executivos negros nas organizações onde 

desenvolveram suas trajetórias de carreira; (c) investigar como executivos negros 

desenvolveram suas próprias trajetórias de carreira; (d) entender como executivos negros 

percebem a existência de racismo nas organizações onde desenvolveram suas trajetórias de 

carreira; (e) identificar os aspectos favoráveis percebidos por executivos negros no 

desenvolvimento de suas trajetórias de carreira; (f) identificar os aspectos desfavoráveis 

percebidos por executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira.  

Dada a complexidade deste tema, buscou-se compreender o contexto cultural, social e 

econômico intrínseco à vida de cada sujeito, que se complementa com a vida profissional. 

Como sujeitos de pesquisa, foram considerados, no mínimo, quatro executivos negros – assim 

definidos como homens brasileiros que se declararam negros, com idades compreendidas 

entre 30 e 50 anos e experiência de carreira consolidada em diferentes organizações e/ou 

diferentes departamentos de organizações, tendo alcançado, no mínimo, posições gerenciais 

ou correlatas. 

De acordo com Atkinson (2001), a coleta de dados para história de vida envolve a 

realização de duas a três entrevistas com cada um dos sujeitos investigados. Craid (2011, p. 9), 

em seu ensaio teórico sobre o uso de história de vida no campo da Administração, explica que 

isto ocorre porque, “como no primeiro encontro a pergunta a ser adotada é bastante ampla, 

permitindo que o entrevistado fale livremente sobre sua trajetória de vida, alguns aspectos 

poderão não ser evidenciados”. Este estudo adotou tais recomendações e estabeleceu dois 

encontros com cada um dos quatro sujeitos de pesquisa, com o primeiro encontro (E1), 

abrangendo as seguintes questões amplas: Fale-me, por favor, sobre sua história de vida; 

Fale-me, por favor, sobre toda a sua trajetória de carreira. 

Atkinson (2001) sublinha que, deste modo, nas etapas posteriores, os questionamentos 

podem variar e durante o processo de entrevista talvez seja necessário adicionar novas 

questões. Assim sendo, o presente trabalho contemplou também um conjunto de outras 

questões em maior profundidade, elaboradas cuidadosamente para conferir respostas aos 

objetivos específicos e ao problema de pesquisa, que foram aplicadas no segundo encontro 

(E2). Mais encontros poderiam ser necessários, os quais seriam planejados e realizados tendo 
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em vista a investigação de algum ponto relevante ao escopo da pesquisa que porventura não 

tivesse sido esclarecido ao longo dos dois primeiros encontros ou até mesmo para sanar 

alguma dúvida que houvesse sido gerada durante o processo de entrevistas. 

Ainda na década de 1930, já era possível encontrar pesquisas que incorporavam a 

preocupação principal com a integração e a mobilidade social do negro, e colocavam o 

preconceito racial como principal obstáculo desta integração, deflagrando uma ruptura com os 

aspectos de aculturação, segundo Guimarães (2004). Desde então, é possível notar inúmeras 

pesquisas envolvendo este tema internacionalmente. Porém, no Brasil, pode-se citar algumas 

pesquisas que trouxeram relevantes contribuições para este campo de pesquisa, tais como a de 

Santana (2000), Executivos negros em organizações bancárias de Salvador – Dramas e 

tramas do processo de ascensão social, e a tese de doutorado de Jaime (2011). 

Santana (2000) apresentou as histórias de um grupo de pessoas que se destacou 

profissionalmente, homens e mulheres, trabalhadores, brasileiros, mas que, sobretudo, 

representavam como característica comum, a formação de uma espécie de anomalia estatística, 

segundo o autor, referindo-se ao fato de negros não conseguirem sucesso em carreiras neste 

país, o que seria exclusivamente possível a brancos. O autor optou pela história de vida como 

estratégia de pesquisa, e, como técnica de coleta de dados, o estudo de casos. 

A tese de doutorado de Jaime (2011), outra mais recente contribuição significativa, 

propõe uma abordagem socioantropológica para pensar as trajetórias profissionais de 

executivos negros em São Paulo, Brasil. O trabalho foi estruturado para investigar as 

mudanças que aconteceram na construção das trajetórias profissionais de executivos negros 

em São Paulo entre o final dos anos 1970 e o início do século XXI. Viu-se de que forma essas 

mudanças se relacionaram com as transformações referentes à questão racial produzidas no 

contexto societário da sociedade brasileira e, também, se essas transformações favoreceram 

ou inibiram o processo de construção de si mesmos, como sujeitos, entre os executivos negros. 

O trabalho teve abordagem metodológica qualitativa e consistiu de uma dupla estratégia de 

investigação: reconstrução de narrativas biográficas e etnografia. 

Como se pode observar, o uso da metodologia qualitativa e da história de vida tem 

sido uma estratégia utilizada em estudos interessados em investigar a trajetória de carreira de 

negros brasileiros, apesar de serem menos encontradas no campo da administração e mais no 

campo das ciências sociais e antropologia. Em concordância com este fato, o presente 

trabalho adotou a pesquisa qualitativa de caráter exploratório. Conforme definido por Godoy 
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(2006), esse tipo de pesquisa é o mais adequado quando estamos lidando com problemas 

poucos conhecidos.   

Optou-se, também, pela história de vida como estratégia de pesquisa, considerando 

esta estratégia metodológica favorecedora de estudos em que se busca compreender os 

significados que os próprios sujeitos de pesquisa constroem acerca de suas próprias 

experiências. Para Becker (1999), esta estratégia atribui relevante importância às 

interpretações que as pessoas fazem de sua própria experiência, representando assim, uma rica 

via de acesso ao vivido subjetivo. 

Os principais estudos desta natureza, como os já citados (SANTANA, 2000; JAIME, 

2011), incluem uma perspectiva muito comum nos estudos em que se optou pela história de 

vida como estratégia de pesquisa, que consiste no uso desta estratégia para fins de obter o 

entendimento acerca da vida dos sujeitos de pesquisa e dos significados que eles mesmos 

constroem acerca de suas próprias trajetórias profissionais. O presente estudo pretendeu trazer 

uma nova contribuição, que consiste na conexão entre a história de vida dos sujeitos e a 

questão inclusiva nas empresas em que os respectivos sujeitos desenvolveram suas trajetórias 

profissionais. Este compromisso ficou expresso no objetivo específico que buscou mapear as 

práticas e os comportamentos inclusivos percebidos por executivos negros nas organizações 

onde desenvolveram suas trajetórias de carreira. Outra contribuição que o presente estudo 

buscou, foi a escolha da análise de categorias como técnica de análise dos dados, pois são 

escassos os trabalhos que conciliam a estratégia de história de vida com esta técnica de análise 

de dados. 

Jaime, Godoy e Antonello (2007) realizaram um estudo que se propôs reconstruir a 

origem da história de vida, recuperar alguns debates contemporâneos a respeito de sua 

aplicação nas ciências sociais e, em seguida, apontar as possibilidades de aplicação da história 

de vida no campo da Administração. Com relação a este último propósito, os autores citam 

um estudo ainda não publicado, que teria sido desenvolvido para a obtenção do título de 

mestre. Tal estudo tinha o objetivo de identificar, descrever e compreender o papel que a 

reflexão desempenha no processo de aprendizagem experiencial de gerentes. Segundo o autor 

deste trabalho, a proposta era utilizar-se da estratégia de história de vida no âmbito 

profissional, buscando estabelecer as linhas narrativas para organizar os conteúdo das 

histórias e sinalizar eventos ‘marcadores’ da história contada, conforme sugerido por Spink 

(1997 apud JAIME; GODOY; ANTONELLO, 2007).  
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Os autores examinaram os resultados apresentados pela investigação realizada e 

observaram que o pesquisador daquele trabalho não estabeleceu uma associação da linha 

narrativa com o uso de categorias analíticas relacionadas ao tema foco do estudo, conforme é 

sugerido por Spink (1997 apud JAIME; GODOY; ANTONELLO, 2007). Suas análises 

advertem para o fato de que o pesquisador se utilizou do método de análise de conteúdo e 

extraiu categorias de análise a partir dos relatos dos sujeitos pesquisados. Em seguida, ele 

elaborou determinadas linhas narrativas, estabelecendo uma ordem cronológica, temporal, de 

episódios marcantes da vida profissional dos gerentes, considerando sua trajetória de carreira. 

Para tanto, foram apresentados desde o primeiro emprego e a evolução na troca de 

organizações até o atual posto profissional do entrevistado. Porém, o caso examinado pareceu, 

para os autores, evidenciar certa dificuldade para interpretar a riqueza dos relatos dos sujeitos 

pesquisados e estabelecer alocações e deslocamentos no espaço social.  

O presente trabalho buscou preencher esta lacuna, se valendo da conciliação da análise 

de categorias com a história de vida, de modo que a estratégia e a técnica se interpenetraram e 

se complementaram, evidenciando, assim, o interesse na interpretação dos relatos dos sujeitos 

pesquisados por meio do uso de entrevistas de histórias de vida como técnica de coleta de 

dados. Para Bloom (1995), em história de vida não se pode pretender mapear a vida 

linearmente, usando da simples lógica de eventos sucessivos, pois há maior complexidade na 

construção das representações sociais por parte dos sujeitos. O pesquisador precisa aceitar a 

ideia de que as vidas estão abertas a múltiplas interpretações e que, portanto, se a história de 

vida é algo que vai além da coleta de eventos, a preocupação deve ser envolver a dimensão 

intertextual e intercontextual de análise (JAIME; GODOY; ANTONELLO, 2007).  

Observa-se que o mercado de trabalho é um bom exemplo para se entender o impacto 

da discriminação, por esta razão, neste estudo, estão apresentados dados oficiais obtidos de 

pesquisas conduzidas por institutos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Ethos, Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (IBOPE) etc. Com relação aos 

dados levantados e analisados, foi possível observar notórias evidências de desigualdade 

racial (SCHWARCZ, 2001). Em meio a este cenário, ao longo da década de 80, tivemos no 

Brasil uma atenção especial voltada para o estudo de como era o comportamento das carreiras 

nas organizações e no mercado de trabalho; no entanto, foi somente a partir do final daquela 

década em diante que os estudos passaram a estar voltados à pessoa (DUTRA, 2010). 

Apesar de tratar do tema diversidade em sua dimensão de raça, este estudo declara o 

interesse e procura conciliar este tema frente à trajetória de carreira dos sujeitos. A demanda 
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pelo estudo de como as pessoas e as organizações lidam com carreiras tornou-se mais intensa 

após a Segunda Guerra Mundial, uma vez que se apresentava um aumento da complexidade 

organizacional das empresas. Hoje, entretanto, o cenário é de incerteza e ambiguidade, com a 

presença de arquiteturas organizacionais e de negócios cada vez mais complexos, e múltiplas 

formas de se estabelecer relações de trabalho. A carreira é compreendida, então, como não 

estando exclusivamente condicionada às oportunidades profissionais que as organizações 

oferecem para as pessoas, mas, sobretudo, às oportunidades oferecidas por novas formas de 

construir uma relação de trabalho e às necessidades pessoais e familiares dos trabalhadores 

(VELOSO; DUTRA, 2010). 

Este estudo pode ser justificado por uma motivação pessoal de seu autor: um brasileiro 

que se declara negro, vem desenvolvendo uma trajetória de carreira, assumindo posição 

gerencial em diferentes organizações e que percebeu ser o representante de uma realidade 

expressivamente minoritária, fato que lhe despertou curiosidade pelos aspectos relativos à 

trajetória de carreira de negros no Brasil. Além disso, como motivação social, existe a 

expectativa que este trabalho de pesquisa possa incentivar a reflexão acerca do 

desenvolvimento da trajetória de carreira de negros, de modo a contribuir com aqueles que se 

encontram no mercado de trabalho. Por fim, a motivação científica, considerando que esta 

temática apresenta alta relevância para o Brasil, onde as pesquisas que retratam raça e 

trajetória de carreira ainda são escassas. 

Como forma de permitir que os leitores e interessados neste estudo façam suas 

interpretações pessoais acerca do modo como a história de vida do autor pode ter influenciado 

suas interpretações e seu interesse por este tema, será disponibilizado no apêndice um capítulo 

destinado a esta finalidade, chamado de “Memórias – Travessia do pesquisador”, no qual o 

autor se coloca como primeira pessoa do singular. Buscou-se, com isso, assegurar 

transparência e, sobretudo, mitigar eventuais vieses que seriam impossíveis de ser extraídos 

de sua mente, enquanto no papel de pesquisador, mesmo ciente e seguidor das questões éticas 

que qualquer pesquisador está sujeito a respeitar. As pessoas desenvolvem significados 

subjetivos para suas experiências e tais significados são variados e múltiplos, sendo capazes 

de levar o pesquisador a buscar uma complexidade de visões (CRESWELL, 2007). 

Espera-se, com isso, que este projeto de pesquisa traga significativas contribuições 

para o campo de estudo em Administração, uma vez que utiliza de estratégia comumente não 

encontrada nos estudos de tal área. Não obstante, também pode contribuir com o fato de se 

pretender discutir um tema de grande relevância no cenário brasileiro, marcado por uma 
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sociedade miscigenada por formação e que, porém, ainda vive a contradição de não oferecer 

igualdade de oportunidades para sua população. Além disso, espera-se, também, que 

provoque reflexões por parte da comunidade organizacional brasileira, da qual se espera a 

consciência de seu papel na transformação cultural do país em um Estado democrático, onde 

deve haver igualdade de oportunidades para todos. Espera-se, também, que o presente 

trabalho possa de alguma forma, contribuir para a reflexão de negros brasileiros com relação 

às suas próprias trajetórias profissionais, por serem eles representantes da maioria da 

população deste país, como aponta o último censo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DIVERSIDADE 

 

2.1.1 A Diversidade e o Contexto Histórico 

 

O Brasil foi palco de significativas transformações políticas, econômicas, sociais e 

culturais durante o século XIX. Tais transformações contribuíram para a criação de um Estado 

cujo padrão cultural foi desenvolvido por meio da formação de uma população notavelmente 

miscigenada. A contradição da sociedade brasileira emerge desta época, em meio a estas 

mudanças, uma vez que tal população apresentava-se marcantemente heterogênea, composta 

por classes com visível desigualdade social.  

A sociedade brasileira ainda vive a contradição de não oferecer igualdade de 

oportunidades para seu povo, assumidamente marcado por diferenças sociais, econômicas e 

culturais. Neste contexto, o tema diversidade cultural é relativamente recente nas 

organizações e teve sua aparição nos anos 90, período notavelmente marcado por franca 

competitividade empresarial e pela globalização, que proporcionou a abertura de mercados, 

favorecendo, inclusive, a entrada de empresas multinacionais no mercado interno (FLEURY, 

2000). 

Tal tema está presente na agenda das organizações e a questão das minorias e da 

diversidade cultural, desde a década de 60, representa espaço relevante na esfera 

organizacional de países como os Estados Unidos da América (EUA) e Canadá (FLEURY, 

2000). A autora explica que estes países, especialmente os EUA, vivenciaram um movimento 

intenso de integração racial, provocando a reformulação de leis voltadas para assegurar a 

igualdade de oportunidades na educação e no mercado de trabalho. 

 Um exemplo foi o Affirmative Action, promulgado nos EUA ao final da década de 60, 

visando responder à discriminação racial observada nas empresas e instituições de ensino, 

obrigando as organizações parceiras do governo a balancear a composição de seu headcount 

frente à diversidade conhecida no mercado de trabalho, exemplifica a autora.  

Outro exemplo semelhante ocorreu no Canadá com o Employment Equity Act e o 

Federal Contractors Program, promulgados em 1986, e que tiveram intenções parecidas à 

medida estadunidense. Para Agócs e Burr (1996), essas leis visavam ampliar o espaço das 
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minorias, não somente aumentando e melhorando a representação numérica, por meio do 

sistema de cotas nas empresas, mas também promovendo relações mais equitativas e justas de 

emprego.  

No Brasil, “o tema da desigualdade racial e sexual tem sido objeto de intensa 

discussão, levada adiante por grupos defensores dos negros, mulheres e homossexuais” 

(FLEURY, 2000, p. 21). Em decorrência disso, podemos ver leis buscando garantir igualdade 

de oportunidades para as minorias. Determinadas medidas que evidenciam a preocupação do 

governo brasileiro acerca deste tema são os sistemas de cotas, para negros nas universidades, 

e para pessoas com deficiência, nas organizações.  

Também se pode citar a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que afirma ser o 

racismo um crime inafiançável. Sobretudo, observa-se que tais medidas são recentes e ainda 

não são responsáveis por trazer ganhos concretos a esta problemática. “Assim, medidas 

governamentais para combater a discriminação no emprego são muito recentes [...] esbarram 

em uma barreira cultural implícita: a não aceitação do preconceito e da discriminação racial” 

(FLEURY, 2000, p. 21). 

 

2.1.2 A Diversidade nas Organizações 

 

Desta forma, o que faria as organizações decidirem adotar iniciativas de diversidade? 

E que vantagens teriam as organizações determinadas em adotar tais iniciativas? Até um 

período atrás, muitos gerentes justificavam a importância da diversidade por meio da alegação 

que a discriminação era algo errado legal ou moralmente, mas atualmente estão dando voz à 

noção que considera a força de trabalho mais diversa capaz de promover o aumento da 

efetividade organizacional (THOMAS; ELY, 1996).  

Complementarmente a essas ideias, Cox e Blake (1991) observa que a despeito da 

diversidade trazer benefícios lucrativos, também se pode notar a promoção de benefícios além 

de medidas financeiras, como a geração de aprendizado, criatividade, flexibilidade, 

crescimento pessoal e organizacional e, sobretudo, a habilidade de a organização se ajustar 

agilmente e ter sucesso num mercado constantemente em mudanças. 

Miller (1998) apresenta a diversidade como um recurso-chave para criar uma cultura 

de trabalho de alta performance, permitindo que todos os membros da organização façam o 

melhor trabalho. Thomas (1999 apud MOR BARAK, 2000, p. 230) observa que investir no 
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desenvolvimento da diversidade é importante, não somente para organizações que se 

beneficiarão de melhores relações e melhor sentimento de equipe entre os empregados, mas 

também para indivíduos que se beneficiarão por terem melhores trajetórias de carreira.  

Mor Barak (2000) aponta três áreas onde podem ser identificados benefícios a partir 

de práticas de diversidade, tais como: a) a oportunidade de conduzir o crescimento do negócio 

e da produtividade por meio, por exemplo, de um marketing (promoção) mais efetivamente 

voltado para comunidades minoritárias ou idosos; b) economia de custos por um menor 

turnover (rotatividade de funcionários), menos absenteísmo, melhor produtividade, vencer a 

competição por talento por ser mais atraente para as mulheres e os membros do grupo de 

minorias; e c) o efeito positivo que a gestão da diversidade tem na imagem da empresa e no 

preço das ações.  

Um exemplo que ilustra a conexão entre diversidade e crescimento e produtividade do 

negócio é um estudo conduzido no setor bancário, que documentou a associação entre a 

diversidade racial e a melhoria de desempenho (RICHARD, 2000 apud MOR BARAK, 2000). 

Este estudo incluía uma amostra de 63 bancos de três Estados diferentes dos Estados Unidos – 

Califórnia, Kentucky e Carolina do Norte – e foi baseado na combinação de informações 

financeiras obtidas do Federal Reserve (Banco Central estadunidense) e um questionário de 

recursos humanos com informações sobre composição racial, comprovando que a variável 

“alta diversidade racial” foi positivamente relacionada com o desempenho organizacional, 

quando a companhia perseguia a estratégia de crescimento e foi negativamente relacionada, 

quando a companhia perseguia a estratégia de downsizing (enxugamento da estrutura e de 

processos). 

Cox (1991) propôs que as organizações promovam a diversidade visando obter ganhos 

econômicos e sociais, justificados pelo interesse de expressar preocupação com a 

responsabilidade social, de obter vantagem competitiva por meio de boa imagem e reputação, 

de flexibilizar sua adaptabilidade ao mercado por meio do atendimento de expectativas de 

diferentes clientes e, finalmente, de ampliar sua capacidade inovadora, uma vez que poderá 

tirar proveito da pluralidade de ideias de seu time. Essas ideias também foram defendidas por 

outros autores, como Myers (2003). Portanto, foi Cox (1991) quem acrescentou os benefícios 

da facilidade de solução de problemas e a atração e retenção de talentos ao desenvolvimento 

da flexibilidade organizacional.  
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Ainda é tímida a adesão de organizações brasileiras a políticas de diversidade. Estudos 

científicos admitem que apesar das transformações vivenciadas nas últimas décadas 

provocarem maior flexibilidade para lidar com diferenças, este tema ainda é alvo de 

resistência nas organizações (PEREIRA; HANASHIRO, 2010). As autoras ainda observam 

que a expansão e a mobilização geográfica das organizações que justificaram seu aumento em 

termos da heterogeneidade demográfica no final do século XX, passaram a exigir mais 

flexibilidade para lidar com as diferenças. No entanto, a perspectiva de resistência, 

caracterizada pela negação, oposição ou manipulação frente à diversidade está bastante ativa e 

presente nas organizações (NKOMO; COX, 1986). 

 

2.1.3 Conceitos de Diversidade 

 

A diversidade é definida como “um mix de pessoas com identidades diferentes 

interagindo no mesmo sistema social em que coexistem grupos de maioria e de minoria” 

(FLEURY, 2000, p. 20). A autora explica que, os grupos de maioria são aqueles cujos 

membros historicamente obtiveram vantagens em termos de recursos econômicos e de poder 

em relação aos outros. A autora observa, também, que o tema diversidade cultural pode ser 

estudado sob diferentes perspectivas, tais como no nível da sociedade, no nível organizacional 

e no nível do grupo ou indivíduo. 

Para Thomas e Ely (1996, p. 80) a “diversidade vai além do que simplesmente 

aumentar o número de diferentes grupos de identidade, os afiliando à folha de pagamento para 

reconhecer um esforço na construção da força de trabalho diversa”, ou seja, a diversidade 

deve ser entendida como abordagens e perspectivas variadas de se trabalhar que os membros 

de grupos de identidade diferentes trazem como contribuição para organização. Os autores 

observam que os membros dos grupos de minoria não trazem com eles somente as 

informações privilegiadas sobre mercado e dignas do que se espera para representar o grupo 

de identidade aos quais pertencem; eles trazem, sobretudo, diferentes conhecimentos e 

perspectivas relevantes sobre como fazer o trabalho, desenhar os processos, alcançar as metas, 

esboçar tarefas, criar times efetivos, comunicar ideias e liderar. 

Os membros dos grupos de minoria, quando a eles é permitido participar, podem 

ajudar as organizações a crescer e melhorar, por desafiarem suposições básicas sobre as 

funções de uma organização, estratégias, operações, práticas e procedimentos.  Além disso, se 

comportando desta forma, os membros dos grupos de minoria são capazes de trazer mais e 
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mais deles próprios para o local de trabalho e se identificar mais completamente com o 

trabalho que eles fazem, gerando um círculo virtuoso (THOMAS; ELY, 1996). Os autores 

sublinham que encontraram, no curso de suas pesquisas, um pequeno número de empresas 

que reconhecem que os empregados frequentemente assumem escolhas que refletem sua 

formação cultural, escolhas essas feitas e influenciadas por sua afiliação a um grupo de 

identidade. 

Essas organizações têm desenvolvido uma visão sobre diversidade que permite a elas 

incorporar as perspectivas dos empregados no objetivo principal da organização e, para 

melhorar o trabalho, repensam em tarefas primárias, redefinindo mercados, produtos, 

estratégias, missões, práticas de negócio e até mesmo culturas (THOMAS; ELY, 1996). Esta 

visão representa os preceitos contidos no que os autores chamam de paradigma da 

aprendizagem e efetividade. 

O paradigma da discriminação e justiça traz uma visão de diversidade 

intrinsecamente associada à igualdade de oportunidade, tratamento justo e aderência a 

requisitos legais, levando-se em conta, simplesmente, que a discriminação não é algo certo. Já 

o paradigma do acesso e legitimidade traz a visão de diversidade associada ao mero objetivo 

de refletir, na organização, a proporção de grupos de minoria encontrados na sociedade, sem 

se preocupar com a perspectiva de que estes membros poderiam contribuir para o sucesso da 

organização. 

Os autores sublinham que os preceitos contidos no paradigma da aprendizagem e 

efetividade complementam os contidos nos outros paradigmas, mas advertem que vão além 

dos outros, por concretamente conectarem diversidade com abordagens do trabalho. 

Há diversos aspectos a serem considerados ao se pensar no tema diversidade, como 

sexo, idade, grau de instrução, grupo étnico, religião, origem, raça e língua. Mamman (1995) 

e Nilson (1997) admitem que o conceito de diversidade cultural inclui não somente a 

dimensão de raça e gênero, mas também grupos étnicos, região de origem, idade, etc.  

Mor Barak (2005) propôs três categorias de análise a partir da revisão de trabalhos 

realizados no campo de recursos humanos e estudos organizacionais, como: a) categoria 

restrita ou específica, como gênero, raça ou etnia, proveniente da experiência estadunidense 

marcada por movimentos intensos de integração social contra a discriminação de grupos 

minoritários; b) categoria ampla, quando se atribui subdimensões, tais como diversidade 

visível, composta por dimensões usadas na literatura organizacional como raça e gênero, e 
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inabilidade física e invisível, composta por dimensões não observáveis como religião, 

educação, grau de senioridade, etc.; e c) categoria baseada em regra conceitual, que se baseia 

na suposição de que os membros de uma determinada cultura compartilham valores, normas e 

símbolos, e estes elementos em comum formam a base dos comportamentos e da visão do 

grupo. A autora define que: 

O conceito de diversidade da força de trabalho se refere à divisão da força de 

trabalho em categorias distintas que (a) tem um senso comum percebido a partir de 

um contexto nacional ou cultural (b) impactam positiva ou negativamente a 

empregabilidade, como: oportunidades de emprego, tratamento no local de trabalho, 

perspectivas de promoção, independentemente das habilidades e qualificações 

(MOR BARAK, 2005, p. 132). 

 Por isso, assim como colocado no paradigma da aprendizagem e efetividade, a 

incorporação das perspectivas dos empregados no trabalho principal da organização, bem 

como o estímulo à participação dos membros de grupos de minoria na construção de tarefas 

primárias, na redefinição de mercados, produtos, estratégias, missões, práticas de negócio e 

até mesmo da cultura (THOMAS; ELY, 1996) levarão a organização a dar um passo relevante 

na direção da cultura de inclusão, reconhecendo que os empregados frequentemente fazem 

escolhas intrinsecamente associadas à sua formação cultural. 

 

2.2 CULTURA INCLUSIVA 

 

2.2.1 Conceitos de Inclusão 

 

As tendências econômicas, sociais e demográficas percebidas nos dias de hoje no 

mundo propiciam um ambiente que é um terreno fértil para conflitos entre grupos. Além disso, 

as iniciativas legislativas e sociais tomadas por países e por organizações internacionais 

mitigam potenciais efeitos nocivos e definem “as regras do jogo” para organizações de 

trabalho (MOR BARAK, 2000). 

Para a autora, é importante entender, porém, que essas tendências não são apenas um 

pano de fundo ou contexto para as organizações avaliarem, pois elas também definem o 

escopo de que as empresas precisam considerar como seu domínio quando projetam políticas 

de diversidade e programas. Observa-se, também, que para evitar armadilhas e colher os 

benefícios de uma força de trabalho diversa, os empregadores precisam adotar uma visão mais 
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ampla de inclusão, uma visão que inclui não apenas a organização em si, mas também a sua 

comunidade envolvente e seu contexto nacional e internacional. 

Miller (1998) nos faz notar que a diversidade descreve a composição de um grupo, 

enquanto a inclusão descreve quais indivíduos estão autorizados a participar e estão 

habilitados a contribuir plenamente com o grupo. Para o autor, na realidade, a diversidade é 

um atributo de cada grupo e as pessoas são indivíduos únicos que pertencem a vários grupos 

de identidade diferentes, portanto entre as pessoas que valorizam a igualdade, a diversidade 

tende a significar diferenças visíveis.  

Segundo o autor, existe a suposição de que as diferenças devem ser suprimidas, e, 

portanto, realmente diferente é a pessoa que não consegue suprimir tais diferenças, ou seja, 

aqueles que não conseguem parecer, vestir-se, agir ou se comunicar de acordo com as normas 

da organização são vistos como potenciais problemas que devem ser gerenciados. Portanto, se 

quer dizer que diferente é aquele incapaz de lidar com as diferenças dos outros. 

A inclusão aumenta a energia humana total disponível para a organização e quando as 

diferenças são consideradas como recursos valiosos, em um ambiente verdadeiramente 

inclusivo, diferenças de indivíduo e grupo não precisam mais ser suprimidas, portanto aqueles 

que não se encaixam no modelo monocultural não têm de desperdiçar suas energias tentando 

ser o que eles não podem (MILLER, 1998). 

 

2.2.2 Organização Inclusiva 

 

O conceito de organização inclusiva refere-se a uma organização do trabalho que não 

é apenas sujeita a aceitar e utilizar a diversidade de sua própria força de trabalho, mas também 

é ativa na comunidade, participando de programas estaduais e federais para incluir grupos 

populacionais como os imigrantes, as mulheres e os trabalhadores pobres, e colabora através 

de fronteiras culturais e nacionais com foco em interesses mútuos globais (MOR BARAK, 

2000). 

O termo inclusão vem sendo usado na literatura organizacional com diferentes 

significados (HANASHIRO et al., 2011). Miller (1998) entende que diversidade descreve a 

aparência de um grupo, enquanto que a inclusão descreve o quanto a cada indivíduo é 

permitido participar. Giovannini (2004 apud HANASHIRO et al., 2011) propõe que  
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[...] diversidade é qualquer dimensão que pode ser usada para diferenciar grupos e 

pessoas [...], enquanto inclusão é um estado de ser valorizado, respeitado e ajudado. 

A diversidade pode ser caracterizada pela representação de pessoas com níveis de 

similaridade e diferenças, enquanto a inclusão pelas diferentes perspectivas e por 

estruturas, políticas e práticas para reconhecer e usar essas perspectivas 

(ROBERSON, 2006 apud HANASHIRO et al., 2011).  

Já Hayes (2002 apud HANASHIRO et al., 2011) define inclusão como “incluir 

fisicamente as pessoas nas organizações e nas atividades onde elas foram anteriormente 

excluídas ou sub-representadas”. 

O modelo conceitual para uma organização inclusiva, segundo o autor, considera tanto 

a base de valores, quanto as aplicações práticas que promovem a inclusão, isto não só dentro 

da própria organização, mas também com os grandes sistemas que constituem seu ambiente. 

Portanto, adverte-se que o processo de aplicação de tais políticas e programas apresenta vários 

problemas e obstáculos, como suspeitas e desconfiança com relação àqueles que são 

diferentes, não compreensão das diferenças culturais e metas de curto prazo (MOR BARAK, 

2000). 

Este modelo tem uma base de valores forte, que se manifesta em cada um dos níveis 

de sistemas, mas também tem políticas e aplicações de práticas que são únicas para cada um 

dos níveis, passando do micro para o macro. As políticas de diversidade mais tradicionais e os 

diversos programas têm como alvo a própria força de trabalho da organização, contribuindo 

com a melhoria das oportunidades de emprego de grupos de minoria como mulheres, 

membros de raça, etnia, orientação sexual, grupos religiosos minoritários e pessoas com 

deficiência. 

Enfatizam-se, também, as mesmas ideias tratadas tradicionalmente acerca deste tema, 

mas têm como alvo um âmbito mais amplo da diversidade, o que lhe atribui caráter inovador, 

pois ele sintetiza, em um quadro coerente, o acúmulo de conhecimentos sobre a diversidade 

dentro das organizações com responsabilidade empresarial e relacionamento com a 

comunidade, junto com o desenvolvimento projetado para o cenário global, aponta o autor.  

Através de programas com a comunidade, tais como organizar workshops (oficinas de 

trabalho) ou fornecer empregados voluntários que se predispõem a ensinar na escola, a 

organização está sujeita a grupos de diversidade que não podem ser representados por sua 

própria força de trabalho, possibilitando que os moradores da comunidade venham a adquirir 

a preparação, a educação e o trabalho que lhes darão acesso a melhores empregos, e isso ajuda 

a comunidade toda a melhorar suas condições de vida. 
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O primeiro nível de uma organização inclusiva – diversidade nas organizações do 

trabalho – combina as relações internas das organizações com seus próprios empregados e 

reflete o nível de sistema micro de indivíduos e grupos dentro da organização (MOR BARAK, 

2000).  

Enquanto uma organização não inclusiva é baseada na percepção de que todos os 

trabalhadores precisam conformar para preestabelecer valores e normas organizacionais 

(determinados pela sua corrente principal ou mainstream), a organização inclusiva é baseada 

num quadro de valor pluralista (COX, 1994) que se baseia em respeito mútuo e igualdade de 

contribuições de diferentes perspectivas culturais para os valores e normas da organização, 

fazendo com que, neste tipo de ambiente, as organizações se empenhem em modificar seus 

valores e normas para refletir a diversidade da força de trabalho. 

Para Mor Barak (2000) podem-se encontrar inúmeras práticas e políticas que 

constituem a diversidade de primeiro nível, mas o que distingue uma organização inclusiva de 

uma organização que meramente implementa iniciativas de diversidade é a abordagem 

compreensiva para a diversidade, a qual faz parte da estratégia global da organização.  

Pesquisas sobre iniciativas de diversidade em seletas corporações multinacionais ao 

redor do mundo indicam que essas organizações estavam planejando, implementando e 

avaliando um largo número e variedade de iniciativas de diversidade (WENTLING; PALMA-

RIVAS, 2000 apud MOR BARAK, 2000). Os autores observaram que a maior parte das 

organizações pesquisadas tinha declaração de diversidade nas suas missões, como também em 

seus relatórios anuais e regularmente comunicavam suas iniciativas de diversidade para os 

empregados. 

Para Mor Barak (2000), as iniciativas de diversidade presentes em organizações ao 

redor do mundo cobriam cinco principais áreas de gestão, sendo elas: 

(a) liderança e gestão: líderes seniores assumindo a gestão dos maiores projetos de 

diversidade, contando com consultores externos para desenhar programas e 

treinamento de diversidade;  

b) educação e treinamento: conduzindo seminários e reuniões de trabalho para 

aumentar a consciência de diversidade, construir habilidades e ajudar os empregados 

a entenderem qual o significado e a valorizá-la;  

c) desempenho e responsabilidade: desenvolvendo planos de ação de diversidade 

para atingir metas de unidades de negócios específicas e da organização como um 

todo e assegurar que os gerentes estejam responsáveis por essas metas por meio da 

vinculação entre o desempenho da diversidade e a remuneração (MOR BARAK, 

2000). 
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d) equilíbrio vida pessoal-trabalho: oferecendo disposição de trabalhos flexíveis, 

como teletrabalho, job-sharing (partilha de emprego, que representa a repartição de 

um posto de trabalho por mais de uma pessoa de modo a diminuir a jornada de 

trabalho de cada pessoa do posto), homeoffice (trabalho remoto de casa) e part-time 

work (trabalho em tempo parcial) para acomodar diferentes necessidades e estilos de 

vida dos funcionários;  

e) planejamento e desenvolvimento de carreira: estabelecer desenvolvimento de 

carreira e planejar iniciativas para mulheres e membros de grupos de minoria para 

garantir oportunidades de promoção justas para empregados de alto potencial e para 

aumentar a representatividade da diversidade no trabalho de nível gerencial. 

Além disso, para recrutar ativamente membros de grupos de identidade diferentes, a 

mais comum abordagem para diversidade dentro das organizações do trabalho é prover 

treinamento de sensibilidade nas reuniões com empregados, muitas vezes motivado por ações 

judiciais, com duração de uma hora-aula, ou uma série de seminários contínuos 

(HENDERSON, 1994 apud MOR BARAK, 2000, p. 230). Um exemplo disso está nos 

Estados Unidos, onde treinamentos de diversidade corporativa são bem populares, incluindo 

aproximadamente metade de todas as organizações, sendo cerca de 20% treinamentos internos, 

pouco mais de 10% com serviços de treinamento externo e mais de 20% usando as duas 

formas de treinamento de forma simultânea (What Employers Teach, 1997 apud MOR 

BARAK, 2000). 

Embora a maior parte dos esforços em diversidade nas organizações do trabalho esteja 

focada nas iniciativas de gestão e no desenvolvimento gerencial de habilidades de diversidade, 

Thomas (1999 apud MOR BARAK, 2000) ressalta que é importante desenvolver a 

consciência e as habilidades de cada funcionário em todos os níveis organizacionais. Carreiras 

são muito mais propensas a se estagnar por causa da incapacidade de trabalhar 

produtivamente com os outros do que por causa de uma escassez de habilidades técnicas 

(THOMAS, 1999 apud MOR BARAK, 2000). 

 

2.2.3 Cultura Inclusiva e Algumas Barreiras 

 

As pessoas podem trazer muito mais de si para os seus empregos quando elas são 

requeridas a suprimir muito menos, devido ao fato de as diferenças serem vistas como 

recursos valiosos. Sendo assim, uma cultura inclusiva permite contribuições de uma ampla 

gama de estilos, perspectivas e habilidades, oferecendo uma variedade maior de rotas 

disponíveis para o sucesso (MILLER, 1998). 
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Para Pless e Maak (2004), ao se abordar a temática da cultura de inclusão deve-se 

pensar num ambiente organizacional capaz de permitir que as pessoas com diferentes 

backgrounds e diferentes modelos mentais ou formas de pensar, juntas, trabalhem 

efetivamente para atingir os objetivos da organização com base nos seus respectivos 

princípios concretos. Os autores observam que para acomodar uma cultura de inclusão e 

transformar os princípios básicos em práticas de gestão, a organização deve se permitir 

adaptar os conceitos exemplares de gestão e os processos de Recursos Humanos. Sendo assim, 

devem melhorar os sistemas de premiações, de modo a criar entendimento e encorajar as 

reflexões, desenvolver uma visão de inclusão, repensar os princípios e conceitos chave de 

gestão e adaptar os processos e sistemas de Recursos Humanos. 

Para se construir uma cultura inclusiva na organização, requer-se comprometimento 

com a mudança da estrutura, comportamentos, procedimentos operacionais, sistemas de 

recursos humanos, sistemas de reconhecimento formais e informais, práticas de liderança, 

requisitos de competência e cultura da organização (MILLER, 1998). 

Para que uma organização tenha sucesso na busca por uma cultura inclusiva, segundo 

o autor, ela deve encontrar formas de maximizar as contribuições de todos os seus 

participantes, buscando superar as barreiras que impedem que as pessoas contribuam com 

todas as suas habilidades, ideias, energia e favorecem aqueles que se parecem e agem como os 

líderes da organização. O autor sublinha que para aqueles que são favorecidos, as barreiras 

podem ser tão invisíveis como o ar, enquanto para aqueles que as enfrentam diariamente, as 

barreiras podem ser humilhantes, desanimadoras e insuperáveis. 

As principais barreiras estão nas atitudes e comportamentos dos gestores e 

empregados, especialmente preconceito e discriminação, sejam manifestados ou velados, que 

são o centro das barreiras para implementar políticas inclusivas no local de trabalho, pois nos 

dias de hoje, as pessoas procuram assumir uma postura politicamente correta, procurando 

aprender sobre as culturas dos grupos minoritários e persistindo em iniciativas de diversidade, 

tentando evitar mostrar ignorância sobre outras culturas (MOR BARAK, 2000).  

As barreiras tradicionalmente encontradas por mulheres, idosos e minorias étnicas e 

raciais incluem falta de suporte no planejamento da carreira, falha ao dar a amplitude de 

avanço do trabalho aos funcionários de grupos de minoria e um solitário ambiente de trabalho 

sem suporte, especialmente em postos de trabalho de gerentes seniores (MORRINSON, 1992 

apud MOR BARAK, 2000). 
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As barreiras que impedem a cultura inclusiva são comumente expressas em 

comportamentos conscientes e inconscientes, bem como práticas de rotina, procedimentos e 

leis, muitas vezes enraizadas na própria cultura de uma organização (MILLER, 1998). 

Com isso, as barreiras podem ser tão tangíveis como as escadas que bloqueiam o 

acesso de pessoas em cadeiras de rodas, ou a placa que diz “Homens” na porta do banheiro 

apenas no andar executivo. Mas as barreiras também podem ser sutis, como não se lembrar de 

ideias ou nome de alguém, portanto, o resultado disso é a perda de um largo número de 

pessoas e suas potenciais contribuições para a organização.  

Para esta transformação ocorrer é necessária a mudança de atitude e comportamento 

da liderança, que por sua vez só ocorrerá se a alta administração abandonar o conceito já 

ultrapassado de justificar a adesão da diversidade por uma mera questão de acreditar que 

discriminar é errado e, assim, ampliar o entendimento sobre este tema e os benefícios que ele 

traz para a efetividade da organização (THOMAS; ELY, 1996). 

Neste capítulo, pode-se ver que o processo de implementação de uma cultura inclusiva 

requer a mobilização de múltiplos esforços, envolvendo várias perspectivas, para superação 

das barreiras existentes. Sobretudo, este desafio traz com ele uma visão de maior 

profundidade acerca do tema diversidade, que muitas vezes era tratado como um mero esforço 

de assegurar igualdade de oportunidades, sem a menor associação com os benefícios que tal 

jornada poderia trazer para uma organização. Quando se trata de diversidade, mais complexo 

seria considerar as múltiplas dimensões presentes neste constructo, no entanto, como já foi 

abordado anteriormente, este trabalho se reservou a priorizar a dimensão de raça, tendo em 

vista os objetivos que este projeto de pesquisa buscou alcançar. 

 

2.3 RAÇA, ETNIA E RACISMO 

 

2.3.1 Origens e Conceitos 

 

De acordo com princípios etimológicos, o conceito de raça provém do italiano razza, 

que por sua vez provém do latim ratio, assumindo o significado de categoria ou espécie. Este 

termo teve origem, na história das ciências naturais, no campo da Zoologia e da Botânica, 

servindo para classificar espécies animais e vegetais, como aponta Munanga (2003). Este tipo 

de classificação, hoje, foi inteiramente abandonado. O autor complementa que no latim 

medieval também foi utilizado para designar descendência ou linhagem, no sentido de agrupar 
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pessoas de mesmo ancestral ou características físicas comuns. Mais adiante, em 1684, o 

francês François Bernier emprega o termo no sentido moderno da palavra, buscando 

classificar a diversidade humana em grupos fisicamente contrastados, a que se deu a 

denominação de raça. Naquele e no século seguinte, o conceito de raça passou a ser usado 

efetivamente para identificar classes sociais e suas relações: 

Nos séculos XVI-XVII, o conceito de raça passa efetivamente a atuar nas relações 

entre classes sociais da França da época, pois utilizado pela nobreza local que se 

identificava com os Francos, de origem germânica em oposição aos Gauleses, 

população local identificada com a Peble. Não apenas os Francos se consideravam 

como uma raça distinta dos Gauleses, mais do que isso, eles se consideravam 

dotados de sangue ‘puro’, insinuando suas habilidades especiais e aptidões naturais 

para dirigir, administrar e dominar os Gauleses, que segundo pensavam, podiam ser 

escravizados (MUNANGA, 2003, p. 1). 

Num tempo em que a Teologia tinha o monopólio da razão e da explicação, já era de 

se esperar que algumas explicações acerca de raça figuravam sua origem nesse campo, como 

esclarece ainda o autor: 

Para aceitar a humanidade dos ‘outros’, era preciso provar que são também 

descendentes de Adão, prova parcialmente fornecida pelo mito dos Reis Magos, cuja 

imagem exibe personagens representes das três raças, sendo Baltazar, o mais escuro 

de todos considerado com representante da raça negra. Mas o índio permanecia 

ainda um incógnito, pois não incluído entre os três personagens representando 

semitas, brancos e negros, até que os teólogos encontraram argumentos derivados da 

própria bíblia para demonstrar que ele também era descendente do Adão 

(MUNANGA, 2003, p. 2). 

Para o autor, é somente a partir do século XVIII, período consagrado pelo Iluminismo, 

que representa a racionalidade e a contestação do monopólio do conhecimento e da explicação 

concentrado na Igreja e nos poderes da nobreza, em que se busca uma explicação baseada na 

razão transparente e universal, recolocando em debate a questão do saber quem eram os 

“outros”, recém-descobertos. Estes passaram a ser nomeados como “raças diferentes”, 

desprezando-se o conceito de raça proveniente das ciências naturais e dando espaço ao 

surgimento da disciplina História Natural da Humanidade, que deu origem à Biologia e à 

Antropologia Física. 

Não é de se estranhar que se buscasse uma categoria específica para classificar a 

incontestável variabilidade humana, de modo que ajudasse a operacionalizar o pensamento e 

auxiliasse a identificação de grupos semelhantes e distintos como mera forma de expressão. 

“Com a preocupação de facilitar a busca e a compreensão, parece que o ser humano desde que 

começou a observar desenvolveu a aptidão cognitiva de classificação” (MUNANGA, 2003, 
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p. 3). E foi visando estabelecer critérios objetivos para operacionalizar a classificação, que a 

cor da pele foi considerada como um critério para classificar raças, contribuindo para que a 

espécie humana fosse dividida em raça branca, negra e amarela, terminologia científica, bem 

como presente no imaginário coletivo, aponta o autor. 

O autor adverte que a cor da pele, bem como a dos olhos e dos cabelos são obtidas em 

decorrência da concentração da melanina – é a denominação genérica de uma classe de 

compostos poliméricos derivados da tirosina existente nos reinos animal, vegetal e protista, 

cuja principal função é a pigmentação e proteção contra a radiação solar, por exemplo, 

conferindo cor à pele, aos olhos e aos cabelos dos mamíferos – que cientificamente representa 

menos de 1% dos genes que constituem o patrimônio genético de um indivíduo. Isto ratifica 

que não se pode considerar a cor da pele, biologicamente, como um critério de classificação 

de raças. 

Os negros da África e os autóctones da Austrália possuem pele escura por causa da 

concentração da melanina. Porém, nem por isso eles são geneticamente parentes 

próximos. Da mesma maneira que os pigmeus da África e da Ásia não constituem o 

mesmo grupo biológico apesar da pequena estatura que eles têm em comum 

(MUNANGA, 2003, p. 4).  

Dando sequência a tais transformações acerca do conceito de raça, a partir do século 

XIX incorporam-se outros critérios morfológicos como a forma do nariz, lábios, queixo, 

crânio, o ângulo facial etc., visando aperfeiçoar a classificação. No entanto, mais uma vez 

experimentos científicos invalidam tais considerações. 

O crânio alongado, dito dolicocéfalo, por exemplo, era tido como característica dos 

brancos ‘nórdicos’, enquanto o crânio arredondado, braquicéfalo, era considerado 

como característica física dos negros e amarelos. Porém, em 1912, o antropólogo 

Franz Boas observara, nos Estados Unidos, que o crânio dos filhos de imigrados não 

brancos, por definição braquicéfalos, apresentavam tendência em alongar-se. O que 

tornava a forma do crânio uma característica dependendo mais da influência do meio, 

do que de fatores raciais (MUNANGA, 2003, p. 4). 

A partir do progresso na genética humana, no século XX, introduziu-se a perspectiva 

de componentes químicos do sangue, que atribuíram caráter mais preciso para agrupar 

características em raças e sub-raças humanas. No entanto, o cruzamento de todos os critérios 

possíveis, incluindo a cor da pele, os morfológicos e os químicos deram origem a uma 

variedade muito maior do que se tinha ideia em termo de número de raças, chegando-se à 

conclusão, por meio de análises comparativas, de que os patrimônios genéticos de dois 

indivíduos de mesma raça podem ser mais distantes do que quando comparados com 
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indivíduos de raças diferentes. Assim, “um senegalês pode, geneticamente, ser mais próximo 

de um norueguês e mais distante de um congolês”, afirma Munanga (2003, p. 4). 

Combinando todos esses desencontros com os progressos realizados na própria 

ciência biológica (genética humana, biologia molecular, bioquímica), os estudiosos 

desse campo de conhecimento chegaram à conclusão de que a raça não é uma 

realidade biológica, mas sim apenas um conceito, aliás, cientificamente inoperante 

para explicar a diversidade humana e para dividi-la em raças estancas. Ou seja, 

biológica e cientificamente, as raças não existem (MUNANGA, 2003, p. 4; 5). 

Com isso, não se quer dizer que os indivíduos sejam geneticamente semelhantes a 

despeito de se confirmar a inviabilidade científica para estabelecer o conceito de raça. Isso 

significa dizer apenas que as diferenças entre os patrimônios genéticos são insuficientes para 

classificar raças. Não obstante, se não houvessem mecanismos claros de hierarquização das 

raças ao longo da história, não existiria problema algum em atribuir critérios de classificação 

da espécie humana. Um exagero seria tentar conjugar fatores biológicos (cor da pele, por 

exemplo) a qualidades psicológicas, morais, intelectuais e culturais, para assegurar grau de 

superioridade à raça branca e de inferioridade à raça negra.  

Segundo Munanga (2003), a classificação da humanidade de modo a hierarquizar 

raças propiciou o desenvolvimento da raciologia, como uma teoria pseudocientífica, que 

exerceu o papel de justificar e legitimar os sistemas de dominação racial existentes no início 

do século XX, em vez de se ater à explicação da variabilidade humana. Por esta razão, adverte 

o autor, esta doutrina deixou de fazer parte dos círculos intelectuais e acadêmicos e passou a 

ocupar espaço na esfera social das populações ocidentais dominantes, sendo recuperada pelos 

movimentos nacionalistas como o nazismo. Conhecida oficialmente na Alemanha como 

nacional-socialismo (em alemão: Nationalsozialismus), essa ideologia foi formulada por 

Adolf Hitler, praticada pelo Partido Nazista da Alemanha, e adotada pelo governo daquele 

país de 1933 a 1945 para legitimar o genocídio, uma ação exageradamente discriminatória. 

O conceito de raça empregado atualmente nada tem a ver com critérios biológicos. 

Qualquer ideologia esconde um componente não declarado e, considerando que o conceito de 

raça adotado nos dias atuais traz uma perspectiva ideológica, pode-se presumir que também 

esconda componentes não declarados. A relação de poder e de dominação são os 

componentes não declarados contidos no que se conceitua hoje como raça, defende Munanga 

(2003). Complementa ainda que a raça, quando apresentada como categoria biológica, é uma 

categoria etnossemântica, porém o campo semântico do conceito de raça é “determinado pela 
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estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam” (MUNANGA, 2003, 

p. 6). 

Os conceitos de negro, branco e mestiço não significam a mesma coisa nos Estados 

Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra, etc. Por isso que o conteúdo dessas 

palavras é etno-semântico, político-ideológico e não biológico (MUNANGA, 2003, p. 6). 

Por mais que a raça não exista, em termos biológicos, ela continua existindo no 

imaginário coletivo de diversos grupos sociais, o que sugere a existência de “raças fictícias”, 

denominadas “raças sociais” que se reproduzem e se mantêm em “racismos populares”, que 

são justificados como “uso do conceito como realidade social e política, considerando a raça 

como uma construção sociológica e uma categoria social de dominação e exclusão” 

(MUNANGA, 2003, p. 6). 

Portanto, é salutar creditar mérito à Antropologia pelas importantes contribuições 

fornecidas à interpretação de raça ao longo da história, como citadas até o momento. Não 

obstante, a Sociologia também desempenha um marcante papel na busca da conceituação de 

raça. Algumas vezes, se pondo em conflito com a Antropologia, como provoca o sociólogo 

Antônio Sérgio Guimarães em um de seus artigos retratando este tema,  

[...] quando digo isso [...] “raça” tem pelo menos dois sentidos analíticos, um 

reivindicado pela biologia genética e outro pela sociologia [...] estou querendo 

também provocar alguns antropólogos, que chegam a ter arrepios ao ouvir que “raça” 

pode ser um conceito sociológico; o que consideram um absurdo (GUIMARÃES, 

2003, p. 95).  

Outras vezes, conferindo crédito como em “isso não foi muito difícil, pois pude me 

restringir a resenhar criticamente os antropólogos dos anos 1940, 1950 e 1960, que 

documentaram ricamente tal fato” (GUIMARÃES, 2003, p. 103), diz o autor se referindo à 

classificação por cor de pele que, segundo ele, é orientada pela ideia de raça, ou seja, que esta 

classificação é orientada por um discurso sobre qualidades, atitudes e essências transmitidas 

por sangue, que remontam a uma origem ancestral comum numa das “subespécies humanas”. 

Os sociólogos defendem que as raças são, cientificamente, uma construção social e devem ser 

estudadas por um ramo próprio da sociologia ou das ciências sociais, que trata das identidades 

sociais. Guimarães (2003, p. 96) adverte, assim, que “estamos no campo da cultura, e da 

cultura simbólica e podemos dizer que as ‘raças’ são efeitos de discursos”; fazem parte desses 

discursos sobre origem (WADE, 1997 apud GUIMARÃES, 2003).  



40 
 

Para o autor, as sociedades humanas constroem discursos sobre suas origens e sobre a 

transmissão de essências entre gerações.  

Esse é o terreno próprio às identidades sociais e o seu estudo trata desses discursos 

sobre origem. Usando essa idéia, podemos dizer o seguinte: certos discursos falam 

de essências que são basicamente traços fisionômicos e qualidades morais e 

intelectuais; só nesse campo a ideia de raça faz sentido (GUIMARÃES, 2003, p. 96). 

O autor complementa que raças são discursos sobre as origens de um grupo, que adota 

termos que remetem à transmissão de traços fisionômicos, qualidades morais, intelectuais, 

psicológicas etc., pelo sangue (conceito fundamental para entender raças e certas essências). 

Para o autor, é possível notar a existência de vários outros tipos de discursos, dentre eles os 

discursos sobre lugares geográficos de origem ‒ ‘a minha Bahia, o meu Amazonas, a minha 

Itália’ ‒ “aquele lugar de onde se veio e que permite a nossa identificação com um grupo 

enorme de pessoas. Quando falamos de lugares, falamos de etnias” (GUIMARÃES, 2003, 

p. 96). 

Para Munanga (2003, p. 12), “o conteúdo de raça é morfobiológico e o da etnia é 

sociocultural, histórico e psicológico”. O autor defende, com isso, que um grupo populacional 

dito como raça branca, negra e amarela, pode estar repleto de etnias, assim sendo, ele define 

etnia como sendo “um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um 

ancestral comum; têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmo-visão; uma 

mesma cultura e moram geograficamente num mesmo território” (MUNANGA, 2003, p. 12). 

Para o autor, algumas etnias constituíram nações, como é o caso de sociedades como as 

indígenas brasileiras, africanas, asiáticas ou australianas, que se constituíam em etnias-nações. 

A etnia possui uma história, composta por origem e evolução ao longo do tempo e do espaço, 

portanto, “sem dúvida, a etnia não é uma entidade estática” (MUNANGA, 2003, p. 14). 

Dada a complexidade deste tema, comete-se frequentemente o equívoco de considerar 

tanto a população branca, quanto a população negra, como representando as chamadas ‘etnia 

branca’ e ‘etnia negra’, respectivamente, atribuindo, também, o caráter de uma cultura única 

entre a população branca, bem como uma única cultura tipicamente negra, como aponta 

Munanga (2003): 

Sem dúvida, por uma visão político-ideológica que colocou coletivamente os 

brancos no topo da pirâmide social, do comando e do poder, independentemente de 

suas raízes culturais de origem étnica, tem-se tendência, por vício da ideologia 

racista que estabelece uma relação intrínseca entre biologia e cultura ou raça e 

cultura, a considerar a população branca, independentemente de suas diferentes 

origens geográficos e culturais, como pertencente a uma mesma cultura ou mesma 
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etnia, daí as expressões equívocas e equivocadas de “cultura branca” e “etnia 

branca”. Pelo mesmo raciocínio baseado na visão político-ideológica que colocou 

coletivamente os negros na base da pirâmide como grupo (MUNANGA, 2003, 

p. 14). 

Basta observar a dispersão geográfica do Brasil e a realidade etnográfica para se 

concluir que não existe uma só cultura branca ou uma só cultura negra, ao contrário, se pode 

observar a existência de várias culturas regionais. 

Os afro-baianos produzem no campo da religiosidade, da música, da culinária, da 

dança, das artes plásticas, etc. uma cultura diferente dos afro-mineiros, dos afro-

maranhenses e dos negros cariocas [...]. Os descendentes de italianos em todo o 

Brasil preservaram alguns hábitos alimentares que os aproximam da terra mãe; os 

gaúchos no Rio Grande do Sul têm também peculiaridades culturais na sua dança, 

em seu traje e em seus hábitos alimentares e culinários que os diferenciam dos 

baianos, etc. Como a identidade cultural se constrói com base na tomada de 

consciência das diferenças provinda das particularidades históricas, culturais, 

religiosas, sociais, regionais, etc. se delineiam assim no Brasil diversos processos de 

identidade cultural, revelando certo pluralismo tanto entre negros, quanto entre 

brancos e entre  amarelos, todos tomados como sujeitos históricos e culturais e não 

como sujeitos biológicos ou raciais (MUNANGA, 2003, p. 14; 15). 

É comum notar que a maioria dos pesquisadores brasileiros que atuam na área das 

relações raciais e interétnicas utiliza-se mais frequentemente do conceito de raça – e não de 

etnia – para explicar o racismo, uma vez que este fenômeno continua a se basear em crença na 

existência da hierarquização de “raças sociais” ou “raças fictícias” que ainda figuram nas 

representações mentais e no imaginário coletivo das sociedades contemporâneas 

(MUNANGA, 2003).  

O racismo praticado nas sociedades contemporâneas não precisa mais do conceito de 

raça ou da variante biológica, pois ele se reformula com base nos conceitos de etnia, diferença 

cultural ou identidade cultural, o que não é suficiente para modificar as vítimas de hoje frente 

às de ontem, apesar de as raças de ontem serem as etnias de hoje, complementa o autor. 

Nota-se, então, que apesar de percebermos mudanças no emprego de termos ou conceitos, a 

base ideológica continua associada à dominação e à exclusão.  

Por razões lógicas e ideológicas, o racismo normalmente é abordado em referência à 

raça, no limite da variedade das relações existentes entre essas duas razões e com base nas 

relações entre raça e racismo.  “O racismo seria uma ideologia essencialista que postula a 

divisão da humanidade em grandes grupos chamados raças contrastadas que têm 

características físicas hereditárias comuns” (MUNANGA, 2003, p. 7), considerando que tais 

características servem de suporte para as psicológicas, morais, intelectuais e estéticas, que se 

situam em uma escala de valores desiguais.  
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O racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela 

relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural 

(MUNANGA, 2003). 

O racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista 

não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na cabeça dele 

é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, etc. que ele 

considera naturalmente inferiores ao grupo a qual ele pertence. De outro modo, o 

racismo é essa tendência que consiste em considerar que as características 

intelectuais e morais de um dado grupo, são consequências diretas de suas 

características físicas ou biológicas (MUNANGA, 2003, p. 8). 

Buscando fazer uma reflexão sobre a utilização do termo “racismo”, observa-se que 

este sofreu relevantes transformações em sua definição ao longo da história. Primeiramente, o 

racismo teve origem mítica e histórica, conforme contribui o antropólogo Munanga (2003): 

A primeira origem do racismo deriva do mito bíblico de Noé do qual resulta a 

primeira classificação, religiosa, da diversidade humana entre os três filhos de Noé, 

ancestrais das três raças: Jafé (ancestral da raça branca), Sem (ancestral da raça 

amarela) e Cam (ancestral da raça negra). Segundo o nono capitulo da Gênese, o 

patriarca Noé, depois de conduzir por muito tempo sua arca nas águas do dilúvio, 

encontrou finalmente um oásis. Estendeu sua tenda para descansar, com seus três 

filhos. Depois de tomar algumas taças de vinho, ele se deitara numa posição 

indecente. Cam, ao encontrar seu pai naquela postura fez junto aos seus irmãos Jafé 

e Sem, comentários desrespeitosos sobre o pai. Foi assim que Noé, ao ser informado 

pelos dois filhos descontentes da risada não lisonjeira de Cam, amaldiçoou este 

último, dizendo: seus filhos serão os últimos a ser escravizados pelos filhos de seus 

irmãos. Os calvinistas se baseiam sobre esse mito para justificar e legitimar o 

racismo anti-negro (MUNANGA, 2003, p. 8). 

Mais tarde, o racismo foi interpretado como a ideia de que as desigualdades entre os 

seres humanos estavam fundadas na diferença biológica, na natureza e na constituição do ser 

humano. Ela se origina na classificação “científica” derivada da observação de caracteres 

físicos, como cor da pele e traços morfológicos. Munanga (2003, p. 8) reporta que tais 

“caracteres foram considerados irreversíveis na sua influência sobre os comportamentos dos 

povos”, e aponta que tal mudança representa um marco ideológico bem representativo na 

construção da ideologia racista, passando de uma explicação suportada por questões 

metafísicas a uma questão biológica. Para justificar o estabelecimento da relação entre 

caracteres biológicos e qualidades morais, psicológicas, intelectuais e culturais que gera 

hierarquização de raças em superiores e inferiores, o autor busca em Carl Von Linné – 

naturalista sueco quem fez a classificação racial das plantas no século XVIII – um importante 

exemplo de classificação da raça humana, plenamente impregnado de hierarquização na 

escala de valores: 
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(I) Americano, que o próprio classificador descreve como moreno, colérico, 

cabeçudo, amante da liberdade, governado pelo hábito, tem corpo pintado; (II) 

Asiático: amarelo, melancólico, governado pela opinião e pelos preconceitos, usa 

roupas largas; (III) Africano: negro, flegmático, astucioso, preguiçoso, negligente, 

governado pela vontade de seus chefes (despotismo), unta o corpo com óleo ou 

gordura, sua mulher tem vulva pendente e quando amamenta seus seios se tornam 

moles e alongados; (IV) Europeu: branco, sanguíneo, musculoso, engenhoso, 

inventivo, governado pelas leis, usa roupas apertadas (MUNANGA, 2003, p. 9). 

Para Guimarães (2004) o caractere biológico é o que qualifica como o principal 

distintivo do conceito de racismo entre o mundo antigo e moderno. O autor recorre a Williams 

Júnior (1996 apud GUIMARÃES, 2004) para defender a ideia originária daquele, de que este 

conceito fora superado a partir de 1910, nos Estados Unidos, quando:  

Cientistas negros, seguidores de Franz Boas desfizeram-se da armadilha da 

definição biológica de raça, que explicava a condição social dos negros a partir da 

hipótese de sua inferioridade inata, para realçarem, analisarem e discutirem a 

heterogeneidade social, política e cultural do meio negro, concentrando-se na 

hipótese de que a discriminação racial era o principal obstáculo para o progresso 

social, político e cultural dos negros naquele país [Estados Unidos] (GUIMARÃES, 

2004, p. 4).  

Para Guimarães (2004), tais intelectuais buscavam justificar que as diferenças raciais 

não poderiam ser explicadas pela falta de integração do negro nas sociedades americanas, 

tampouco pela inferioridade do negro em relação ao branco. O autor defende que “os fatores 

explicativos mais importantes para ambos os fenômenos seriam, ao contrário, o preconceito, a 

discriminação e a segregação raciais” (GUIMARÃES, 2004, p. 5).  

O conceito de racismo considerado como doutrina defendia a raça como elemento 

central da determinação da cultura, derivando em crenças acerca da superioridade racial. Mais 

recentemente, incorporaram-se práticas e atitudes ao conceito de crenças, vindo a produzir-se 

a discriminação racial, como dizem Banton e Miles: 

Até o final dos anos 1960, a maioria dos dicionários e livros escolares definiam [o 

racismo] como uma doutrina, dogma, ideologia, ou conjunto de crenças. O núcleo 

dessa doutrina era de que a raça determinava a cultura, e daí derivam as crenças na 

superioridade racial. Nos anos 1970, a palavra foi usada em sentido ampliado para 

incorporar práticas e atitudes, assim como crenças; nesse sentido, racismo [passa a] 

denota[r] todo o complexo de fatores que produzem discriminação racial e, algumas 

vezes, frouxamente, designa também aqueles [fatores] que produzem desvantagens 

raciais (BANTON; MILES, 1994, p. 276).  

Complementarmente, Guimarães (2004) ratifica a ruptura da “cultura” como elemento 

central do conceito de racismo, apontando para a mudança definitiva na interpretação deste 

constructo a partir da década de 1960:  
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A explicação pela ‘cultura’, que segundo Herskovits poderia ser um fator 

condicionante das dificuldades da integração, adquirira, nos anos 1940, um caráter 

‘conservador’, que só foi ultrapassado depois dos 1960, quando a política de 

identidade passou a ser o principal foco do ativismo negro (GUIMARÃES, 2004, 

p. 5). 

Entretanto, ainda na década de 1930, já era possível encontrar pesquisas que 

incorporavam a preocupação principal com a integração e mobilidade social do negro, o que 

colocava o preconceito racial como principal obstáculo desta integração, deflagrando uma 

ruptura com os aspectos de aculturação, segundo Guimarães (2004). Tais aspectos, segundo o 

autor, representaram outra vertente da opinião de Franz Boas, desenvolvida por um de seus 

discípulos – o pesquisador Melville Herskovits – que fora marginalizada pela Sociologia e 

que tornava intelectuais negros mais interessados em realçar as oportunidades e condições de 

vida para determinar a situação social e atitudes pessoais e coletivas em vez de fenômenos 

culturais.  

Um exemplo que o autor utiliza para ratificar tal consideração é a pesquisa de 

doutorado de Pierson, realizada na Bahia, Brasil, em 1935: 

A agenda de pesquisa que Pierson trouxe para Bahia em 1935, como aluno de 

doutorado em Chicago, sob a orientação de Robert Park, incorporava já a 

preocupação principal com a integração e a mobilidade social dos negros, a hipótese 

de que o preconceito racial seria o principal obstáculo a esta integração, em 

detrimento dos aspectos de aculturação, conforme os ensinamentos de Park, que 

teorizou o ciclo da assimilação social (GUIMARÃES, 2004, p. 5). 

Como se pode ver, a abordagem histórica do termo racismo traz com ele a ideia de 

preconceito racial, discriminação racial e segregação racial. Portanto, para tratar deste tema 

seria conveniente esclarecer os conceitos básicos acerca do que é preconceito e discriminação.  

 

2.3.2 Preconceito, Discriminação e Estereótipo 

 

A palavra preconceito tem origem no latim praejudicium e observam-se diferentes 

interpretações acerca deste termo ao longo da história. Allport (1954), por exemplo, menciona 

três diferentes tipos de interpretações: (a) o primeiro refere-se ao conceito de precedente e tem 

o significado de julgamentos baseados em experiências anteriores; (b) o segundo vem do 

termo em inglês prejudice e tem o significado de julgamento formado antes de se examinar os 

fatos, reconhecidamente adotado de forma precipitada; (c) o terceiro é considerado como um 

sentimento acompanhado por um julgamento prévio e sem justificativas. Para o autor, o 
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preconceito acontece quando alguém assume aversão em relação ao outro sem justificativa 

fundamentada que suporte tal aversão. 

Desta forma, quando se generaliza uma dada aversão contra um membro de um grupo, 

estendendo-se ao restante do grupo, pode-se dizer que o preconceito está configurado. Allport 

(1954, p. 7) definiu o preconceito como “uma atitude aversiva ou hostil direcionada a uma 

pessoa que pertence a um grupo, simplesmente porque ela pertence a este grupo e, portanto, 

presume-se que ela possui as qualidades censuráveis do grupo”. A complexidade deste termo 

ainda se torna maior quando consideramos o sentido positivo e o negativo desta palavra, ou 

seja, da mesma forma que uma pessoa pode sofrer preconceito acerca das qualidades 

censuráveis do grupo ao qual pertence – o que seria o sentido negativo – esta mesma pessoa 

pode sofrer preconceito acerca das qualidades não censuráveis de tal grupo – o que seria o 

sentido positivo. No entanto, Allport (1954) considera apenas o sentido negativo para o 

significado de preconceito e reforça que “sempre que uma atitude negativa direcionada a uma 

pessoa for sustentada por suposições generalizadas, encontraremos a síndrome do preconceito” 

(ALLPORT, 1954, p. 12). 

Para o autor, é possível não manifestar o preconceito, mesmo que ele seja existente, 

pois cada pessoa reage de uma forma diferente contra os grupos por quem tem aversão e isso 

normalmente ocorre para conciliar interesses frente à alguma norma social, que repudia tal 

aversão. Para elucidar tal situação, Allport (1954) fornece como exemplo a história de um 

comerciante que contrata judeus para trabalhar em sua empresa a despeito de sentir 

preconceito contra este grupo. Ele o faz somente para conciliar um interesse pessoal, visto que 

a empresa está situada numa comunidade de judeus. Portanto, o preconceito nem sempre se 

apresenta neste tipo de manifestação de baixa intensidade. Por vezes, há notavelmente 

diferentes formas de manifestação mais intensas, como explica Allport (1954, p. 14):  

(I) Antilocução: expressa o preconceito por meio de palavras, relatando a outras 

pessoas o seu sentimento de aversão contra determinado grupo; (II) Evitação: 

quando se tende a evitar um grupo e desprezá-lo, uma forma mais intensa de 

manifestação; (III) Discriminação: quando o preconceito se manifesta na forma de 

exclusão, seja ela não institucionalizada ou institucionalizada, como é o caso da 

segregação; (IV) Ataques físicos: quando se age com violência contra o membro ou 

grupo ao qual se tem aversão; (V) Exterminação: quando se trata do último grau de 

violência para expressar preconceito, tal como genocídios (ALLPORT, 1954, p. 14). 

Para Aronson, Wilson e Akert (2002), na Psicologia o preconceito é considerado como 

atitude composta por um componente afetivo (emoção), um cognitivo (crenças e pensamentos) 

e um comportamental (com relação às ações). Os autores definem o preconceito como “uma 
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atitude negativa ou hostil contra pessoas de um grupo identificável, baseada exclusivamente 

na sua condição de membro do grupo” (ARONSON; WILSON; AKERT, 2002, p. 294). 

Podemos, assim, afirmar que é uma atitude preconceituosa assumir que uma determinada 

característica de um negro seja a mesma para toda população negra, bem como que uma 

característica de um grupo de negros seja rigidamente aplicável a cada membro negro 

pertencente ao grupo. 

Para Mor Barak (2005, p. 135) podem existir complicações na interpretação do termo 

preconceito; a autora refere-se a preconceito como “um julgamento pré-concebido ou opinião 

sustentada por membros de um grupo; o preconceito é percebido como atitude irracional de 

hostilidade dirigida a um indivíduo, um grupo, uma raça ou às suas supostas características”.  

Sobre a dúvida com relação à causa da origem do preconceito, que viria de fatores 

biológicos – possibilidade de mecanismos biológicos orientarem as preferências de indivíduos 

– ou de fatores culturais – possibilidade de a cultura ensinar os indivíduos a qualificar 

aspectos negativos e positivos dos outros – Aronson, Wilson e Akert (2002) consideram que, 

de fato, parece ser possível ensinar às crianças a ter alguns preconceitos, no entanto, elas não 

necessariamente levariam este aprendizado para a vida adulta. 

A discriminação é definida como “ação negativa injustificada ou prejudicial contra os 

membros de um grupo, simplesmente porque pertencem a esse grupo” (ARONSON; 

WILSON; AKERT, 2002, p. 297), por isso se pode dizer que a discriminação representa o 

componente comportamental do preconceito. A discriminação tem adquirido valor negativo, 

particularmente no ambiente organizacional, e pode ocorrer quando indivíduos, instituições 

ou entidades governamentais tratam as pessoas de forma diferente por considerarem 

“anormais” suas características pessoais, como sexo ou raça, por exemplo, e ainda quando tais 

ações exercem um efeito negativo no acesso ao emprego, promoção ou remuneração, afirma 

Mor Barak (2005). Banton (1998, p. 140) sublinha que “tratar os indivíduos de forma 

diferente por acreditar que eles pertencem a grupos raciais diferentes é discriminação”. 

Tendo sido expostos alguns conceitos sobre preconceito e discriminação, convém 

apresentar algumas interpretações acerca do conceito de estereótipo, que pode ser entendido 

como o componente cognitivo do preconceito, ou seja, a crença ou pensamento que gera 

atitude. Allport (1954, p. 189) define estereótipo como uma “imagem primária em torno de 

uma categoria construída pelo indivíduo e que surge de repetidas experiências. [...] É uma 

crença exagerada associada a uma categoria e que tem a função de justificar a nossa conduta 
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em relação àquela categoria”. Também pode ser entendido como julgamento baseado na 

probabilidade de se possuir um atributo, sendo ou não suportado por fatos ou evidências, isso 

quando não é a própria generalização exagerada dos fatos. 

Os estereótipos podem ser positivos – os japoneses são inteligentes – ou negativos – os 

negros são preguiçosos. E algumas vezes, fica evidente sua classificação enquanto 

componente cognitivo do preconceito, pois traz múltiplas crenças a um só fato generalizado. 

Assim, a mesma afirmação “os negros são bons esportistas” pode tanto ser positiva – quando 

se quer generalizar uma crença acerca do desempenho muscular e condicionamento físico dos 

negros, ou negativa – quando se quer generalizar uma crença acerca da baixa capacidade 

intelectual dos negros.  

O estereótipo “é uma generalização acerca de um grupo de pessoas, na qual 

características idênticas são atribuídas a praticamente todos os membros do grupo, sem levar 

em conta as variações reais entre eles e uma vez formados, os estereótipos são resistentes à 

mudança” (ARONSON; WILSON; AKERT, 2002, p. 294). 

Para Mor Barak (2005, p. 135), “o estereótipo é um retrato mental padrão e 

simplificado que é sustentado por membros de um grupo”, sendo classificado como positivo 

ou negativo e entendido a partir de um processo cognitivo. O estereótipo não necessariamente 

leva a uma ação discriminatória e não é, necessariamente, emocional. Também pode ser 

adotado em outras dimensões que não a raça, como sexo, por exemplo – as mulheres são 

vistas como mais sensíveis que o homem, e também podem ser vistas como menos orientadas 

para resultados – isso talvez influencie mulheres a assumir a estereotipagem de sensível ou as 

leve a mudar sua forma de agir no trabalho, assumindo comportamentos estereotipados para 

os homens de modo que sejam validadas para ascensão profissional. 

No Brasil, como em muitas outras nações, a sociedade usa mecanismos verbais e não 

verbais que trazem mensagens de preconceito, discriminação e estereótipo. Um exemplo disso 

é a piada. Para Fonseca (2012, p. 31) “a piada não exprime meras bobagens, destituídas de 

quaisquer preconceitos”, pois retrata um teor antidemocrático ao universo social, quando 

evoca uma falsa verdade. O autor complementa que a piada não é uma história inocente, 

inventada apenas para ser um passatempo lúdico que alimenta despreocupadamente um 

diálogo. Para ele, a piada deve ser interpretada como uma forma discreta de estimular o 

preconceito etnorracial, discreta especialmente por, ao provocar o riso, ela dissimular e 
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descontrair os possíveis conflitos e o mal-estar entre os emissores e os receptores da 

mensagem, como brancos e negros, neste caso. 

 

2.3.3 Os Negros no Atual Cenário Brasileiro 

 

O mercado de trabalho, de fato, é um bom exemplo para se entender o impacto da 

discriminação. “Com relação ao mercado de trabalho, levantamentos do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) demonstram notórias evidências de desigualdade racial” 

(SCHWARCZ, 2001, p. 57). Tendo em vista que os dados apresentados pela autora 

referenciam uma pesquisa divulgada no ano de 2001, optou-se por fazer a atualização de 

alguns destes dados a partir do relatório Síntese de Indicadores Sociais – uma análise das 

condições de vida, publicado em 2010. 

Este relatório foi elaborado com base nas informações disponíveis na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009, cuja cobertura abrange todo o 

território nacional, além de outras fontes do IBGE, como a Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (MUNIC) de 2009, e a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-2009. 

Complementarmente a essas fontes, o mesmo relatório também utilizou informações oriundas 

das bases de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação. 

Os dados do relatório Síntese de Indicadores Sociais – uma análise das condições de 

vida publicado em 2010 , no que tange às taxas de analfabetismo, de analfabetismo funcional 

e de frequência escolar, revelam uma persistente diferença entre os níveis apresentados pela 

população branca e a preta ou parda. 

A taxa de analfabetismo para o total da população diminuiu na última década, 

passando de 13,3%, em 1999, para 9,7%, em 2009, o que representa ainda um contingente de 

14,1 milhões de analfabetos. Apesar de avanços, tanto a população de cor preta quanto a de 

cor parda ainda têm o dobro da incidência do analfabetismo observado na população branca: 

são analfabetos 13,3% dos pretos e 13,4% dos pardos, contra 5,9% dos brancos. 

Outro indicador importante é o analfabetismo funcional, que engloba as pessoas de 

quinze anos ou mais de idade e menos de quatro anos completos de estudo, ou seja, que não 

concluíram a 4ª série do ensino fundamental. Essa taxa diminuiu mais fortemente nos últimos 

dez anos, passando de 29,4%, em 1999, para 20,3%, em 2009, o que representa ainda 29,5 
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milhões de pessoas. O analfabetismo funcional concerne mais fortemente aos pretos (25,4%) 

e aos pardos (25,7%) do que aos brancos (15%). São 2,7 milhões de pretos e 15,9 milhões de 

pardos que frequentaram escola, mas têm, de forma geral, dificuldades para exercer a plena 

cidadania através da compreensão de textos, pois eles não vão além de uma rudimentar 

decodificação. 

A média de anos de estudo é outra maneira de se avaliar o acesso à educação e às 

consequentes oportunidades de mobilidade social. A população branca de quinze anos ou 

mais de idade tem, em média, 8,4 anos de estudo em 2009, enquanto pretos e pardos da 

mesma faixa etária têm apenas 6,7 anos de estudo. Em 2009, os patamares são superiores aos 

de 1999 para todos os grupos, mas o nível atingido tanto pela população de cor preta quanto 

pela de cor parda, com relação aos anos de estudo, é ainda inferior àquele alcançado pelos 

brancos em 1999, que era, em média, sete anos de estudos. 

A proporção de estudantes de 18 a 24 anos de idade que cursam o ensino superior 

também mostra uma situação em 2009 inferior para os pretos e para os pardos em relação à 

situação de brancos em 1999. Enquanto cerca de 2/3, ou 62,6%, dos estudantes brancos estão 

nesse nível de ensino em 2009, os dados mostram que há menos de 1/3 para os outros dois 

grupos: 28,2% dos pretos e 31,8% dos pardos. Em 1999, eram 33,4% de brancos, contra 7,5% 

de pretos e 8% de pardos. 

Em relação à população de 25 anos ou mais de idade com ensino superior concluído, a 

PNAD (2009) mostra que há um crescimento notório na proporção de pretos e de pardos 

graduados, com a ressalva de que o ponto de partida na comparação é 1999, com 2,3% tanto 

para pretos quanto para pardos. Isso posto, observa-se que a quantidade de pessoas que têm 

curso superior completo é hoje cerca de 1/3 em relação a brancos, ou seja: 4,7% de pretos e 

5,3% de pardos contra 15% de brancos têm curso superior concluído nessa faixa etária. 

Além das diferenças educacionais, a PNAD (2009) desvenda fortes diferenças nos 

rendimentos. Considerando os anos de estudo, vê-se que as disparidades concernem a todos 

os níveis. Faixa a faixa, os rendimentos por hora de pretos e de pardos são, pelo menos, 20% 

inferiores aos de brancos e, no total, cerca de 40% menores. Comparando com a situação de 

dez anos antes, houve melhora concentrada na população com até quatro anos de estudo, pois, 

em 1999, os rendimentos por hora de pretos e de pardos com esse nível de escolaridade 

representavam, respectivamente, 47% e 49,6% do rendimento por hora de brancos, passando a 

57,4% para os dois grupos em 2009. 
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Segundo o relatório, a desigualdade entre brancos, pretos e pardos se exprime também 

na observação do empoderamento, relacionado ao número de pessoas em posições 

privilegiadas na ocupação. Na categoria de empregadores, estão 6,1% dos brancos, 1,7% dos 

pretos e 2,8% dos pardos em 2009. Ao mesmo tempo, pretos e pardos são, em maior 

proporção, empregados sem carteira e representam a maioria dos empregados domésticos. 

Complementarmente, dados publicados no mais recente relatório Perfil Social, racial e 

de gênero das quinhentas maiores empresas e suas ações afirmativas do Instituto Ethos 

(2010), que conta com o Ibope como parceiro, corroboram o cenário de desigualdades entre 

brancos e negros apresentado nos parágrafos anteriores. A representatividade dos negros nas 

organizações pesquisadas apresenta-se em latente desproporção, especialmente quando 

consideramos cargos executivos, como mostra o quadro a seguir (Quadro 1). 
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Quadro 1 ‒ Composição por raça – Comparação entre os anos 2001/2003/2005/2007/2010 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Instituto Ethos em parceria com o Ibope, 2010. 

Obs.: A classificação negros reúne pretos e pardos. 
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De acordo com o quadro apresentado (Quadro 1), os negros representam maior 

concentração no quadro funcional frente aos demais níveis hierárquicos nas organizações 

estudadas nesta pesquisa. Observa-se, também, que os negros são os únicos grupos que 

apresentaram evolução, quando comparamos o resultado de 2007 com o de 2010. Pode-se 

presumir, com isso, que os negros estão ocupando maior espaço nos níveis funcionais. 

O mesmo se pode observar para o nível de supervisão, embora haja uma lacuna de 

47,4 pontos percentuais entre os brancos e negros neste nível, o que evidencia uma importante 

diferença quando comparamos com a lacuna de 36,2 pontos percentuais entre estes dois 

grupos no quadro funcional. 

Quando se analisa o nível de gerência, pode-se observar que, excluindo-se os 

indígenas, que se mantiveram estáveis entre as duas últimas pesquisas, os negros são os 

únicos que apresentaram involução, considerando este mesmo período de aplicação das 

pesquisas. 

No nível executivo, pode-se observar que continua expressiva a vantagem de brancos 

frente a negros, representada pela lacuna de 88 pontos percentuais na pesquisa mais recente, 

apesar de os negros terem sido, mais uma vez, os únicos a apresentarem evolução entre a 

pesquisa de 2007 e a mais recente, de 2010. 

O que se pode concluir com tais análises é que, em complementaridade com os demais 

números apresentados anteriormente, o cenário traduz o alto nível de desigualdades entre 

brancos e negros e outros grupos de minoria e, desta vez, as desigualdades se situam no 

mercado de trabalho, que se pensa ser uma consequência dos diversos indicadores 

relacionados à formação. 

Essa análise e, sobretudo, a exposição desses números, também têm o propósito de 

esclarecer um dos motivos pelos quais este estudo se propôs a utilizar, como sujeito de 

pesquisa, os executivos negros a partir de cargos gerenciais; afinal, os números apresentados 

aqui mostram que seria difícil reunir quantidade suficiente de sujeitos ocupantes de cargos de 

diretoria ou presidência que pudessem participar deste trabalho. 
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2.3.4 O Governo e as Ações Afirmativas 

 

Historicamente, o Brasil foi caracterizado por um processo de colonização marcado 

por correntes expansionistas europeias, pela chegada de negros escravos trazidos de algumas 

regiões do continente africano para servir de mão de obra braçal e por correntes migratórias 

europeias e asiáticas. Nesse período, os negros eram transportados em condições precárias e 

recebiam tratamento indigno dos pertencentes à raça humana. O crescimento da população 

negra no Brasil dos tempos coloniais era paulatinamente incrementado pelo tráfico de navios 

negreiros e não pelas contribuições da taxa de natalidade de negros escravos já presentes neste 

país.  

O governo brasileiro sancionou a Lei de Terras (Lei nº 601/1850), restringindo o 

destino das terras devolutas somente à compra e não mais à concessão, o que determinou a 

condição dos negros ocuparem atividades agrícolas, sem o acesso à propriedade de terras. 

Para Oliveira (2007), a inobservância de políticas dirigidas ao fornecimento de melhores 

condições de trabalho para o negro originou o preconceito camuflado, que inclui e pretere, ao 

invés de excluir e segregar. 

Este tema tem ocupado significativo espaço na agenda de diferentes países e 

organizações e uma explicação para isso talvez seja a pressão imposta pela tendência à 

diversidade, como tentativa de minimizar os mecanismos de exclusão e promover a inclusão 

dos grupos. Os Estados Unidos, por exemplo, oferecem um amplo aprendizado para outras 

nações por meio da adoção de ações afirmativas que, desde a década de 1960, buscam mitigar 

a discriminação racial (MUNANGA, 2003). Para o autor, é certo dizer que a realidade das 

questões raciais naquele país sempre foi bem diferente da existente no Brasil, especialmente 

quando se trata do reconhecimento assumido da existência de discriminação racial, o que não 

ocorreu no Brasil, que por muitas vezes negava esta existência, como historicamente pode ser 

explicado pelo mito da democracia racial. 

Embora de forma ainda tímida, é possível notar, no Brasil, a adoção de ações 

afirmativas
1
, em especial, o sistema de cotas para negros nas universidades, que assume o 

propósito de tentar combater a discriminação racial por meio da promoção de igualdade de 

                                                 
1
Para Oliveira (2007), as ações afirmativas funcionam como meio para se corrigir as práticas discriminatórias, 

evitando, assim, que estas se perpetuem. Para Guimarães (1997, p. 233), ação afirmativa consiste em “promover 

privilégios de acesso a meios fundamentais – educação e emprego, principalmente – a minorias étnicas, raciais 

ou sexuais que, de outro modo, estariam deles excluídas, total ou parcialmente”.  
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oportunidades e justiça social. Além do sistema de cotas, se pode citar a Lei Afonso Arinos, 

que foi sancionada em 1951, sugerindo o reconhecimento formal de que havia preconceito 

neste país. No entanto, “por causa da falta de cláusulas impositivas e de punições mais diretas, 

a medida mostrou-se ineficaz no combate até mesmo dos casos bem divulgados de 

discriminação no emprego, nas escolas e serviços públicos”, aponta Schwarcz (2001, p. 53).  

Outro exemplo ainda mais significativo, sublinha a autora, é o da Lei nº 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989, que afirma ser o racismo “um crime inafiançável”. No entanto, da análise de 

seu texto, depreende-se uma “reiteração do ‘preconceito à brasileira’, de forma invertida, mas 

mais uma vez simétrica. Só são consideradas discriminatórias as atitudes praticadas 

publicamente” (SCHWARCZ, 2001, p. 53). 

 

2.3.5 Algumas Contribuições Acadêmicas 

 

Proudford e Nkomo (2006) apresentam uma revisão de trabalhos empíricos realizados 

internacionalmente desde 1995, em que revelam um movimento em concordância às ideias 

definidas por Cox e Nkomo (1990) e Nkomo (1992), as quais sugerem um conjunto de 

desafios para pesquisas nessa área.
2
 Para as autoras, agora existe um crescente corpo de 

evidências empíricas suportando e detalhando o impacto de raça e alguns trabalhos decorrem 

de uma longa tradição nas literaturas sociológicas e psicológicas. 

Segundo as autoras, pesquisas em comportamento organizacional também 

descobriram que a raça afeta a composição e a qualidade da rede social. Ibarra (1995 apud 

PROUDFORD; NKOMO, 2006) constatou que os membros de grupos minoritários tendem a 

ter mais laços de rede social racialmente diversa. Eles eram menos suscetíveis do que brancos 

a acreditar que suas redes sociais trariam acesso adicional para oportunidades de carreira, 

interpretam as autoras. 

Não obstante, um conjunto de pesquisas sobre efeitos de avaliador-avaliado, tais como 

de Mount, Hazucha, Holt e Sytsma (1995 apud PROUDFORD; NKOMO, 2006) e Mount, 

                                                 
2
A pesquisa mostrou persistência das disparidades nas taxas de emprego (FAIRLIE; SUNDSTROM, 1999; 

WESTERN; PETTIT, 2000 apud PROUDFORD; NKOMO, 2006), remuneração, lucros e pagamentos 

(ANDERSON; SHAPIRO, 1996; BARNUM; LIDEN; DITOMASO, 1995; DURDEN; GAYNOR, 1998; 

HOLZER, 1998; JUHN, 2003 apud PROUDFORD; NKOMO, 2006), avaliação de pessoal / aplicadores de 

testes (ARTHUR; EDWARDS; BARRETT, 2002; SCHMIT; RYAN, 1997 apud PROUDFORD; NKOMO, 

2006), medidas de competência gerencial (GOLDSTEIN; YUSKO; NICOLOPOULOS, 2001 apud 

PROUDFORD; NKOMO, 2006), capacidade cognitiva (ROTH; BAVIERA; BOBKO; SWITZER; TYLER, 

2001 apud PROUDFORD; NKOMO, 2006) e promoção (BALDI; MCBRIER, 1997 apud PROUDFORD; 

NKOMO, 2006).  
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Sytsma, Hazucha e Holt (1997 apud PROUDFORD; NKOMO, 2006) verificaram que a raça 

afeta as avaliações de desempenho. Avaliadores negros avaliaram melhor negros do que eles 

avaliaram brancos. Eles também avaliaram gestores negros e gestores brancos de uma forma 

melhor do que os seus pares brancos o fizeram. Stoll, Raphael e Holzer (2004 apud 

PROUDFORD; NKOMO, 2006) também encontraram efeitos de raça em seus estudos sobre 

decisões de contratação, examinando dados de 1992 a 1994, em que descobriram que 

escritórios de contratação pertencentes a negros são mais propensos a contratar negros do que 

escritórios de contratação pertencentes a brancos, observando que a tendência de negros para 

contratar negros pode ser contrabalançada por formas sutis de racismo praticado por brancos.  

Acerca de processos de contratação, as autoras recorrem a Brief, Dietz, Cohen, Pugh e 

Vaslow (2000 apud PROUDFORD; NKOMO, 2006), os quais observam que brancos com 

atitudes racistas podem se sentir autorizados a discriminar candidatos negros se lhes for dada 

uma justificativa por uma pessoa cuja autoridade eles legitimam, o que não torna este tipo de 

comportamento de obediência surpreendente, pois os sujeitos de Brief et al. (2000 apud 

PROUDFORD; NKOMO, 2006) foram todos estudantes brancos, o que torna difícil chegar a 

conclusões sobre as implicações de tais descobertas, pois também observaram que as 

organizações costumam contratar candidatos com um perfil semelhante ao dos funcionários 

ativos nelas. 

Shenhav e Haberfeld (1992 apud PROUDFORD; NKOMO, 2006) estudaram 117 

empresas de propriedade privada na área de Detroit e obtiveram algumas conclusões 

interessantes sobre o impacto da raça no salário. Eles descobriram que os trabalhadores 

brancos de empresas black-type são “penalizados” quando o número de empregados negros 

chega a certa proporção da força de trabalho. Trabalhadores negros, no entanto, não são 

afetados por trabalhar em empresas black-type.  

Os autores sugerem apoio parcial para a perspectiva de rotulagem sob teoria 

institucional de DiMaggio; Powell (1983 apud PROUDFORD; NKOMO, 2006) – brancos são 

afetados negativamente, mas negros não são quando o trabalho tem sido rotulado como de 

negro. Estes resultados suportam a afirmação de Wilkinson (1995, p. 168 apud 

PROUDFORD; NKOMO, 2006), quem alega que “raça continua sendo o determinante 

principal da organização social, afetando cada aspecto de emprego, oportunidade educacional, 

saúde e justiça”. 



56 
 

No Brasil, apesar deste ser um tema bem relevante, não se observam grandes 

contribuições acadêmicas envolvendo racismo com trajetória de carreira nas organizações. 

Para Cox e Nkomo (1990), que consideram um desafio tanto para gestores de organizações 

quanto para pesquisadores a integração das minorias e o impacto da raça nas organizações, 

alguns dos fatores que podem explicar a baixa produção intelectual acerca deste tipo de 

estudo são:  

(a) a existência de poucos pesquisadores nesta área; baixa qualidade das pesquisas 

existentes;  

(b) limitação de trabalhos não considerados importantes ou considerados 

controversos, os limitando a publicações;  

(c) o fato de este tema ser polêmico pode inibir organizações a participarem como 

objeto de estudo;  

(d) pode haver um pequeno número de pesquisadores pertencentes aos grupos de 

minoria, não despertando interesse aos pesquisadores pertencentes aos grupos de 

maioria;  

(e) pesquisadores concentrarem-se em uma linha específica e tradicional de pesquisa 

(chamada mainstream), não atribuindo à raça este tipo de classificação.  

Portanto, pretende-se que este trabalho traga contribuições não somente para membros 

do grupo de minoria aqui analisado, mas também que sirva de incentivo para mais trabalhos 

envolvendo este campo de estudo. 

 

2.3.6 Combatendo o Racismo no Brasil 

 

Como combater o racismo no Brasil? indaga Guimarães (1999). Este tema atravessa 

gerações e mesmo nos dias de hoje fica evidente que, apesar de o racismo ter passado algumas 

transformações, como apresentado neste trabalho, ainda está presente nas diversas formas de 

interações sociais, seja no ambiente interno, seja na vida social extraorganizacional. 

Guimarães (1999) propõe uma agenda antirracista em três dimensões: o Estado, a nação e os 

indivíduos. 

Para o autor, na dimensão do Estado, deve haver a preocupação pela “busca de 

garantias para liberdades e direitos individuais, independente de qualquer filiação identitária 

ou carismática – sexo, raça, religião, etnia, cor, classe” (GUIMARÃES, 1999, p. 114). Esse 

princípio, segundo o autor, já consta nas cartas constitucionais do Brasil, inclusive o não 

racialismo (crença na existência de raças humanas). Portanto, trata-se de obter garantias 

legais e práticas que assegurem seu cumprimento, especialmente no Brasil, que já tem 

experiência com a adoção de leis que, apesar de trazerem boas intenções, contêm 
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vulnerabilidades impedindo sua operacionalização, logo, seu cumprimento, complementa o 

autor. 

O princípio do não racialismo do Estado não deve significar que legislações 

específicas não possam ser elaboradas para atuar contra as formas de opressão social, por isso 

as formas efetivas de construção de privilégios – no sentido de vantagens injustas – devem ser 

perseguidas.  

“No Brasil, o carisma da cor é mobilizado conjuntamente com a classe, fazendo com 

que os brancos pobres estejam numa situação mais próxima dos negros e mestiços que dos 

brancos de classe média” (GUIMARÃES, 1999, p. 114). 

Este tipo de opressão faz com que as políticas públicas de caráter corretivo ou de ação 

afirmativa tenham de se diversificar, de modo que venham a dar conta das populações pobres, 

independentemente das cores das pessoas pertencentes a elas. O autor sublinha que, no Brasil, 

há uma condição preliminar que visa garantir o respeito aos direitos humanos de todos os 

cidadãos e o igual tratamento de todos perante as leis. 

Em respeito à dimensão da Nação, o autor acredita que o grande desafio deste século 

será a reconstrução das nacionalidades em bases pluriculturais e pluriétnicas.  

Os ideais de assimilação e de integração do Estado-nação terão de ser substituídos 

pela integração ao nível do Estado (dos direitos) e por uma política de valorização 

das diversas etnias e heranças culturais dos grupos sociais que hoje compõem a 

população de qualquer país [Brasil, África do Sul e Estados Unidos] (GUIMARÃES, 

1999, p. 114). 

Desta forma, o autor propõe que, ao contrário de como era considerado no século XIX, 

o Estado fique em igualdade à nação ou à raça ou à cultura; a partir deste século, a equação 

deve representar o Estado em igualdade a várias heranças culturais, várias raças e várias etnias. 

Por mais que se possa desenvolver uma cultura cívica, não se pode ignorar a existência de 

diversas heranças e tradições culturais que formam uma nação (APPIAH, 1998 apud 

GUIMARÃES, 1999). O autor defende que o não racialismo ao nível de nação não faz sentido 

algum: 

O combate ao racismo pressupõe tanto a garantia das liberdades individuais e da 

igualdade de tratamento (ao nível do Estado) quanto a garantia da positividade das 

identidades grupais (ao nível dos indivíduos), sendo neutro ao nível da 

nacionalidade (GUIMARÃES, 1999, p. 114). 
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Com relação à dimensão do indivíduo, a agenda antirracista deve focalizar os estigmas 

raciais (de cor, raça e classe no Brasil) de modo a interferir nas políticas educacionais do 

governo e fortalecer as instituições para que contribuam com a sustentação da autoestima das 

populações negras por meio do combate à discriminação racial e de cor, procurando valorizar 

as heranças culturais. Guimarães (1999) ratifica que para tal agenda ter viabilidade, precisa 

ser encarada no Estado nacional e ser acordada pelas partes interessadas. 

Como já dito anteriormente, este estudo envolve a diversidade e sua dimensão de raça 

como tema de pesquisa. Adicionalmente a isso, também vimos o interesse de conciliar este 

tema com a compreensão da trajetória de carreira de executivos negros, sujeitos participantes 

desta pesquisa. Portanto, antes de explicar o que se entende por trajetória de carreira, convém, 

primeiramente, compreender tais conceitos de carreira e trajetória de carreira. 

 

2.4 CARREIRA E TRAJETÓRIA DE CARREIRA 

 

A demanda pelo estudo de como as pessoas e as organizações lidam com carreiras teve 

intensidade após o período da Segunda Guerra Mundial, uma vez que se apresentava um 

aumento da complexidade organizacional das empresas. As bases para o estudo das carreiras, 

entretanto, tiveram origem na Escola de Administração Científica, com o estabelecimento de 

cargos ligados a postos de trabalho e dos sistemas de diferenciação entre eles; todavia, mais 

tarde, estes mesmos conceitos ultrapassaram as atividades ligadas à fabricação para as 

atividades administrativas e comerciais das empresas (VELOSO; DUTRA, 2010). 

Para os autores, as influências desta escola tornaram o estudo sobre carreiras uma 

atividade de competência exclusivamente da empresa e isso provocava que as pessoas se 

submetessem às vontades e necessidades corporativas, quadro alterado somente na década de 

1960, “frente ao aumento da complexidade técnica das empresas, à expansão dos mercados e 

devido ao maior estímulo à reflexão sobre modos de vida” (VELOSO; DUTRA, 2010, p. 3). 

Os autores ainda observam que, como reflexo deste processo de ampliação de 

mercados e aumento da complexidade organizacional das empresas, evidenciam-se as 

primeiras preocupações de autores com este assunto, porém alcançam a consolidação somente 

a partir da década de 1970, através de livros que se destinaram a estruturar o tema em questão 

(HALL, 1976; SCHEIN, 1978). 
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Veloso e Dutra (2010, p. 3; 4) observam que foi somente a partir da década de 1980 

que se evidenciam debates acerca de práticas de carreiras envolvendo tanto a perspectiva das 

pessoas, “com instrumentos, cursos e técnicas para planejamento de carreiras e a criação de 

centros de carreira nas empresas” (p. 3), quanto a perspectiva das organizações, “com a 

discussão de como conciliar expectativas de carreira e desenvolvimento profissional, como 

aprimorar processos de recrutamento interno, como construir base de dados sobre as pessoas 

de forma mais adequada à gestão de carreiras etc.” (p. 3; 4). 

 

2.4.1 Carreira 

 

Hoje, entretanto, cenário de incerteza e ambiguidade, face à presença de arquiteturas 

organizacionais e de negócios cada vez mais complexas, com múltiplas formas de se 

estabelecerem relações de trabalho, a carreira é compreendida não exclusivamente 

condicionada às oportunidades profissionais que as organizações oferecem para as pessoas, 

mas, sobretudo, às oportunidades oferecidas por novas formas de construir uma relação de 

trabalho e às necessidades pessoais e familiares dos trabalhadores (VELOSO; DUTRA, 2010). 

Neste caso, “as pessoas são chamadas à responsabilidade pela própria carreira e a 

assumir sua evolução profissional” (ARTUR; ROUSSEAU, 1996; ARTHUR; INKSON; 

PRINGLE, 1999; MAINIERO; SULLIVAN, 2006 apud VELOSO; DUTRA, 2010). Os 

autores complementam que as pessoas são impelidas a pensar sua carreira dentro de 

parâmetros que dependem menos da empresa como referência para suas decisões e, cada vez 

mais, usando de si próprias e das oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho, de modo 

que se posicionem profissionalmente e construam seu futuro. 

Para London e Stumph (1982 apud VELOSO; DUTRA, 2010, p. 4), a carreira 

representa a frequência de transições ligadas a necessidades individuais e imposições da 

organização e da sociedade e “consiste na sequência de posições ocupadas e de trabalhos 

realizados durante a vida profissional de uma pessoa, considerando que o entendimento e a 

avaliação das experiências profissionais fazem parte da perspectiva do indivíduo na carreira”. 

Para os autores, na perspectiva da organização, estão englobados políticas, procedimentos e 

decisões ligadas à carreira na empresa. 

A definição de London e Stumph (1982) encerra conceitos importantes, uma vez que 

trata a carreira como uma série de estágios e transições que variam conforme 

pressões originadas no próprio indivíduo e no ambiente, e não a partir da suposição 

de que a carreira seja linear. A partir de tais considerações, é possível identificar a 
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incidência de movimento na carreira, tanto para o indivíduo quanto para a 

organização (VELOSO; DUTRA, 2010, p. 4). 

Para Arthur, Hall e Lawrence (1989 apud VELOSO; DUTRA, 2010, p. 4), “a carreira 

envolve a sequência de experiências profissionais, sendo que o trabalho influencia a maneira 

como os indivíduos enxergam e interagem com outras pessoas, organizações e sociedade”, 

fazendo com que a carreira proporcione uma perspectiva variável na interação entre o 

indivíduo e a sociedade.  

Sob o ponto de vista dos autores, as organizações são responsáveis por fornecer apoio 

e condições para que haja uma relação de alavancagem mútua de expectativas, enquanto que 

às pessoas, reserva-se a gestão de seu desenvolvimento, de sua competitividade profissional e 

de sua carreira. Veloso e Dutra (2010) complementam que o fator segurança – no sentido de 

se sentir seguro, confiante e estável no trabalho – pode estar mais relacionado às qualificações 

pessoais e a atitudes sobre a própria carreira que às possibilidades atreladas ao empregador. 

Para Dutra (2010), a carreira pode ter vários desenhos e naturezas diferentes, em 

função das entregas exigidas pelas empresas e pelo mercado, concentrando-se em três 

categorias: 

(I) Operacionais: são carreiras ligadas às atividades-fim da empresa; exigem o uso 

do corpo ou alto grau de estruturação. Geralmente se encerram em si mesmas, sendo 

importante que a organização defina critérios de mobilidade para outras carreiras ou 

para o mercado;  

(II) Profissionais: são carreiras ligadas a atividades específicas; geralmente exigem 

pessoas com formação técnica ou de terceiro grau (superior). Não são definidas pela 

estrutura organizacional da empresa e sim pelos processos fundamentais, como: 

administração, envolvendo atividades administrativas, sistemas de informação, 

finanças, contabilidade, recursos humanos, jurídico etc., tecnologia, envolvendo 

engenharia de produtos, processos, qualidade, produção, materiais, logística etc., 

comercialização, envolvendo vendas, marketing, gestão de consumidores etc.; 

(III) Gerenciais: são carreiras ligadas às atividades de gestão da empresa. 

Normalmente, as pessoas são oriundas das carreiras operacionais ou profissionais, 

que ao longo do seu processo de crescimento demonstraram vocação e aparência 

para a carreira gerencial. Algumas empresas recrutam pessoas recém-formadas e 

sem experiência profissional e as preparam para a carreira gerencial, são os 

chamados programas de trainees (DUTRA, 2010, p. 67).  

A migração entre carreiras de natureza diferentes apresenta muitas dificuldades para a 

empresa e para as pessoas, adverte o autor. Ele explica que uma das dificuldades consiste no 

fato de a carreira gerencial ser vista como um prêmio, incentivando, assim, uma trajetória 

voltada para essa natureza de carreira (DUTRA, 2010).  
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A mobilidade entre carreiras de mesma natureza se dá naturalmente, todavia é 

importante estabelecer com precisão os critérios de mobilidade entre carreiras de naturezas 

diferentes (DUTRA, 2010). Um exemplo de mobilidade entre carreiras de naturezas diferentes 

está na promoção de um profissional técnico para carreira gerencial. 

Este estudo se limita a considerar precisamente, como interesse deste trabalho, os 

sujeitos de pesquisa que necessariamente encontram-se posicionados na carreira de natureza 

gerencial, portanto, assume-se que não há interesse de discutir as diferentes naturezas de 

carreira e suas especificidades. Deseja-se, com isso, apenas compreender como executivos 

negros desenvolveram suas trajetórias de carreira.  

 

2.4.2 Trajetória de Carreira 

 

Ao longo da década de 80, observou-se, no Brasil, uma atenção especial orientada para 

o estudo do comportamento de carreiras nas organizações e no mercado de trabalho; 

entretanto, foi somente a partir do final dessa década em diante que os estudos passaram a 

estar orientados à pessoa (DUTRA, 2010).  

A trajetória de carreira é definida como “uma sequência de situações profissionais 

vivenciadas pela pessoa” (DUTRA, 2010, p. 58) e pode ser identificada nas organizações, no 

mercado e na análise de biografias. O presente estudo toma tal conceito como referência 

teórica para suportar as discussões envolvendo a análise dos dados coletados e busca, assim, 

dar respostas aos objetivos específicos deste projeto. 

Para o autor há, no Brasil, uma natural resistência das pessoas ao planejamento de suas 

vidas profissionais e isto é explicado pelo fato de que elas estão acostumadas a encarar o 

desenvolvimento profissional como algo dado pela empresa ou pelo simples fato de não terem 

recebido este tipo de estímulo em sua vida. O autor acredita que “as pessoas tendem a guiar 

suas carreiras mais por apelos externos, tais com: remuneração, status, prestígio etc., do que 

por preferências pessoais” (DUTRA, 2010, p. 59). 

Dutra (1996) aponta que as pesquisas realizadas no Brasil constatam que as pessoas 

encaram o planejamento de suas carreiras como identificação de oportunidades na 

organização ou no mercado de trabalho e complementa que este modo de visão inclui uma 

perspectiva externa, de fora para dentro, ao passo que deveria ser múltipla, ou seja, considerar, 

também, a visão interna.  
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O autor ainda adverte que “pensar desta forma posiciona o trabalhador na empresa de 

ontem ou no mercado de trabalho de ontem” (DUTRA, 2010, p. 60). O presente trabalho 

tomou como sujeitos de pesquisa quatro executivos negros com idades compreendidas entre 

30 e 50 anos, com trajetória de carreira consolidada em diferentes organizações e/ou 

diferentes departamentos de organizações, que alcançaram posições gerenciais ou correlatas, 

na pretensão de compreender o desenvolvimento da trajetória de carreira destes sujeitos, 

considerando tanto a perspectiva externa, quanto interna. Portanto, faz-se necessário 

esclarecer que, neste estudo, não houve a preocupação em levantar o que a empresa fez com 

relação à trajetória de carreira dos sujeitos, mas, sim, compreender a visão – seja ela interna 

ou externa – dos sujeitos acerca do desenvolvimento de sua carreira. 

A trajetória de carreira apresenta três momentos bem definidos no que se refere ao seu 

desenvolvimento (DUTRA, 2010, p. 66): 

(I) Início: a entrada na carreira é bem clara para empresa e para as pessoas. Quase 

sempre é possível estabelecer com precisão quais são os requisitos e as condições de 

acesso à carreira; 

(II) Crescimento: as organizações em geral conseguem monitorar bem o início do 

processo de crescimento das pessoas na carreira, após o que deixam as pessoas 

completamente abandonadas. As empresas mais estruturadas conseguem estabelecer 

todo o  percurso de crescimento em determinada carreira, mais comumente nas 

carreiras operacionais e técnicas, porém dificilmente nas administrativas e gerenciais; 

(III) Final: raramente as pessoas e as organizações têm clareza sobre o final da 

carreira. Observam-se pessoas no topo de suas carreiras há muitos anos e sem 

perspectivas de desenvolvimento, bloqueando o acesso de pessoas que vêm 

crescendo. O fundamental neste estágio é a possibilidade de a pessoa preparar-se 

para outra carreira com suporte da empresa. 

As trajetórias profissionais são estáveis nas empresas, ou seja, ao compreenderem-se 

as trajetórias como atuação das pessoas em atribuições e responsabilidades de mesma 

natureza, pode-se verificar que essas trajetórias não se alteram ao longo do tempo (DUTRA, 

2004). O autor observa que as trajetórias profissionais são alinhadas a macroprocessos e estes, 

à natureza da organização. Raramente, quando as trajetórias se alteram, tal alteração é 

explicada por variações substantivas nos macroprocessos, acarretadas por mudança na 

natureza da organização.
3
 Sendo assim, tendo-se em vista que, no presente estudo, pensou-se 

                                                 
3
No caso de uma empresa que produz lingotes de alumínio, encontramos quatro trajetórias de carreira: 

operacional, que engloba pessoas que produzem alumínio; técnica, que engloba pessoas que atuam na 

engenharia de produção, qualidade, segurança e meio ambiente; suporte, que engloba as pessoas que atuam em 

atividades administrativas, financeiras, de tecnologia de informação, jurídica etc. e gerencial, que engloba as 

pessoas com responsabilidades gerenciais na empresa. Essas trajetórias existem desde a inauguração dessa 

empresa, ocorrida há quase 30 anos, embora a empresa já tenha passado por quatro revisões de estrutura 

organizacional e tenha mudado a origem de seu capital (DUTRA, 2010, p. 68; 69). 
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no sentido de mobilidade da carreira de executivos negros pesquisados, decidiu-se rejeitar o 

termo “trajetória profissional” e adotar o termo “trajetória de carreira”, visto que este último 

inclui uma sequência de situações profissionais vivenciadas pela pessoa, podendo ser 

identificada na análise de biografias (DUTRA, 2010). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 SUPOSIÇÕES FILOSÓFICAS  

 

Nas últimas duas décadas, as técnicas de pesquisa se multiplicaram, permitindo um 

maior número de escolhas aos investigadores ou pesquisadores. Creswell (2007) recomenda 

que o pesquisador avalie três elementos básicos para estruturar um projeto de pesquisa, como 

as suposições filosóficas sobre de que consistem as alegações de conhecimento, 

procedimentos gerais de pesquisa conhecidos como estratégias de investigação e 

procedimentos detalhados de coleta de dados, análise e redação, chamados de métodos. 

Para o autor, fazer uma alegação de conhecimento significa que os pesquisadores 

começam um projeto com determinadas suposições sobre como e o que vão aprender durante 

a investigação. Essas alegações podem ser chamadas de paradigmas (LINCOLN; GUBA, 

2000; MERTENS, 1998 apud CRESWELL, 2007); suposições filosóficas, epistemológicas e 

ontologias (CROTTY, 1998 apud CRESWELL, 2007); ou metodologias de pesquisa 

amplamente concebidas (NEUMAN, 2000 apud CRESWELL, 2007). Em termos filosóficos, 

os pesquisadores fazem alegações sobre o que é conhecimento (ontologia), como o 

identificamos (epistemologia), que valores o compõem (axiologia), como escrevemos sobre 

ele (retórica) e os processos para estudá-lo (metodologia) (CRESWELL, 1994). 

Dentre as diferentes escolas de pensamento, este trabalho se reserva a usar o 

interpretativismo, que, segundo Burrell e Morgan (1979), abraça um abrangente espectro de 

pensamentos filosóficos e sociológicos que compartilham a característica comum de buscar 

compreender e explicar o mundo social a partir do ponto de vista das pessoas envolvidas nos 

processos sociais, o que evidencia a preocupação em compreender a experiência subjetiva dos 

indivíduos.  

Os pesquisadores qualitativos conduzem um estudo interpretativo básico, interessado 

em como as pessoas interpretam suas experiências, como eles constroem o mundo em que 

vivem e que significados eles atribuem às próprias experiências (MERRIAM, 2002). A autora 

sublinha que para este tipo de pesquisa, os dados são coletados através de entrevistas, 

observações ou análise documental. Para Merriam (2002), a análise de dados envolve 

identificar padrões repetitivos, apresentados como categorias, por exemplo, que agrupam os 

dados, e os resultados são uma mistura desses padrões repetitivos suportados pelos dados de 

onde foram derivados. Assim, a interpretação geral será o entendimento do pesquisador, 
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mediado por sua perspectiva especial disciplinar de compreensão dos participantes sobre o 

fenômeno de interesse. 

Creswell (2007) observa que as pessoas desenvolvem significados subjetivos para suas 

experiências e tais significados são variados e múltiplos, capazes de levar o pesquisador a 

buscar uma complexidade de visões, em vez de estreitar significados em poucas categorias de 

ideias, o que desenha o objetivo de basear-se o máximo possível nas visões que os 

participantes têm da situação em estudo. O autor observa que as questões tornam-se amplas e 

gerais, possibilitando aos participantes construírem o significado de uma situação, o qual é 

tipicamente forjado em discussões ou interações com outras pessoas. Quanto mais aberto for o 

questionamento, melhor, pois o pesquisador ouve cuidadosamente o que as pessoas dizem.  

 

3.2 DEFINIÇÃO DO MÉTODO E TIPO DE PESQUISA 

 

Adotou-se a pesquisa qualitativa de caráter exploratório. Conforme definido por 

Godoy (2006), esse tipo de pesquisa é o mais adequado quando estamos lidando com 

problemas poucos conhecidos.  A pesquisa qualitativa parte de questões ou focos de interesses 

amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Logo, a obtenção de 

dados sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada procura compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes 

de tal situação (GODOY, 2006). Rynes e Gephart (2004 apud CRESWELL, 2007) entendem 

que um valor importante da pesquisa qualitativa é a descrição e compreensão das reais 

interações humanas, sentidos e processos que constituem os cenários da vida organizacional 

na realidade. 

A pesquisa qualitativa ocorre em um cenário natural em que o pesquisador, para 

conduzir a pesquisa, sempre vai ao local (casa, escritório) onde está o participante e isso lhe 

permite desenvolver um nível de detalhes sobre a pessoa ou sobre o local e ficar altamente 

envolvido nas experiências reais dos participantes (ROSSMAN; RALLIS, 1998). Para os 

autores, a pesquisa qualitativa usa métodos múltiplos que são interativos e humanísticos, cada 

vez mais envolvendo a participação ativa e a sensibilidade dos participantes. 

A partir dessas ideias, Creswell (2007) complementa que os pesquisadores qualitativos 

buscam o envolvimento dos participantes na coleta de dados e tentam estabelecer harmonia e 

credibilidade com as pessoas no estudo, não perturbando o ambiente mais do que o necessário. 
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A pesquisa qualitativa é tida como emergente e não pré-configurada, pois admite-se 

que diversos aspectos surgem durante um estudo qualitativo e as questões de pesquisa podem 

sofrer mudança e ser refinadas à medida que as portas se abrem ou se fecham para a coletada 

de dados, permitindo ao pesquisador a descoberta dos melhores locais para entender o 

fenômeno central de interesse (ROSSMAN; RALLIS, 1998).  

Cabe, aqui, relembrar, então, os objetivos desta pesquisa: (i) objetivo geral: investigar 

os aspectos favoráveis e desfavoráveis percebidos por executivos negros no desenvolvimento 

de suas trajetórias de carreira; (ii) objetivos específicos: (a) mapear a história de vida dos 

executivos negros respondentes; (b) mapear práticas e comportamentos inclusivos percebidos 

por executivos negros nas organizações onde  desenvolveram suas trajetórias de carreira; (c) 

investigar como executivos negros desenvolveram suas próprias trajetórias de carreira; (d) 

entender como executivos negros percebem a existência de racismo nas organizações onde 

desenvolveram suas trajetórias de carreira; (e) identificar os aspectos favoráveis percebidos 

por executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira; (f) identificar os 

aspectos desfavoráveis percebidos por executivos negros no desenvolvimento de suas 

trajetórias de carreira. 

O presente estudo declara o interesse de considerar as perspectivas de homens negros 

como sujeitos de pesquisa acerca de suas percepções sobre o desenvolvimento de sua própria 

trajetória de carreira em vez de considerar as perspectivas das organizações as quais estes 

atuaram ou atuam. Esta decisão, portanto, flexibiliza a escolha do local para entender o 

fenômeno central de interesse, pois não exige a presença do pesquisador no ambiente 

organizacional, o que poderia prejudicar o processo de coleta de dados e, por consequência, 

de sua interpretação.  

 

3.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

Optou-se pela estratégia de pesquisa da história de vida, considerando esta estratégia 

metodológica favorecedora de estudos em que se busca compreender os significados que os 

próprios sujeitos de pesquisa constroem acerca de suas próprias experiências. A utilização da 

história de vida teve berço nas ciências sociais a partir de estudos realizados pela Escola de 

Chicago nos anos 1920 e conquistou ampla popularidade naquela ocasião. Segundo Denzin 

(1989), a história de vida seria uma espécie de método biográfico que tem como objetivo 

apontar o escrito da vida de uma pessoa, com base em entrevistas. 
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Para Becker (1999), esta estratégia enfatiza a importância às interpretações que as 

pessoas fazem de sua própria experiência, representando assim, uma explicação para o 

comportamento. Ou seja, a versão dos fenômenos construída pelos próprios atores sociais tem 

seu valor. Sendo assim, a história de vida representa uma estratégia metodológica na qual os 

discursos, as narrativas dos sujeitos, ganham um valor central para a compreensão dos 

fenômenos sociais (CZARNIAWSKA, 2002; RIESSMAN, 2002). Para Queiroz (1991, p. 6), 

a história de vida representa “o relato de um narrador sobre sua existência através do tempo, 

tentando reconstituir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que 

adquiriu”.  

A história de vida se diferencia de outros métodos qualitativos não somente por ter 

foco no indivíduo, mas sobretudo por exigir um caráter pessoal ao processo de pesquisa, por 

ter orientação prática e enfatizar a subjetividade, é o que alegam Hatch e Wisniewski (1995). 

Esta estratégia metodológica foi alvo de críticas, sendo atacada por pesquisadores 

adeptos das suposições filosóficas mais hegemônicas, por sua semelhança com textos 

jornalísticos, e por apresentar resultados vagos, baixa capacidade de generalização e um 

diálogo insuficiente com a teoria. Becker (1999) observa que a história de vida era 

considerada pouco confiável, aproximando-se mais da literatura e do jornalismo do que do 

método científico, como determinavam os ditames positivistas (BECKER, 1999). 

Sobretudo a partir dos anos 1980, a história de vida passou a ocupar um lugar de 

destaque no rol das metodologias qualitativas (FARADAY; PLUMMER, 1979; BERTAUX, 

1993; DAVIS, 2003 apud JAIME; GODOY; ANTONELLO, 2007). A construção da sua 

legitimidade passou, inicialmente, pela apresentação de respostas às críticas a ela endereçadas, 

mas ainda dentro de um mesmo campo de referências (JAIME; GODOY; ANTONELLO,  

2007).  

A despeito deste contexto, a história de vida permite captar o que acontece na 

interseção do individual com o social. Nesse sentido, diversos autores enfatizam que, ao 

trabalhar com essa abordagem metodológica, é importante que o pesquisador evite 

aprisionar-se em oposições como microssocial / macrossocial, realidade subjetiva / realidade 

objetiva, indivíduo / sociedade, agência / estrutura, biografia / história (CRAPANZANO, 

1984; KOFES, 1994, 2001; DAVIS, 2003; BOURDIEU, 2004). 

Com isso, os autores apontam para uma perspectiva de complementaridade, pois 

enquanto se conta a história de vida de um sujeito, tratando dos aspectos subjetivos presentes 
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em suas interpretações, o pesquisador se situa no microssocial e na realidade subjetiva. Porém, 

quando se aborda os constrangimentos estruturais que se colocam na trajetória desse sujeito, 

em especial o contexto histórico social (tempo e lugar) no qual se constrói essa trajetória, o 

pesquisador se situa na dimensão macrossocial e na realidade objetiva (CRAPANZANO, 

1984; KOFES, 1994, 2001; DAVIS, 2003; BOURDIEU, 2004). Utilizando estes princípios, o 

presente estudo pretende complementar a realidade subjetiva da objetiva, manifestando 

interesse não somente nas interpretações de significados presentes nas narrativas dos sujeitos, 

bem como estimulando o olhar dos sujeitos para o meio onde ele desenvolveu sua trajetória de 

carreira. 

Sobre as diferentes funções da história de vida, Bertaux (1997) destaca a função 

exploratória, que tem o propósito de oferecer ao pesquisador uma primeira noção da realidade 

que, neste momento, ainda não lhe é familiar. A segunda função, segundo o autor, tem caráter 

analítico e não excludente da primeira função, pois permite ao pesquisador fazer algumas 

constatações acerca dos dados coletados. Além dessas, a terceira e última função, a qual este 

autor a considera menos apropriada, é chamada de função expressiva, e renega uma análise 

mais profunda das histórias de vida, em virtude de se preocupar em transcrever integralmente 

os relatos. 

Denzin (1989) adverte que a vida ou conjunto de experiências de vida é 

exclusivamente pertencente a cada pessoa, sendo vivida num nível superficial em que reflete 

as rotinas ou cotidiano da pessoa ou sendo vivida em profundidade, refletindo os valores e 

sentimentos, que não são visíveis. O autor explica que a história de vida pode pertencer à vida 

coletiva de um grupo, organização ou comunidade. Com isso, “ao contar sua história de vida, 

o indivíduo poderá revelar, paralelamente, a história de uma determinada comunidade em que 

se insere, ou de uma organização para a qual atua” (CRAIDE, 2011, p. 6). Diante disso, 

pensa-se que a adoção da abordagem de história de vida torna-se pertinente nos estudos sobre 

trajetória de carreira de negros, uma vez que há forte interação entre a vida do indivíduo 

investigado e a sua comunidade e ou organização para a qual trabalha. 

Jones (1983) defende que a história de vida traz uma contribuição no campo da 

administração porque ela constitui-se numa das mais adequadas metodologias de pesquisa 

quando se deseja verificar como as pessoas criam e relatam o mundo social ao seu redor por 

meio do desenvolvimento de uma estrutura interpretativa da experiência cujos significados 

são revelados. Para o autor, ela toma como dados de pesquisa os relatos dos indivíduos sobre 

sua própria vida ou de segmentos específicos de seu mundo social, os quais devem 



69 
 

documentar o relacionamento entre o indivíduo e a realidade social, descrever as formas para 

esse sujeito interpretar os contextos nos quais sua vida tem sido conduzida e os significados 

atribuídos à sua participação nesse processo. 

De modo análogo, Musson (2004) reafirma que seria um erro entender a história de 

vida enquanto uma metodologia exclusivamente individualista, pois embora ela tenha como 

foco as experiências dos indivíduos num período de tempo, também assume que tais vidas 

movem-se ao longo da história e da estrutura social, podendo, assim, prover um entendimento 

que se estende além daquela vida para abarcar o contexto mais amplo das organizações, 

instituições, culturas e sociedades. Tal advertência sugere que o pesquisador, no campo de 

estudo de Administração, esteja atento às constantes mudanças que ocorrem nas organizações, 

pois a história de vida pode examinar os significados que as pessoas atribuíram às suas vidas 

durante períodos caracterizados como de mudanças e transformações no interior das 

organizações. 

Para Musson (2004) e Jones (1983) vários processos e eventos que envolvem os 

indivíduos e as organizações podem ser estudados usando-se a história de vida, como por 

exemplo, as questões de pesquisa que tratam de temas como: desenvolvimento de carreira
4
, 

comportamentos e ações empreendedoras, processos de socialização e interação social por 

meio dos quais se constrói determinadas práticas de trabalho e estilos gerenciais.  

Ainda de acordo com Musson (2004), embora muito da pesquisa organizacional tenha 

uma abordagem meramente gerencial, as organizações são compostas por diferentes grupos 

com vozes que raramente são ouvidas. Assim, é possível pensar que a história de vida pode 

trazer importantes contribuições quando a preocupação do pesquisador é “ouvir outras vozes”, 

ou seja, aquelas que representam grupos minoritários e/ou historicamente excluídos das 

posições de poder e prestígio nas organizações. Este trabalho não traz novidade com relação a 

abordar grupos gerenciais, mas apresenta um diferencial, quando busca ouvir as vozes de 

executivos negros, membros de grupos de minoria na sociedade brasileira. 

 

  

                                                 
4
Interessantes exemplos de pesquisas que estudaram questões relativas ao desenvolvimento de carreira, utilizando 

como abordagem metodológica a história de vida podem ser encontrados em Rippon (2005), que examinou a 

carreira de professores, ou Woodall et al. (1995) e O’ Neil e Bilimoria (2005), que focaram a carreira gerencial 

de um grupo de mulheres (JAIME; GODOY; ANTONELLO, 2007). 
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3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Classicamente, as histórias de vida são construídas a partir de entrevistas qualitativas 

em profundidade (MASON, 2002; BRYMAN, 2004 apud JAIME; GODOY; ANTONELLO, 

2007), no entanto, no que se refere ao uso de entrevistas, vale ressaltar que a entrevista deve 

ser pensada nessa abordagem metodológica como um evento interativo, uma coprodução, uma 

atividade dialógica, um desempenho que envolve as atividades de ambos: o entrevistador e o 

entrevistado (CRAPANZANO, 1984; KOFES, 1994, 2001; CHAMBON, 1995; DAVIS, 

2003). 

Para Queiroz (1988), a entrevista é a forma mais antiga e mais difundida em termos de 

coleta de dados orais nas ciências sociais. Em concordância com a autora, Roesch (1999) 

afirma que o pesquisador recorre ao uso de entrevistas em profundidade, ou relatos dos 

próprios participantes da pesquisa.  

No que concerne à operacionalização da entrevista de história de vida, existem três 

estágios: (i) o primeiro refere-se ao planejamento da entrevista e tem o objetivo de preparar o 

pesquisador e permitir a ele que compreenda como e porque a técnica poderá ser benéfica 

para a pesquisa; (ii) o segundo envolve o processo em si de realização das entrevistas; e (iii) o 

terceiro representa a transcrição e interpretação propriamente dita dos dados coletados 

(ATKINSON, 2001). O presente estudo adotou os três estágios sugeridos por Atkinson (2001) 

e, neste sentido, apresenta, no Quadro 2, a matriz de amarração, onde se pode claramente 

notar como e porque esta técnica de coleta de dados foi benéfica para a pesquisa, uma vez que 

tal matriz expressa detalhadamente as questões envolvendo o roteiro de pesquisa e suas 

conexões com os objetivos específicos deste estudo. Além disso, também se pôde ver o 

planejamento da pesquisa, apontando quais questões foram feitas a cada entrevista realizada 

pelo pesquisador. 

Analogamente a Atkinson (2001), Bertaux (1997) recomenda que o pesquisador esteja 

preparado antes de entrar em campo para realizar as entrevistas. O autor sugere que o 

pesquisador leve com ele um caderno de campo para tomar nota das impressões, encontros e 

reflexões. Essa sugestão foi corroborada por Closs (2009), que justifica que tal cuidado 

contribui para não se perder nenhuma informação referente ao contexto da entrevista. Desta 

forma, neste estudo, foi constituído um caderno de campo logo após cada encontro, de modo 

que itens como os comentários dos entrevistados, a percepção de sentimentos e demais 

questões pudessem ser aprofundados em novas entrevistas. 
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De acordo com Atkinson (2001), a coleta de dados para história de vida envolve a 

realização de duas a três entrevistas com cada um dos sujeitos investigados. Craid (2011, p. 9), 

em seu ensaio teórico sobre o uso de história de vida no campo da Administração, explica que 

isto ocorre porque, “como no primeiro encontro a pergunta a ser adotada é bastante ampla, 

permitindo que o entrevistado fale livremente sobre sua trajetória de vida, alguns aspectos 

poderão não ser evidenciados”. Este estudo adotou tais recomendações e estabeleceu dois 

encontros com cada um dos quatro sujeitos de pesquisa. O primeiro encontro (E1) teve as 

seguintes questões amplas: Fale-me, por favor, sobre sua história de vida; Fale-me, por favor, 

sobre toda a sua trajetória de carreira. 

Atkinson (2011) sublinha que, deste modo, nas etapas posteriores, os questionamentos 

podem variar e durante o processo de entrevista talvez seja necessário adicionar novas 

questões. Assim sendo, o presente trabalho contemplou um conjunto de outras questões em 

maior profundidade, elaboradas cuidadosamente para conferir respostas aos objetivos 

específicos e ao problema de pesquisa, que foram aplicadas no segundo encontro (E2). Os 

demais encontros que fossem eventualmente necessários seriam planejados e realizados tendo 

em vista a investigação de algum ponto relevante ao escopo da pesquisa que porventura não 

tivesse sido esclarecido ao longo dos dois primeiros encontros ou até mesmo para sanar 

alguma dúvida que tivesse sido gerada durante o processo de entrevistas. 

Com relação à primeira entrevista da história de vida, Mageste e Lopes (2007) 

recomendam que o sujeito a ser entrevistado seja abordado de forma ampla e aberta e que o 

pesquisador interfira o mínimo possível, apenas para estimular a fala ou para esclarecer algum 

ponto relevante. A partir disso, neste estudo adotou-se o cuidado de interferir somente caso 

fosse necessário, evitando a troca entre o pesquisado e pesquisador já no primeiro encontro; 

porém isso foi feito de modo a permitir uma escuta atenta, embora não passiva, pois um dos 

princípios da história de vida é justamente a experiência vivida pelo entrevistado. Queiroz 

(1988) corrobora tal postura ao afirmar que o pesquisador deve manter-se o mais silencioso 

possível, sem bruscas intervenções, contudo, não ausente ao processo. 

A respeito do roteiro de pesquisa, Queiroz (1983) recomenda atenção para que seja 

elaborado com cuidado, evitando forçar o entrevistado a falar o que o pesquisador quer ouvir. 

Por essa razão, no presente trabalho houve preocupação em elaborar questões amplas, de 

modo que o pesquisado não se sentiu influenciado a responder aquilo que o pesquisador 

queria ouvir. 
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Frente à complexidade inerente à realização de história de vida e, embora haja 

maneiras diferentes de se interpretar e representar as histórias dos pesquisados, Closs (2009) 

afirma que um aspecto presente em várias pesquisas com esta estratégia é o fato de 

abrangerem menor número de sujeitos participantes. Craide (2011, p. 9) sublinha que, 

“ademais, não há um número predeterminado de sujeitos a serem investigados”. Para 

Spíndola e Santos (2003), a quantidade de relatos deve depender da qualidade das 

informações obtidas, e a coleta dos depoimentos deve chegar ao fim quando estes começarem 

a se tornar repetitivos ou não acrescentarem fatos novos aos relatos anteriores. Queiroz (1988) 

defende que o número de entrevistas deve ser tal que acumule material suficiente para 

comparações por meio de convergências e divergências. 

No presente trabalho buscou-se transcrever cada entrevista à medida que elas foram 

sendo concluídas, como sugere Closs (2009). Esta atitude demanda a revisão de cada 

entrevista imediatamente após sua conclusão e, assim como suporta Demartini (1988), 

favorece verificar se uma nova entrevista com o mesmo sujeito é necessária. Essa tarefa deve 

ser conciliada, se possível, com a análise das anotações registradas no caderno de campo, 

aponta o autor. Adicionalmente a isso, pensa-se que o roteiro de pesquisa pode ser 

sensivelmente ajustado, de modo a contribuir para as entrevistas seguintes, se houver 

necessidade. 

Qualquer discussão sobre participante e local deve incluir os quatro aspectos 

identificados por Miles e Huberman (1994): (i) o cenário onde a pesquisa ocorrerá – neste 

trabalho prevaleceu a flexibilidade, visando proporcionar aos entrevistados mais tranquilidade 

e maior interação com o pesquisador; (ii) os atores que serão entrevistados – neste caso foram 

quatro executivos negros; (iii) os eventos que o trabalho se propõe investigar – deu-se 

relevância à história de vida (etapas da formação acadêmica, mudança de cidade, instituições 

de ensino, fatos relevantes da vida, etc.) e trajetória de carreira (promoções, trocas de 

emprego, reconhecimentos, etc.) de cada sujeito; e, finalmente, (iv) o processo que representa 

a natureza evolutiva dos eventos vividos pelos atores dentro do cenário – para tanto foi 

utilizada a estratégia de história de vida, como já mencionado. 

Com isso, o presente estudo se propôs a responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Quais aspectos são percebidos como favoráveis e desfavoráveis por executivos negros ao 

desenvolvimento de suas próprias trajetórias de carreira? E, como objetivos, temos os 

seguintes: (i) objetivo geral: investigar os aspectos favoráveis e desfavoráveis percebidos por 

executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira; (ii) objetivos específicos: 
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(a) mapear a história de vida dos executivos negros respondentes; (b) mapear práticas e 

comportamentos inclusivos percebidos por executivos negros nas organizações onde  

desenvolveram suas trajetórias de carreira; (c) investigar como executivos negros 

desenvolveram suas próprias trajetórias de carreira; (d) entender como executivos negros 

percebem a existência de racismo nas organizações onde desenvolveram suas trajetórias de 

carreira; (e) identificar os aspectos favoráveis percebidos por executivos negros no 

desenvolvimento de suas trajetórias de carreira; (f) identificar os aspectos desfavoráveis 

percebidos por executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. O 

quadro a seguir (Quadro 2), desenvolvido por Hanashiro (2009), permite uma clara 

visualização do roteiro de entrevistas. 
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Quadro 2 ‒ Matriz de amarração  

Problema de pesquisa: Quais aspectos são percebidos como favoráveis e desfavoráveis por executivos negros ao desenvolvimento de suas próprias trajetórias de carreira? 

Objetivo geral: Investigar os aspectos favoráveis e desfavoráveis percebidos por executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira 

Objetivos específicos 
Técnica de coleta de dados  

(*) Questionário de qualificação das empresas Itens do roteiro 

Técnica de 

análise de 

dados 
Questionário* Observação Documentos Entrevistas 

(a) mapear a história de 

vida dos executivos negros 

respondentes 

   E1 

I- Fale-me, por favor, sobre sua história de vida;  

Algumas provocações: antecedentes pessoais, formação, carreira, 

aspectos relativos à visão de mundo.  

Análise de 

categorização 

(b) mapear práticas e 

comportamentos 

inclusivos percebidos por 

executivos negros nas 

organizações onde 

desenvolveram suas 

trajetórias de carreira 

   E2 

I- Como você se sentia para criar condições que lhe permitissem a 

inclusão no processo de tomada de decisão da empresa (reuniões, 

atividades sociais, etc.) ao longo de sua trajetória de carreira? Por 

quê? 

II- A empresa criava um ambiente que contribuía para que você se 

sentisse incluído, como participação na tomada de decisão, na 

construção da estratégia, reuniões, eventos sociais, etc.? Por quê? 

III- Como você avalia o comportamento de seus colegas de trabalho 

com relação a você? 

IV- Que práticas, procedimentos ou comportamentos evidenciados 

nas organizações onde você atuou, pro-porcionaram-lhe um 

sentimento de inclusão? Por quê? 

V- Que práticas, procedimentos ou comportamentos evidenciados 

nas organizações onde você atuou, proporcionaram-lhe um 

sentimento de exclusão? Por quê? 

Análise de 

categorização 

(c) investigar como 

executivos negros 

desenvolveram suas 

próprias trajetórias de 

carreira 

   E1 

I- Fale-me, por favor, sobre toda a sua trajetória profissional;  

Algumas provocações: promoções, reconhecimento, formação, 

carreira, troca de empresa, mercado de trabalho. 

Análise de 

categorização 

continua... 



75 
 

...continuação 

Problema de pesquisa: Quais aspectos são percebidos como favoráveis e desfavoráveis por executivos negros ao desenvolvimento de suas próprias trajetórias de carreira?  

Objetivo geral: Investigar os aspectos favoráveis e desfavoráveis percebidos por executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. 

Objetivos específicos 
Técnica de coleta de dados  

(*) Questionário de qualificação das empresas Itens do roteiro 

Técnica de 

análise de 

dados 
Questionário* Observação Documentos Entrevistas 

(d) entender como 

executivos negros 

percebem a existência de 

racismo nas organizações 

onde desenvolveram suas 

trajetórias de carreira 

   E2 

I- Durante toda a sua trajetória de carreira, você se lembra de ter 

presenciado alguma atitude racista em alguma das empresas onde 

você trabalhou? Conte-me, por favor, como se deu tal(is) atitude(s). 

II- Em sua trajetória de carreira, alguma vez você se lembra de ter 

sido vítima de alguma atitude racista? Conte-me, por favor, qual foi 

a situação. 

III- Como você avalia o comportamento de seus colegas de trabalho 

com relação ao racismo? E com relação aos seus líderes? 

IV- Até que ponto as práticas, procedimentos ou políticas das 

organizações onde você trabalhou contribuem para que haja 

racismo nestas organizações? Por que você pensa assim? 

V- Como você avalia a política de consequências com relação a 

eventuais atitudes racistas presenciadas nas empresas em que você 

atuou ao longo de sua trajetória de carreira? Poderia me dar algum 

exemplo? Acredita que tais políticas são aplicáveis a todos os 

públicos internos? 

VI- Nas organizações onde você desenvolveu sua trajetória de 

carreira era possível identificar vários negros em posição 

executiva? A que você atribui este fato? 

Análise de 

categorização 

continua... 
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...continuação 

Problema de pesquisa: Quais aspectos são percebidos como favoráveis e desfavoráveis por executivos negros ao desenvolvimento de suas próprias trajetórias de carreira?  

Objetivo geral: Investigar os aspectos favoráveis e desfavoráveis percebidos por executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. 

Objetivos específicos 
Técnica de coleta de dados  

(*) Questionário de qualificação das empresas Itens do roteiro 

Técnica de 

análise de 

dados 
Questionário* Observação Documentos Entrevistas 

(e) identificar os aspectos 

favoráveis percebidos 

por executivos negros no 

desenvolvimento de suas 

trajetórias de carreira 

   E2 

I- Durante toda a sua história, que aspectos de sua vida você 

julga terem sido favoráveis para o desenvolvimento de sua 

própria trajetória de carreira? Por quê? 

II- Que aspectos de sua trajetória de carreira você julga terem 

sido favoráveis para seu desenvolvimento? Por quê? 

III- Até que ponto as organizações onde você trabalhou 

favoreceram o desenvolvimento de sua trajetória de carreira? 

IV- Conte-me, por favor, qual evento você considera como 

sendo o turning point em sua trajetória de carreira? 

V- Se você tivesse a chance de voltar ao início de sua trajetória 

de carreira, o que você não mudaria? Por quê? 

VI- Se você fosse convidado a aconselhar um jovem negro que 

acaba de entrar no mercado de trabalho, o que você diria para 

que ele pudesse desenvolver uma trajetória de carreira de 

sucesso?  

Análise de 

categorização 

continua... 
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...continuação e conclusão 

Problema de pesquisa: Quais aspectos são percebidos como favoráveis e desfavoráveis por executivos negros ao desenvolvimento de suas próprias trajetórias de carreira?  

Objetivo geral: Investigar os aspectos favoráveis e desfavoráveis percebidos por executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. 

Objetivos específicos 
Técnica de coleta de dados  

(*) Questionário de qualificação das empresas Itens do roteiro 

Técnica de 

análise de 

dados 
Questionário* Observação Documentos Entrevistas 

(f) identificar os 

aspectos desfavoráveis 

percebidos por 

executivos negros no 

desenvolvimento de 

suas trajetórias de 

carreira 

   E2 

I- Durante toda a sua história, que aspectos de sua vida você julga 

terem sido desfavoráveis para o desenvolvimento de sua própria 

trajetória de carreira? Por quê? 

II- Que aspectos de sua trajetória de carreira você julga terem sido 

desfavoráveis para seu desenvolvimento? Por quê? 

III- Até que ponto as organizações onde você trabalhou 

desfavoreceram o desenvolvimento de sua trajetória de carreira? 

IV- Conte-me, por favor, qual evento você considera como sendo a 

principal barreira ou dificuldade em sua trajetória de carreira? 

V- Se você tivesse a chance de voltar ao início de sua trajetória de 

carreira, o que você faria diferente? Por quê? 

VI- Se você fosse convidado a aconselhar um jovem negro que 

acaba de entrar no mercado de trabalho, o que você diria como 

cuidados a serem tomados no desenvolvimento de uma trajetória de 

carreira? 

Análise de 

categorização 

Fonte: Desenvolvido por Hanashiro (2009). 
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3.5 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Neste trabalho, como sujeitos de pesquisa, foram considerados cinco executivos – 

quanto ao critério de executivos, convém explicar que abrange: (i) homens brasileiros com 

idade compreendida entre 30 e 50 anos que se declaram negros; (ii) com trajetória de carreira 

consolidada em diferentes organizações e/ou diferentes departamentos de organizações de 

grande porte no Brasil; (iii) que ocupam posições gerenciais ou correlatas desde que sejam 

responsáveis pela gestão de pessoas e/ou orçamento, participem do processo decisório da 

empresa, bem como estejam envolvidos na arena política da organização – que foram 

submetidos a entrevistas presenciais sobre história de vida.   

A realização de entrevistas de história de vida demanda muito tempo, por isso, no 

presente estudo, limitou-se a quatro o número de entrevistados. Considera-se que este número 

de participantes propiciou suficiente riqueza de dados para análise e para a consecução dos 

objetivos propostos pelo estudo. Os perfis dos executivos negros, sujeitos em potencial para 

serem entrevistados estão sintetizados no quadro a seguir (Quadro 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

Quadro 3 ‒ Perfil dos sujeitos de pesquisa 

Sujeitos em potencial Idade Espaço Cultural Cargo/função mais recente 
Porte/Atuação da empresa 

mais recente 

Formação 

acadêmica 

Código de entrevista 

referente aos sujeitos de 

pesquisa 

Joaquim Barbosa 36 
SE – RJ – RS – MG – 

SC – BA – SP 

Gerente Geral de 

Planejamento e Logística 
Grande/Fertilizantes  MBA 

E11 – 1ª Entrevista 

E12 – 2 ª Entrevista 

Edson Arantes do 

Nascimento 
31 RJ – MA – SP  

Gerente Geral de Operações e 

Manutenção  

Grande/Petróleo, Energia, 

Mineração e Logística  
MBA 

E21 – 1ª Entrevista 

E22 – 2ª Entrevista 

Nelson Mandela 50 RJ Auditor Contábil Máster Grande/Petróleo MBA 
E31 – 1ª Entrevista 

E32 – 2ª Entrevista 

Barack Obama 41 RJ – SP 
Gerente Geral de 

Planejamento Estratégico 
Grande/Siderurgia Mestre 

E41 – 1ª Entrevista 

E42 – 2ª Entrevista 

Martin Luther King 36 RJ – SP Gerente de Suprimentos Grande/Siderurgia MBA 
E51 – 1ª Entrevista 

E52 – 2ª Entrevista 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Quanto aos sujeitos em potencial, a escolha dos profissionais a serem entrevistados 

seguiu o critério de faixa etária, de modo a maximizar as chances de identificação de pessoas 

que pudessem ter desenvolvido uma trajetória de carreira até alcançar posições no mínimo 

gerenciais, tendo em vista que o critério de raça, por si só, já reduz as chances de identificação 

de potenciais sujeitos para este estudo, dado o cenário de desigualdades presente na sociedade 

brasileira, como exposto neste trabalho. Não se quer dizer, com isso, que o recorte de idade 

utilizado neste trabalho garante a identificação dos sujeitos de pesquisa, no entanto, se pode 

considerar que, ao menos, contribui para identificação do perfil desejado, pois dificilmente 

seria possível encontrar jovens negros com menos de 30 anos, assumindo posições executivas, 

tal como definido nos supracitados critérios. 

Comumente, se pode observar que muitos estudos no campo da Administração 

preservam a confidencialidade dos sujeitos participantes de pesquisas qualitativas. O presente 

trabalho concorda com tal observação e esclarece que os nomes contidos no Quadro 3 são 

meramente fictícios e têm o objetivo de homenagear negros ilustres
5
 que, certamente, serviram 

ou servem mundialmente de referência para outros negros que almejam construir uma 

trajetória de sucesso e sonham com um mundo com igualdade de oportunidades para todos. 

Quanto ao Espaço Cultural, procurou-se estabelecer o critério de identificação dos 

estados federais onde os sujeitos construíram sua trajetória de carreira. Este critério tem o 

objetivo de mapear os movimentos geográficos que os executivos negros tiveram de cumprir 

ao longo do desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. Sabe-se, também, que o Brasil é 

um país continental, marcado por ampla área territorial e por sensíveis diferenças culturais e 

sociais nas diversas regiões que o compõe e, além disso, o mercado de trabalho demonstra 

demandar certa mobilidade por parte de qualquer profissional que esteja inserido nele. Não se 

                                                 
5
Joaquim Benedito Barbosa Gomes ‒ (Paracatu, 7 de outubro de 1954) ‒ é um advogado e atualmente 

professor, jurista e magistrado brasileiro. É o atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, sendo portanto o 

atual chefe do Poder Judiciário brasileiro. Em 2013 foi eleito pela Revista Time uma das cem pessoas mais 

influentes do mundo.  

Nelson Rolihlahla Mandela ‒ (Mvezo, 18 de julho de 1918) ‒ é um advogado, ex-líder rebelde e ex-presidente 

da África do Sul (1994 a 1999), considerado o mais importante líder da África Negra, ganhador do Prêmio 

Nobel da Paz de 1993, e Pai da Pátria da moderna nação sul-africana.  

Edson Arantes do Nascimento ‒ mais conhecido como Pelé (Três Corações, 21 de outubro de 1940) ‒ é um 

ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. É reconhecido entre especialistas de futebol e ex-jogadores 

como o maior futebolista da história. 

Barack Hussein Obama ‒ (Honolulu, 4 de agosto de 1961) ‒ é um advogado e político dos Estados Unidos, o 

44º e atual presidente do país, desde 24 de janeiro de 2009, e o Nobel da Paz de 2009.  

Martin Luther King ‒ (Atlanta, 15 de janeiro de 1929 – Memphis, 4 de abril de 1968) ‒ foi um pastor 

protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos 

direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao 

próximo. Ele foi a pessoa mais jovem a receber o Premio Nobel da Paz em 1964, pouco antes de seu assassinato. 

Seu discurso mais famoso e lembrado é “Eu Tenho Um Sonho”.  
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pretendia, com isso, tratar desse assunto com um grau de prioridade digno de ser incluído 

como um objetivo específico nesta pesquisa, no entanto, esperava-se emergirem categorias de 

análises a partir dos dados coletados nas entrevistas, visto que a maior parte dos sujeitos 

mapeados para este estudo apresentou mobilidade geográfica. 

Com relação ao cargo/função de cada sujeito de pesquisa, teve-se o objetivo de 

apresentar, neste recorte da amostra, que tais sujeitos apresentaram, de fato, um 

desenvolvimento profissional no processo de construção de suas trajetórias de carreira. Para 

isso, tomou-se esse dado, além de outros de caráter mais subjetivo como a referência à 

posição alcançada, para responder a apenas um dos critérios de qualificação dos sujeitos de 

pesquisa. Neste caso, foi a associação com a ocupação de uma posição gerencial ou outra 

posição correlata, desde que fossem responsáveis pela gestão de pessoas e/ou orçamento, 

participassem do processo decisório da empresa, bem como estivessem envolvidos na arena 

política da organização, uma vez que poucos negros alcançam esse tipo de posição nas 

organizações brasileiras, como já mostrado em capítulos anteriores deste trabalho.  

Para reduzir os riscos atrelados à inexistência de padronização de nomenclaturas de 

cargos em diferentes organizações, alguns cuidados complementares ao simples fato de 

mensurar o título do cargo ou função – neste caso, gerencial – se fazem necessários, dentre 

eles, a investigação do porte da empresa e a responsabilidade de cada sujeito dentro das 

organizações onde atuaram. Tal responsabilidade foi medida de forma subjetiva, mediante o 

processo de interação com os sujeitos – que, juntos, poderiam balizar a validade dos sujeitos, 

contribuindo para o alcance dos objetivos deste projeto.  

Complementarmente a isso, o critério de formação acadêmica tem o objetivo de 

mapear a formação acadêmica de cada sujeito, conferida ao longo de sua trajetória de carreira, 

visto que é comum se pensar que uma “boa” formação pode favorecer o desenvolvimento da 

trajetória de carreira de negros.  

 

3.6 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Assim como concordam Demartini (1988) e Closs (2009), Craid (2011, p. 11) observa 

que “percebeu-se uma lacuna no que concerne à orientação acerca da análise do material 

coletado em entrevistas de história de vida”. A autora complementa que seguiu a 

recomendação de Closs (2009) para elaborar uma sistematização própria para a análise dos 

dados obtidos nessa fase de estudo, no caso de sua pesquisa que objetivava analisar como 
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profissionais brasileiros que realizaram a intramobilidade em função de suas carreiras 

percebem e vivenciam a interculturalidade intranacional. 

A autora comenta que, naquela pesquisa, apesar de muitas passagens dos relatos dos 

profissionais terem sido consideradas, a análise concentrou-se nas vivências e percepções 

intrinsecamente relacionadas com o tema central da pesquisa, como recomendam Spink e 

Lima (2000). Já Denzin (1989), assumindo um pensamento bem mais amplo, sinaliza que, 

para organizar e interpretar dados de história de vida, o pesquisador tanto pode assumir uma 

postura objetiva, pautada em eventos e experiências objetivas, bem como uma postura 

subjetiva, pautada numa estratégia interpretativa. O presente estudo se valeu da postura 

subjetiva e rejeitou a postura objetiva, demonstrando preocupação nas diversas experiências 

subjetivas dos sujeitos em momentos distintos de suas vidas. 

Ainda na estratégia subjetiva ou interpretativa de Denzin (1989), o pesquisador 

convidou os sujeitos participantes a teorizarem sobre suas vidas para, em seguida, fazer uma 

cuidadosa leitura e interpretação dos relatos. Desta forma, o presente trabalho isolou trechos 

das narrativas e categorias de análise por meio dos padrões e significados das experiências 

relatadas, escrevendo uma abstração analítica de cada caso, como recomenda o autor, voltada 

ao processo estrutural da vida do sujeito, no debate entre as teorias contidas no referencial 

teórico e as experiências de vida e, finalmente, nas características únicas e gerais da vida. Para 

Denzin (1989), ao término das interpretações de todos os casos, o pesquisador pode 

estabelecer comparações entre os casos e formular generalizações teóricas acerca do tema 

investigado. 

A estratégia de análise de dados envolveu a realização de leituras atentas de cada 

história de vida (DEMARTINI, 1988), buscando experiências e significados relevantes para 

cada executivo negro entrevistado. Em seguida, foram destacados trechos das narrativas, 

associados aos objetivos da pesquisa, constituindo-se categorias mais amplas.  

Buscou-se selecionar trechos, analisá-los à luz da literatura sobre o tema de pesquisa, 

possibilitando a identificação de subcategorias, envolvendo padrões de experiências e 

significados semelhantes, testadas e reformuladas continuamente, e organizadas em torno das 

categorias que correspondem aos objetivos específicos do estudo (DENZIN, 1989). Uma 

síntese da história de vida foi, então, escrita, assim como as análises interpretativas, incluindo 

os trechos das narrativas mais representativas das questões analisadas na íntegra.  
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Este procedimento foi adotado na análise dos relatos de história de vida dos 

participantes, propiciando a identificação de categorias relevantes para a compreensão da 

questão de pesquisa proposta pelo estudo – Quais aspectos são percebidos como favoráveis e 

desfavoráveis por executivos negros ao desenvolvimento de suas próprias trajetórias de 

carreira?  

Concluídas as análises individuais dos discursos dos executivos negros entrevistados, 

o conjunto de informações foi analisado, envolvendo a identificação de convergências e 

divergências; a redefinição de categorias; a interpretação com base nos referenciais teóricos 

existentes e em novos referenciais que auxiliaram para a compreensão dos objetivos de 

pesquisa.  

Um exemplo quanto ao uso de categorização como técnica de análise de dados sob a 

estratégia de pesquisa de história de vida consiste no modelo desenvolvido por Melo (1991), e 

amplamente sugerido por Mageste e Lopes (2007), que utiliza a análise ou categorização 

temática. Para tanto, se realiza uma leitura com o propósito de destacar e categorizar temas 

emergentes; depois disso, realiza-se uma releitura com base nos temas destacados visando 

compreender em maior profundidade o conteúdo dos depoimentos e agrupando os trechos em 

uma planilha temática, visando constituir um conjunto de dados favoráveis à interpretação do 

tema em questão. 

De acordo com Queiroz (1988), a categorização utilizada decorre das revelações dos 

próprios informantes, sendo distribuídas hierarquicamente e sendo desvendados os princípios 

que a regem pelos próprios informantes, portanto é a lógica da construção e do funcionamento 

interno da sociedade e do grupo a que pertencem que vem à tona. 

Outro exemplo quanto ao uso da categorização como princípio de análise de dados 

pode ser identificado com base nos conceitos de categorização de Flores (1994). De acordo 

com essa abordagem de categorização a organização e análise de dados são feitas por temas 

definidos como relevantes ao pesquisador. Os “dados qualitativos podem ser produzidos em 

uma entrevista e contribuem para a informação de pesquisa sobre eles”, é o que afirma Flores 

(1994, p. 30). 

A utilização de mapas de associação de ideias é notavelmente aplicada em alguns 

estudos desta natureza. Os mapas, de acordo com Spink e Lima (2000, p. 107), “têm o 

objetivo de sistematizar o processo de análise de práticas discursivas em busca dos aspectos 

formais da construção linguística, dos repertórios utilizados nessa construção e da dialógica 
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implícita na produção de sentidos”. Para construir estes mapas, os autores afirmam que 

primeiramente é necessário definir categorias gerais que reflitam os objetivos da pesquisa. 

Desta forma, o presente estudo buscou identificar categorias a partir da leitura e identificação 

de passagens dos relatos e atreladas aos objetivos específicos e à teoria relacionada. 

Depois disso, foram estabelecidas subcategorias a partir da leitura das histórias de vida 

relacionadas com os objetivos específicos da pesquisa. Sendo assim, ressalta-se que foram 

considerados apenas os trechos relacionados com o foco de investigação da pesquisa, 

rejeitando-se os trechos que porventura possam ter sido relatados, mas que se distanciam do 

tema central da pesquisa, ou seja, como executivos negros percebem aspectos favoráveis e 

desfavoráveis para o desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. Esta postura é inspirada 

na sugestão de Spink e Lima (2000) e também busca evitar a invalidação da utilização da 

abordagem de história de vida, conforme aconteceu em estudo analisado por Jaime, Godoy e 

Antonello (2007), já citado no presente trabalho, no qual o autor do referido estudo não 

estabeleceu uma associação da linha narrativa ao uso de categorias de análises relacionadas 

com o tema central de sua pesquisa. 

Jaime, Godoy e Antonello (2007) afirmam que as pesquisas que fazem uso da história 

de vida não necessitam, obrigatoriamente, abranger a totalidade da existência dos sujeitos. 

Para os autores, há situações em que “fragmentos de histórias de vida têm grande interesse 

porque focalizam justamente uma determinada temática que se quer conhecer, delimitando o 

interesse do pesquisador por determinados fenômenos e situações sociais vividas” (JAIME; 

GODOY; ANTONELLO, 2007, p. 9). 

Uma vez encerradas as análises das histórias de vida, assim como a construção dos 

mapas de associação de ideias de cada uma delas, buscou-se identificar convergências e 

divergências entre as categorias estabelecidas e ter liberdade para incluir ou redefinir 

categorias com base no referencial teórico visando alcançar os objetivos da pesquisa. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

4.1 EXPERIÊNCIAS DO PESQUISADOR EM CAMPO 

 

O processo de preparação para ida ao campo envolve um planejamento minucioso, 

especialmente quando se trata de pesquisa qualitativa. O presente estudo necessitou superar as 

dificuldades de identificação de executivos negros com o perfil adequado à pesquisa. Sendo 

assim, o pesquisador decidiu fazer uma busca em redes sociais, tais como LinkedIn e 

Facebook, bem como por meio da sua rede de contato profissionais, tendo em vista que não é 

comum encontrar uma gama de sujeitos potenciais de pesquisa com o perfil declarado na 

seção de metodologia deste estudo. 

A primeira busca via redes sociais, propiciou a identificação de doze potenciais 

sujeitos de pesquisa, mas ainda era necessário conferir se o perfil seria pertinente com os 

critérios de seleção estabelecidos para os sujeitos de pesquisa. Quanto aos critérios, convém 

reforçar que incluíam: (i) homens brasileiros com idade compreendida entre 30 e 50 anos que 

se declarassem negros; (ii) com trajetória de carreira consolidada em diferentes organizações 

e/ou diferentes departamentos de organizações de grande porte no Brasil; (iii) que tenham 

ocupado posições gerenciais ou correlatas desde que fossem responsáveis pela gestão de 

pessoas, gestão e/ou orçamento, participassem do processo decisório da empresa, bem como 

estivessem envolvidos na arena política da organização. 

Pela rede de contatos profissionais, o pesquisador recebeu a indicação de cinco 

potenciais sujeitos; entretanto, a maioria das indicações, sejam elas das redes sociais ou pelas 

redes de contatos não atendiam ao perfil desejado devido, a uma questão de gênero, locus 

onde a trajetória de carreira foi desenvolvida e características da posição ocupada na 

organização. Depois dessa primeira filtragem, foram identificados quatro sujeitos pertencentes 

ao perfil desejado. Por conseguinte, estabeleceram-se os contatos iniciais por e-mail 

explicando sucintamente sobre os objetivos da pesquisa e qualificando o perfil do sujeito 

desejado, de modo que o sujeito em potencial pudesse voluntariamente manifestar a sua 

adequação ao perfil. Um exemplo que justifica tal estratégia envolveu o fato de que o 

reconhecimento de ser negro advém do próprio indivíduo.  

Essa medida concilia pragmatismo, no que tange à verificação com objetividade dos 

critérios requeridos pelo perfil do sujeito e discrição na abordagem ao sujeito em potencial, 

evitando constrangimentos que poderiam ser causados com questões do tipo: Você se 
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considera negro? Até porque, essa é uma classificação passível de árduo debate, 

especialmente quando envolve os denominados “pardos”, que configuram em conjunto com 

os “pretos”, a classificação do negro no Brasil. 

Após a realização dos contatos por e-mail, os retornos foram bem variados, desde 

manifestações emocionadas de interesse em participar do projeto ou pela simples ausência de 

manifestação. Ainda houve um caso em que o sujeito em potencial concordou em participar 

mas desapareceu após três tentativas de contato subsequentes. Por outro lado, também se 

observou o interesse de sujeitos não mapeados nas buscas iniciais, que foram indicados por 

outros respondentes. Dentre as desistências e confirmações, ainda se pôde obter um total de 

cinco sujeitos com perfis pertinentes aos critérios preestabelecidos. 

Agendadas as entrevistas, processo que se deu por e-mail ou chamadas telefônicas, as 

entrevistas foram realizadas sempre em um local escolhido pelo sujeito, normalmente em 

lugares que não fossem o ambiente organizacional; com exceção de um caso, em que a 

entrevista foi feita em horário noturno, quando o expediente já havia sido encerrado. Acerca 

do local das entrevistas, todos, sem exceção foram apropriados à sua realização, por 

possuírem acomodações confortáveis e isentas de ruídos. 

A duração das entrevistas variou em torno de uma a duas horas cada uma, 

considerando as duas realizadas com cada sujeito, totalizando um total de dez entrevistas com 

aproximadamente doze horas de gravação. Durante este processo, especialmente na primeira 

fase de entrevistas, o pesquisador realizava anotações sobre as observações e intuições que 

tinha durante a interação com cada sujeito. As entrevistas se realizaram, na primeira fase, com 

o uso de uma ou duas perguntas amplas, que foram: (i) conte-me sobre a sua história de vida; 

(ii) conte-me sobre sua trajetória de carreira. 

No que se refere ao segundo encontro com os sujeitos de pesquisa, a entrevista ocorreu 

com base em um roteiro previamente elaborado, o qual se apoiou nos objetivos específicos da 

pesquisa e em seu referencial teórico. À medida que as entrevistas eram finalizadas, iam 

sendo transcritas até que, quando todas fossem finalizadas, o pesquisador as encaminharia aos 

respectivos sujeitos, permitindo que eles validassem o conteúdo transcrito.  

Dentre as impressões percebidas pelo pesquisador, vale ressaltar que o fato do 

pesquisador ser negro despertou o interesse do sujeito em participar, bem como foi possível 

observar que eles se sentiram confortáveis em tratar de um tema complexo, por envolver 

assuntos íntimos de suas histórias de vida. Este fato foi tocante, em função de alguns sujeitos 
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relatarem experiências desagradáveis, que nunca haviam mencionado em outras 

oportunidades. Além disso, o pesquisador em alguns momentos era tido como um confidente, 

em razão de ouvir determinadas descrições marcantes nas experiências organizacionais e 

sociais do entrevistado. 

A credibilidade adquirida pelo pesquisador durante o processo de entrevistas foi 

demonstrada por meio de convites recebidos dos sujeitos para participar de almoço em família 

e jantares, propiciando ao pesquisador um acesso a uma gama de dados não gravados, que 

porém contribuíram para as intuições, observações e, por consequência, para o processo 

interpretativo de análise. 

Por fim, a vivência desse processo de entrevistas que envolveu a proximidade junto 

aos sujeitos de pesquisa promoveu um aprendizado significativo, que contribuiu para 

influenciar a forma de ver o mundo do pesquisador e para reflexão das questões envolvendo 

sua própria trajetória de carreira. Dessa forma, este processo trouxe um ganho inestimável ao 

pesquisador, não só do ponto de vista metodológico, como também intelectual.  

 

4.2 SÍNTESE DAS HISTÓRIAS DE VIDA DOS SUJEITOS 

 

O pesquisador optou por sintetizar as histórias de cada entrevistado com suas próprias 

palavras. A riqueza de informações contidas nas expressões verbais de cada sujeito está 

presente nos trechos extraídos das narrativas das histórias de vida e disponibilizada por meio 

das discussões das categorias e subcategorias de análise “comuns” e “incomuns” ao longo 

desta seção. Tal síntese foi elaborada somente após a conclusão das etapas de interpretação, 

quando já se havia desvendado as categorias e subcategorias de análise definitivas “comuns” 

aos sujeitos de pesquisa. Essa decisão teve por finalidade guiar o pesquisador na elaboração 

da síntese, de forma lógica e coerente com os resultados encontrados na pesquisa. A decisão 

supracitada está em conformidade com o que Jaime, Godoy e Antonello (2007) orientam 

acerca de como tratar os dados de uma história de vida, em que o propósito maior deve se ater 

ao tema central relacionado com o problema e os objetivos da pesquisa. 

A escolha permitiu ao pesquisador um maior controle na elaboração das sínteses, 

tendo em vista o volume expressivo de dados contidos nas dez entrevistas de histórias de vida 

realizadas com os cinco sujeitos. Mesmo estando justificada a escolha por uma integração 

destas sínteses ao corpo desta dissertação, vale salientar que não se torna excludente para o 
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entendimento das análises das trajetórias de carreira a leitura deste material, o qual também 

poderia ter sido inserido como anexo desta pesquisa. 

 

4.2.1 Sujeito Joaquim Barbosa 

 

Joaquim Barbosa, 36 anos é natural de Aracaju (SE). É uma pessoa com autoestima 

alta, competitiva, perseverante e movida a desafios. Sua origem familiar é da classe média 

baixa. Sua educação foi orientada pelo incentivo ao estudo e por meio de referências internas 

como a de seu pai e de seu irmão, ambos funcionários públicos. Ele relata que sofreu 

influência de seu irmão e de seu pai e, assim como eles, desejou trilhar a carreira pública; 

entretanto, o cenário do país, naquele momento, era marcado por constantes privatizações, 

fazendo com que o interesse pela carreira privada despertasse em Joaquim Barbosa. 

Dentre as principais contribuições familiares que recebeu destacam-se os valores de 

lealdade, humildade, solidariedade, companheirismo e perseverança. Alega também que teve 

uma infância estimulada pelos estudos como principal alavanca de evolução de carreira.  

Joaquim é casado e tem um casal de filhos na fase de adolescência. Sua formação 

acadêmica teve início na escola pública e, ainda no ensino fundamental, também estudou em 

escolas particulares. Depois disso, realizou curso técnico em edificações na escola técnica 

federal de seu estado e mais tarde ingressou no curso de Engenharia Civil na Universidade 

Federal de Sergipe (UFSE). Tempos depois, já em pleno mercado de trabalho, resolveu 

complementar sua formação acadêmica se especializando por meio de um MBA Executivo. 

Sua trajetória profissional teve início precocemente, em decorrência de sua origem 

socioeconômica familiar, projetando-o para o mercado de trabalho concomitantemente à sua 

formação técnica e ao início da sua formação superior. Portanto, sua primeira ocupação foi 

em cargos operacionais, onde vivenciou as rotinas mais elementares da indústria. Essa 

experiência o fez experimentar a primeira frustração profissional, pois ele veio a concluir que 

aquela função definitivamente não era o que ele queria para sua vida profissional. 

O sujeito conta que chegou a pedir demissão, porém os resultados demonstrados ao 

longo dos primeiros dez meses de experiência foram suficientes para que a empresa lhe 

ofertasse outra posição como uma oportunidade de carreira. A posição oferecida, analista de 

logística, demandava um pouco mais o uso de sua capacidade analítica, o que o fez dar 

continuidade à sua trajetória de carreira dentro daquela organização. 
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O perfil daquela organização se destacava como um ambiente meritocrático e ele conta 

que isso contribuiu para que sua evolução de carreira ocorresse rapidamente. Pouco tempo 

depois, havia sido reconhecido em um programa de logística como o melhor analista do Brasil. 

Esse desempenho, segundo Joaquim Barbosa, lhe propiciou visibilidade e exposição nessa 

organização e logo em seguida passou a ocupar função de especialista nesse processo, 

apoiando as demais unidades fabris em nível nacional naquela empresa.  

Essa nova função exigiu que ele viajasse pelo Brasil e isso veio a fazê-lo postergar a 

conclusão da sua formação superior. Após esse ciclo na organização, agora com mais 

prestígio, foi convidado a assumir uma posição de primeiro nível de liderança em uma das 

fábricas do Rio Grande do Sul.  

O sujeito conta que foi vítima de muitos olhares preconceituosos, alvo de piadas e 

insinuações estereotipadas que colocavam em dúvida sua capacidade. Joaquim Barbosa conta 

que sempre evitou dar importância a esse tipo de manifestação e procurou reagir por meio de 

melhores resultados obtidos por suas competências. 

Após essa experiência, visando melhores oportunidades de carreira, Joaquim Barbosa 

decidiu voluntariamente mudar de emprego para outra multinacional de grande porte, onde 

construiu uma carreira gerencial que permitiu o desenvolvimento de novas competências. 

Joaquim Barbosa iniciou nessa organização, no estado de Minas Gerais, e teve passagem pelo 

Espírito Santo e mais uma vez por Minas Gerais, quando deixou a empresa para assumir um 

novo desafio de carreira em outra multinacional de grande porte de um setor diferente. Nesta 

organização Joaquim Barbosa iniciou em Santa Catarina e prosseguiu depois em São Paulo.  

Naquele momento, já assumiu posição estratégica com reporte direto para a alta administração, 

sendo responsável por carteiras de clientes com valores expressivos de contratos.  

Depois disso, mais uma vez motivado por preferências pessoais, decidiu deixar a 

empresa e assumir outra posição executiva em multinacional de grande porte, a maior em seu 

segmento no Brasil, na Bahia, estado vizinho à sua terra natal. Entretanto, ele conta que foi lá 

que experimentou sua primeira decepção profissional: questões associadas a desempenho e 

falta de recursos acarretaram-lhe uma passagem curta (um ano apenas) nessa organização. 

Finalmente, o sujeito regressou à empresa anterior, onde se encontra atualmente 

desempenhando funções estratégicas, e residindo em São Paulo/SP. Joaquim Barbosa ainda 

relata que tem o desejo de empreender e também de complementar sua formação acadêmica 

mediante um curso de mestrado stricto sensu. 
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4.2.2 Sujeito Edson Arantes do Nascimento 

 

Edson Arantes do Nascimento, 31 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e se declara 

negro. É uma pessoa estudiosa, obstinada, resiliente, perspicaz e perseverante. Sua origem 

familiar é da classe baixa. Sua educação foi orientada pelo incentivo ao estudo e pela 

referência do seu pai, uma pessoa que mesmo não tendo muitas oportunidades na vida atuou 

como protagonista em busca de criar suas próprias oportunidades de carreira, transmitindo um 

legado de valor imensurável ao Edson Arantes do Nascimento, filho mais velho da família. 

Ele relata que sofreu influência de seu pai no que tange ao empreendedorismo, pois desde 

cedo o apoiava nos diferentes negócios que ele geria. Edson Arantes do Nascimento iniciou 

sua carreira em empresa própria de pequeno porte dando suporte a seu pai e desenvolvendo 

competências técnicas no ramo de serviços de manutenção.  

Dentre suas principais contribuições familiares destacam-se a fé em Deus, a dedicação 

e o esforço, o empreendedorismo e incentivo ao estudo. Edson Arantes do Nascimento é 

casado, porém ainda não tem filhos.  

Sua formação educacional teve início em escolas públicas, situadas nos bairros da 

periferia do estado do Rio de Janeiro/RJ e, mediante orientação de seu pai, obteve o ensino 

médio com formação técnica. Depois disso, mais uma vez com o suporte do pai, ingressou na 

faculdade de Engenharia Elétrica, por meio de bolsa de estudos, por ser aluno de professor da 

mesma instituição de ensino.  

A formação técnica e superior, ainda que no início, projetaram a primeira 

oportunidade de carreira em uma multinacional de grande porte em uma área industrial. 

Edson conta que apesar de estar em desvantagem do ponto de vista intelectual e cultural em 

relação a outros candidatos que disputavam a mesma posição naquela empresa, a sua 

perspicácia e gosto pelo estudo o fez aprender durante uma semana sobre a tecnologia com a 

qual iria trabalhar se fosse aprovado no processo seletivo para aquela posição.   

O sujeito conta que, ao entrar na empresa, se deparou com um gestor experiente, a 

quem deve muito pelas contribuições que o fizeram adquirir competências de natureza técnica. 

O seu espírito empreendedor associado com as competências que acabara de desenvolver 

fizeram com que ele deixasse aquela organização, e junto com seu pai, construíssem uma 

nova empresa especializada em serviços de manutenção industrial.   
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Em pouco tempo essa empresa cresceu e ocupou posição relevante, se comparada aos 

concorrentes de mesmo porte no mercado em que atuava. Esse crescimento propiciou a ele e a 

seus familiares a possibilidade de terem uma vida melhor, embora ainda modesta. Edson, 

preocupado com o fato de sua formação educacional não ter sido construída em instituições 

de renome no país, decidiu investir no aprendizado de língua inglesa e num MBA Executivo 

na Fundação Getúlio Vargas – Rio de Janeiro (FGV/RJ) com posterior extensão na 

Universidade da Califórnia. 

O sujeito alega que tais investimentos permitiram adquirir novas competências de 

gestão que o levaram a aplicá-las na organização própria de sua família. Em pouco tempo, a 

organização prosperou em função das práticas de gestão implementadas e como reflexo 

ampliou seus segmentos de atuação, a carteira de clientes e superou as metas de faturamento e 

rentabilidade.  

Por conflitos familiares, basicamente justificados por sua liberdade e autonomia, 

resolveu se ausentar da gestão da empresa que mantinha até então com seu pai, para quem 

transferiu algumas responsabilidades, e ingressou, mais uma vez, em multinacional de grande 

porte, exercendo a função de gerente de manutenção. O sujeito relata que foi lá que se 

deparou com a primeira relevante frustração de sua carreira e vida pessoal, pois foi vítima de 

atos preconceituosos e discriminatórios por parte de seu diretor, que lhe acarretaram um 

processo de depressão e obesidade (ganhou 40 kg em um ano).  

Ao ser desligado da empresa, buscou em Deus e no seio familiar o suporte emocional 

para superar tal adversidade. Após seis meses de tratamento intensivo, conseguiu se recuperar 

e voltou a insistir na carreira privada em uma multinacional de grande porte de outro setor. 

Logo após entrar nessa empresa foi reconhecido pelos resultados obtidos e com menos de um 

ano foi promovido. Alega também que contou com o suporte de seu diretor, quem 

desempenhou um papel importante para que ele se sentisse incluído na tomada de decisão da 

empresa.  

Entretanto, seu diretor deixou a empresa e ele passou a assumir novas funções e 

responder para o filho do dono da organização. O sujeito relata que essa foi uma experiência 

interessante, pois ao passo que desfrutava da condição de ter seus trabalhos apoiados por 

todos, em razão da influência do filho do proprietário da empresa, ao mesmo tempo lidava 

com incertezas, pelo fato daquela organização se caracterizar como um ambiente político, 

onde as relações de amizade pesavam mais que as competências e os resultados individuais.  
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A segunda importante frustração pessoal e profissional ocorreu nessa empresa, onde o 

irmão do dono o agrediu verbalmente expressando acusações infundadas em decorrência de 

suas características raciais. Em pouco tempo, Edson decidiu voluntariamente mudar de 

emprego e assumiu uma posição de gerente geral em uma das maiores empresas do mundo no 

segmento da construção.   

 

4.2.3 Sujeito Nelson Mandela 

 

Nelson Mandela, 50 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e se declara negro. É uma 

pessoa estudiosa, disciplinada e perseverante. Sua origem familiar é da classe baixa. Sua 

educação foi orientada pelo incentivo ao estudo e teve como referência interna a sua tia, quase 

vinte anos mais velha, negra, que obteve resultados promissores relacionados com estudos e 

digna de orgulho para sua família. 

Dentre as principais contribuições familiares estão o legado de valores pessoais, o 

incentivo ao estudo e, principalmente, ter equilíbrio emocional em relação às frustrações com 

desigualdade social, preconceitos e atitudes discriminatórias. Nelson alega que sua base 

familiar foi pautada em respeito às diferenças e jamais discriminar, mesmo que tenha sido 

discriminado. Isso o ajudou a superar as barreiras com resiliência. Nelson é casado e tem duas 

filhas, em fase infantil, fruto de uma relação inter-racial. 

Sua formação educacional teve início em escola da rede de ensino pública do 

município do Rio de Janeiro (RJ). E, por influência de seu pai e do cenário do país naquele 

momento, resolveu cursar o ensino médio na Escola Técnica do Arsenal da Marinha, o que, 

hoje, seria equivalente ao Instituto Federal Tecnológico do Rio de Janeiro (IFRJ). O sujeito 

alega que a sua base matemática foi adquirida nessa fase e isso abriu portas relevantes em sua 

carreira, como o fato de ter sido aprovado em um concurso nacional de uma grande empresa 

estatal aos vinte um anos de idade. 

Nelson Mandela desenvolveu sua trajetória de carreira de forma dinâmica dentro da 

mesma organização, por quase trinta anos de experiência profissional, período em que 

vivenciou algumas transições de carreira por mudar de função e departamentos dentro desta 

multinacional. Relata ainda que teve uma carreira repleta de promoções e reconhecimentos, 

sempre associados a suas competências adquiridas ao longo dessa trajetória. 
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Sua graduação em economia foi concluída durante o período em que trabalhava, por 

esta razão precisou usar de sua perseverança, dedicação e esforço para terminar o curso 

superior sem perder desempenho nas suas funções laborais. Alega ainda que a organização 

teve um papel relevante no sentido de promover o desenvolvimento de novas competências; 

por exemplo, realizou o MBA Executivo em finanças no Instituto Brasileiro de Mercados de 

Capitais (IBMEC) plenamente custeado pela organização. Além disso, vivenciou 

significativas experiências interculturais, por ter atuado por vários anos em carreira 

internacional, tendo a chance de aprender idiomas e novas culturas em quase todos os 

continentes do mundo. 

Nelson Mandela relata que a organização em que trabalha adota políticas de 

diversidade e apresenta um perfil organizacional em que a meritocracia pesa nas decisões de 

carreira. Apesar disso, o sujeito declara que pode observar algumas manifestações envolvendo 

preconceito contra membros de grupos de minoria, as quais, em muitos casos, se 

manifestavam na forma de apelidos, piadas e brincadeiras inoportunas.  

Contudo, Nelson Mandela assume que sua base familiar o ensinou a ter habilidade 

para lidar com esse tipo de manifestação. Para o sujeito, as questões raciais se confundem 

com as questões sociais e isso traz um peso para a carreira de o negro vítima de desigualdade 

de oportunidades.  

 

4.2.4 Sujeito Barack Obama 

 

Barack Obama, 41 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e se declara negro. É uma 

pessoa estudiosa, competitiva, autocrítica, autoconfiante e perseverante. Sua origem familiar é 

da classe baixa. Sua educação foi orientada pelo incentivo ao estudo e não comentou ter tido 

nenhuma referência marcante em sua família no que concerne à trajetória de carreira. 

Entretanto, alega que sua avó, uma pessoa que, apesar de idosa e com pouco grau de instrução, 

desempenhou um papel importante de incentivo ao estudo e que ele, assim, se empenhava em 

superar suas expectativas para obter elogios.  

É casado e tem três filhos. Sua formação educacional teve início na rede de ensino 

pública municipal do Rio de Janeiro (RJ). Em seguida, obteve aprovação em um concurso 

federal para o colégio Pedro II, onde desenvolveu sua formação educacional até o ensino 

médio. Barack Obama sempre foi muito estudioso e obtinha notas acima da média da turma 

durante toda formação educacional.  
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Esse desempenho propiciou-lhe que, aos 16 anos, obtivesse aprovação no concurso 

para a escola preparatória de sargentos da aeronáutica e também nas três principais 

universidades públicas do Rio de Janeiro (RJ): Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense 

(UFF). O sujeito comenta que contrariou o desejo de seu pai ao desistir da carreira militar e, 

apoiado por tios, primos e influências externas à família como amigos próximos de seu pai, 

optou pelo curso de Engenharia Mecânica na UFRJ.  

Após cinco anos e meio de graduação, o sujeito iniciou sua carreira profissional como 

estagiário de engenharia mecânica em uma multinacional de grande porte, no segmento 

industrial. Logo após o estágio, o cenário de incertezas no país o incentivou a candidatar-se 

para um concurso federal de mestrado acadêmico na UFF. Esse mestrado apresentava uma 

característica incomum, por ser financiado por uma multinacional de grande porte interessada 

em obter descobertas científicas relacionadas à sua atividade fim e, também, por desejar 

recrutar os profissionais que apresentassem melhores desempenhos. Barack Obama conta que 

foi um dos vinte candidatos aprovados no concurso nacional e um dos dez contratados pela 

empresa.  

Desde então Barack Obama desenvolveu sua trajetória de carreira por mais de quinze 

anos nesta empresa, iniciando como engenheiro mecânico da área de manutenção e, em 

seguida, protagonizando diversas transições de carreira, dentre elas: (i) área comercial, onde 

teve a oportunidade de atuar internacionalmente à frente de negociações contratuais de 

valores expressivos e sob significativa pressão; (ii) área de planejamento estratégico; (iii) área 

de fusões e aquisições; (iv) área de projetos de investimento de capital. 

O sujeito decidiu, então, complementar sua formação acadêmica com um MBA 

Executivo em Marketing na FGV/RJ e mais tarde, concomitantemente com as funções 

supracitadas, decidiu empreender em negócio próprio, o que lhe permitiu acúmulo de riquezas 

e, primordialmente, desenvolvimento de novas competências. 

Ao longo de sua trajetória profissional, o sujeito residiu RJ e em São Paulo (SP). 

Barack Obama reconhece a sua evolução de carreira e atribui contribuição quase irrelevante 

para a organização, alegando que suas promoções e transições de carreira ocorreram em 

função dele próprio ter se colocado como protagonista de sua trajetória, além de gerar bons 

resultados para aquela organização. Paralelamente ao desenvolvimento de sua trajetória de 

carreira nesta organização, o sujeito decidiu ingressar no universo acadêmico e passou a 
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lecionar no curso de Administração de uma universidade particular situada no estado do Rio 

de Janeiro. 

Ainda na trajetória de sua carreira, vivenciou manifestações preconceituosas, porém 

alega que sempre soube se posicionar com firmeza diante de tais atitudes, inibindo, assim, 

comportamentos dessa natureza por parte dos diferentes agentes, mesmo aqueles que 

representavam algum tipo de relação de poder em relação ao sujeito. Após mais de quinze 

anos naquela empresa, Barack Obama decidiu realizar outra transição de carreira e promoveu 

sua mudança de emprego para ocupar a posição de diretor comercial em uma multinacional de 

grande porte em Gana, na África. 

 

4.2.5 Sujeito Martin Luther King 

 

Martin Luther King, 36 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e se declara negro. É 

uma pessoa estudiosa, persistente, resiliente, inconformada e perseverante. Sua origem 

familiar é da classe baixa. Sua educação foi orientada pelo incentivo ao estudo e não teve 

referências marcantes em sua família no que concerne à sua trajetória de carreira. Segundo ele, 

desempenha um papel de referência para as próximas gerações de sua família quebrando 

paradigmas importantes, como o de morar na zona sul do RJ.  

Alega ter perdido o pai em sua infância e tem enorme gratidão por sua mãe, professora 

da rede pública do RJ, quem com muito sacrifício o educou, transferindo valores importantes 

como respeito, perseverança, ética e solidariedade, além de incentivá-lo ao estudo. 

É solteiro, não tem filhos, sua única irmã atua na área de saúde. Sua formação 

educacional teve início, por influência de sua mãe, na rede de ensino pública do RJ. Martin 

Luther King comenta que durante a sua adolescência perdeu o foco nos estudos, mas logo 

depois, quando deu início à sua primeira experiência profissional, como técnico de 

edificações, lidou com uma realidade dura no que tange à gestão de uma equipe composta por 

profissionais operacionais vítimas de inúmeros problemas sociais, como o alcoolismo, entre 

outros. O sujeito alega que tal experiência o deixou chocado e fez com que ele voltasse a 

valorizar os estudos.  

Martin Luther King desistiu do trabalho e decidiu estudar com o objetivo de ingressar 

em uma universidade pública. Obteve aprovação no curso de Economia da UFF e alega ter 

feito a escolha desse curso influenciado pelo cenário do país, que não oferecia, por exemplo, 



96 
 

múltiplas oportunidades de emprego na área de engenharia, além de ter buscado inspiração 

em meio ao período de alta inflação do país. 

Durante os cinco anos de curso, Martin dedicou-se a atividades complementares como 

estágio e bolsa de iniciação científica, em que ele atribui uma boa formação matemática e 

financeira, que mais tarde iria ajudá-lo em ocupações que exigiriam maior grau de 

complexidade analítica. Mais adiante, decidiu complementar sua formação acadêmica e 

investiu no MBA Executivo em Finanças no IBMEC.  

Após ter investido em sua qualificação acadêmica, retornou ao mercado em uma 

multinacional de grande porte e atuou nas áreas de finanças e de compras no RJ. Foi 

transferido para SP, onde recebeu algumas promoções com a finalidade de retenção.  

O sujeito comenta que teve a chance atuar em uma equipe de uma gestora negra, por 

quem tinha uma grande admiração pela disciplina, firmeza e consistência. Alega que essa 

gestora desempenhou um papel importante em sua formação profissional. Depois de alguns 

anos vivendo em SP, tomou a decisão de mudar voluntariamente de emprego, em busca de 

melhores oportunidades de carreira e de equacionar algumas preferências pessoais. Sendo 

assim, regressou ao RJ, assumindo uma posição de coordenação de compras em uma 

multinacional de grande porte. 

Nessa empresa, teve a chance de se desenvolver em vários aspectos, dentre eles o 

domínio da língua inglesa, abertura a mudança para lidar com diferentes culturas e o impacto 

e influência desenvolvidos por estar à frente de contratos com valores expressivos, portanto, 

ficando mais exposto à alta administração. Alega que a empresa, naquele momento, 

vivenciava um período de crise, e isso exigiu resiliência e austeridade em sua gestão. Seu 

desempenho foi reconhecido e ele recebeu uma promoção para assumir uma posição gerencial, 

acumulando outras funções e, inclusive, exercendo gestão sobre seus colegas de trabalho. 

No que tange às manifestações raciais, Martin Luther King declara ter presenciado 

atitudes preconceituosas por poucas vezes (em momentos isolados), mas que sempre reagiu 

com humor e ignorou tais situações.     
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4.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

4.3.1 Processo Interpretativo de Construção das Categorias e Subcategorias de Análise 

 

Concluídas as leituras das histórias de vida dos executivos negros entrevistados, o 

conjunto de informações foi analisado, envolvendo a identificação de semelhanças e 

diferenças; a redefinição de categorias; a interpretação com base nos referenciais teóricos 

existentes e em novos referenciais que auxiliassem a compreensão dos objetivos de pesquisa. 

Tal como refere Flores (1994), os resultados obtidos durante o processo analítico foram 

constantemente revisados, gerando novas compreensões e modificações, ao longo deste 

mesmo processo. 

Após o processo de realização de entrevistas, cada uma foi transcrita e formatada de 

modo que se preservasse a margem direita de 6.0 pontos criando um espaço para propiciar as 

anotações das categorias preliminares de análise que emergiram das histórias de vida, por 

meio da análise interpretativa do pesquisador. Com relação à margem esquerda, foi formatada 

com 4.0 pontos, de modo que o pesquisador pudesse fazer anotações acerca das intuições e 

observações tidas por ele durante a análise interpretativa das entrevistas. 

Logo após essas etapas, o pesquisador formatou cada linha da entrevista transcrita, 

mediante a inclusão de números de linhas, que, mais tarde seriam utilizados como localizador 

dos trechos das narrativas associados a cada categoria preliminar. À medida que se fazia a 

leitura de cada entrevista, o pesquisador efetuava marcações nos trechos da narrativa e 

construía, por meio de um processo interpretativo, as categorias preliminares de análise, que 

eram escritas na margem direta. Além disso, cada página também foi numerada pelo 

pesquisador de modo que sua combinação com o número de linha gerasse a real identificação 

dos trechos da narrativa. 

O processo interpretativo de construção de categorias preliminares se deu linha a linha, 

página a página, sujeito a sujeito em cada uma das duas entrevistas realizadas com cada 

sujeito. Como resultado após a realização da análise, consolidou-se um total de cerca de 

duzentas páginas com uma média de quarenta linhas cada, totalizando um número 

aproximado de oito mil linhas analisadas.  

Tendo em vista o volume expressivo de dados a serem analisados, tomou-se a decisão 

de construir um sistema para cadastrar a localização dos trechos das narrativas, aos quais 
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foram associadas categorias preliminares de análise. Este sistema também auxiliou na 

transformação das “categorias preliminares de análise” em “categorias de análise” e 

“subcategorias de análise”, estas últimas sendo as categorias e subcategorias de análise 

definitivas de cada um dos sujeitos de pesquisa.  

Esse processo ocorreu por meio da interpretação dos significados que tais categorias 

preliminares de análise apresentavam, sendo possível identificar similaridades e hierarquia 

entre tais categorias. Com isso, as categorias de análise puderam ser hierarquizadas em até 

dois níveis de subcategorias de análise. Por exemplo, no decorrer das leituras das narrativas 

identificaram-se as categorias preliminares denominadas “ausência de negros”, “ausência de 

negros no espaço cultural” e “ausência de negros na arena executiva”. A transformação destas 

categorias preliminares resultou na categoria de análise denominada “ausência de negros” e 

nas subcategorias de análise de mesmo nível denominadas “ausência de negros no espaço 

cultural” e “ausência de negros na arena executiva”. 

Outro exemplo consiste na transformação das categorias preliminares de análise 

denominadas “formação acadêmica”, “formação acadêmica de alta qualidade”, “formação 

acadêmica de qualidade” e “criação de oportunidades de carreira” na categoria de análise 

“formação acadêmica” e na subcategoria de análise “formação acadêmica de qualidade” no 

primeiro nível de hierarquia e na subcategoria “criação de oportunidades de carreira” no 

segundo nível de hierarquia.  

Essas categorias e subcategorias de análise foram estudadas de acordo com os 

objetivos específicos do presente estudo, buscando qualificá-las quanto a terem sido 

favoráveis ou desfavoráveis ao desenvolvimento da trajetória de carreira dos sujeitos desta 

pesquisa. Este processo transcorreu por meio da análise interpretativa do pesquisador frente 

aos trechos das narrativas de cada sujeito e, além disso, observando a comunicação não verbal. 

Em outras palavras, gestos, entonação da fala e comportamentos demonstrados pelos sujeitos 

de pesquisa concomitantemente com os seus respectivos discursos (comunicação verbal). Para 

que os aspectos favoráveis e desfavoráveis fossem qualificados, foi necessário que o 

pesquisador ouvisse as gravações das entrevistas recorrentemente, com a finalidade de 

estimular sua memória frente ao que os sujeitos qualificaram como favorável ou desfavorável 

em suas narrativas.  

O trecho, a seguir, exemplifica a qualificação enquanto desfavorável à subcategoria de 

análise “ausência de negros na arena executiva”. 
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Aspecto desfavorável: 

[...] sofri um pouco em Vitória com relação a ser, eu acho que na época, o único 

gerente negro que ficava no […], ali no prédio administrativo de […], se não me 

engano, era o único, aí sim, passava por olhares preconceituosos, e eu tive uma 

certa dificuldade de aproximação com alguns pares, […] o preconceito por ser do 

nordeste e ser negro, isso eu enfrentei um pouco naquele momento em Vitória [...] 

(E11, 2013, p. 5-6, linhas 165-172). 

  Contudo, no trecho seguinte buscou-se exemplificar a qualificação enquanto 

favorável à subcategoria de análise “criação de oportunidades de carreira”. 

Aspecto favorável: 

[...] então eu acho que isso é um ponto importante a ser [...] o nível de escolaridade 

nos ajuda e a consistência desse currículo nos impulsiona. Estou falando nós, 

negros, não é, eu acho que isso é importante[...] (E11, 2013, p. 16, linhas 527-530). 

Por conseguinte, observou-se que o próprio sujeito qualifica uma mesma categoria 

como favorável ou desfavorável. Esse processo normalmente ocorre quando uma qualificação 

é atribuída às diferentes subcategorias associadas à referida categoria de análise. 

O trecho, a seguir, exemplifica a qualificação enquanto favorável à categoria de 

análise “família” do sujeito Joaquim Barbosa, qualificada desta forma por causa de sua 

associação com a subcategoria de análise “incentivo ao estudo”. 

[...] Estudei parte da minha vida em escola pública, outra parte em escola 

particular, sempre fui muito incentivado ao estudo, não é, era a grande alavanca 

que os meus pais vendiam aí na minha vida [...] (E11, 2013, p. 1, linhas 13-15). 

Entretanto, no próximo trecho buscou-se exemplificar a qualificação da mesma 

categoria “família” enquanto desfavorável do sujeito Joaquim Barbosa por estar associada à 

subcategoria de análise “origem socioeconômica”. 

[...] morava num bairro próximo do centro, não era zona sul, não tinha acesso a 

algumas coisas que outros colegas tinham, então sempre meio classe média, meio 

pobre, assim [...] (E11, 2013, p. 12, linhas 385-387). 

Complementarmente às etapas acima, também se utilizou o registro das “observações” 

feitas pelo pesquisador, bem como suas “intuições”. Esse procedimento tinha como objetivo 

anotar alguns pontos relevantes trazidos pelos sujeitos durante o processo de entrevistas e/ou 

nos momentos em que o pesquisador não estava gravando e registrando os relatos, ou seja, em 

momentos informais antes e após a entrevista. 
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Tomando, mais uma vez o exemplo do sujeito Joaquim Barbosa, o pesquisador 

registrou a observação acerca da categoria de análise “ausência de negros” hierarquizada nas 

subcategorias de análise “ausência de negros na arena executiva” e “ausência de negros no 

espaço cultural”. Dessa forma, o trecho a seguir indica o registro do que foi relatado pelo 

sujeito para o pesquisador durante a interação que tiveram. 

Era alvo de piadas, olhares desconfiados e brincadeiras de tom pejorativo. 

Procurou reagir sempre ignorando os fatos e evitando dar importância para o 

assunto. Às vezes, no ambiente profissional, reagia com humor (Observação do 

sujeito E11 ao pesquisador – Apêndice C). 

De maneira análoga, o pesquisador registrou sua intuição acerca da categoria de 

análise “perfil da organização” hierarquizada na subcategoria de análise “ambiente político”. 

Ao contrário do que ocorre na observação, em que o sujeito relata ao pesquisador suas 

impressões sobre situações vivenciadas por ele, a intuição reflete a impressão do próprio 

pesquisador, que tem liberdade para atribuir significados por meio das interpretações das 

narrativas relatadas pelos sujeitos, como preconizam os estudos inseridos na metodologia 

qualitativa. 

O trecho a seguir apresenta a referida intuição do pesquisador: 

Tive a intuição de que a inabilidade política resultou o desligamento deste sujeito, 

do superior e de outros pares do mesmo grupo (Intuição do pesquisador referente 

ao sujeito E11 – Apêndice C). 

Em síntese, as etapas de transcrição e formatação das entrevistas de história de vida; 

construção das categorias preliminares de análise; elaboração de um sistema de análise de 

categorização; transformação das categorias preliminares de análises em categorias e 

subcategorias de análise; qualificação das categorias e subcategorias de análise quanto a 

serem favoráveis ou desfavoráveis; registro das observações do sujeito de pesquisa; relato 

das intuições do pesquisador; consolidam o processo de construção de categorias e 

subcategorias de análise realizadas como um único sujeito de pesquisa. 

 



101 
 

Figura 1 – Processo interpretativo de construção das categorias e subcategorias de análise 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
 

Portanto, todo o processo de construção de categorias e subcategorias de análise 

apresentado até aqui referente a um único sujeito de pesquisa, neste caso, Joaquim Barbosa, 

ocorreu da mesma forma com os demais sujeitos de pesquisa (Edson Arantes do Nascimento; 

Nelson Mandela; Barack Obama e Martin Luther King). Entretanto, para se obter as 

categorias e subcategorias de análises finais desta pesquisa foi necessário dar continuidade ao 

processo analítico por meio da análise comparativa das categorias e subcategorias entre os 

sujeitos. 

O processo de análise comparativa entre os sujeitos ocorreu da seguinte forma: (i) 

construção de uma planilha “similaridades e divergências” no sistema de análise de 

categorização, com a finalidade de cadastrar as categorias e subcategorias de análise, 

qualificá-las como favoráveis ou desfavoráveis, bem como registrar as observações do sujeito 

e as intuições do pesquisador.  

No que concerne ao preenchimento dessa planilha, a operacionalização deu-se 

mediante a transferência de dados (categorias, subcategorias 1, subcategorias 2, observações, 

favorável, desfavorável e intuição do pesquisador) das respectivas planilhas de cada sujeito 

para a planilha similaridade e divergências. À medida que se transferia cada dado, indicava-se 

o sujeito do qual os dados eram provenientes. Ao final desse processo, obteve-se uma planilha 

dotada de todas as categorias, subcategorias, suas qualificações quanto a serem favoráveis e 

desfavoráveis, as observações dos sujeitos e as intuições do pesquisador associadas a cada 

sujeito de pesquisa.  

Tendo em vista que o objetivo dessa planilha era permitir a análise comparativa de 

categorização entre os diferentes sujeitos de pesquisa, fez-se o uso do recurso “dados>filtro” 

do software Excel para auxiliar o pesquisador no agrupamento das categorias e subcategorias, 
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cujas nomenclaturas e significados eram semelhantes. Sendo assim, foi dado início a uma 

nova etapa de redefinição das categorias e subcategorias de análise.    

Buscando exemplificar quantitativamente a magnitude dessa atividade de natureza 

interpretativa, iniciou-se esse processo com um total de 25, 25, 27, 25 e 28 (total de 130) 

categorias de análise respectivamente aos sujeitos de pesquisa Joaquim Barbosa, Edson 

Arantes do Nascimento, Nelson Mandela, Barack Obama e Martin Luther King. De modo 

análogo, o processo teve início com um total de 114, 154, 108, 92 e 137 (total de 605) 

subcategorias 1 (de primeiro nível hierárquico) respectivamente aos mesmos sujeitos. E 

finalmente um total de 20, 26, 28, 14 e 33 (total de 121) subcategorias 2 (de segundo nível 

hierárquico). Ao final do processo de análise comparativa de categorização entre os sujeitos 

de pesquisa, obteve-se um total de 28 categorias de análise, 158 subcategorias 1 e 86 

subcategorias 2, respectivamente aos sujeitos de pesquisa supracitados. 

Para exemplificar qualitativamente o processo de análise comparativa de 

categorização entre os sujeitos de pesquisa, tomou-se como base as categorias de análise 

“preconceito”, presente nas planilhas de todos os sujeitos, “estereótipo” e “discriminação” 

presentes nas planilhas dos sujeitos Joaquim Barbosa, Edson Arantes do Nascimento e Martin 

Luther King. Essas categorias foram redefinidas e transformaram-se na categoria final 

“manifestações racistas presenciadas”, que está adequado com os preceitos contidos no 

referencial teórico. Entretanto, as categorias originais (preconceito, estereótipo e 

discriminação) tornaram-se subcategorias de primeiro nível e tiveram suas nomenclaturas 

preservadas. 

Outro exemplo de mesma natureza refere-se à subcategoria de análise “desempenho 

escolar”, originalmente presente na planilha do sujeito Joaquim Barbosa e a subcategoria de 

análise “desempenho acadêmico”, originalmente contida nas planilhas dos sujeitos Nelson 

Mandela, Barack Obama e Martin Luther King. Tais categorias foram redefinidas pelo critério 

de adequação de termos semelhantes e transformaram-se na subcategoria de análise final 

denominada “desempenho acadêmico”. 

Ao término desse processo, pôde-se utilizar o recurso “dados>filtro” nas colunas 

categorias de análise, subcategoria 1 e subcategoria 2 alternadamente, de modo que, a cada 

filtro que se fazia nas colunas, era possível observar a presença ou não de tais categorias, 

subcategorias 1 e subcategorias 2 associadas aos sujeitos. A partir deste ponto, obteve-se a 

primeira versão de categorias e subcategorias de análise “comuns”. 
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4.3.2 Análise e Resultados das Categorias e Subcategorias “Comuns” aos Sujeitos de 

Pesquisa 

 

Como foi descrito na seção anterior, obteve-se a primeira versão de categorias e 

subcategorias “comuns” aos sujeitos de pesquisa, uma vez que, ao usar o recurso 

“dados>filtro” para filtrar cada categoria de análise surgiam as identificações dos respectivos 

sujeitos associados às respectivas categorias. Esse mesmo processo ocorria com as 

subcategorias hierarquizadas e associadas a cada categoria de análise. Além disso, a planilha 

de similaridades (Apêndice C) também foi preenchida com os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis oriundos das planilhas de cada sujeito de pesquisa, o que permitia, no momento 

em que se utilizava o recurso “dados>filtro”, a visualização não somente das categorias e 

subcategorias, mas também a sua respectiva qualificação quanto a serem favoráveis ou 

desfavoráveis. 

Logo após foi necessário construir a matriz (matriz categoria x sujeito) com o objetivo 

de permitir a visualização das categorias e subcategorias de análise por sujeito de pesquisa, 

mediante o cruzamento dos eixos “sujeitos de pesquisa” em relação às categorias e 

subcategorias de análise. Tendo em vista que a planilha “similaridade e divergências” 

continha os aspectos favoráveis e desfavoráveis, o pesquisador decidiu explorar esse conteúdo, 

obtendo assim a matriz capaz de relacionar sujeito de pesquisa com as categorias e 

subcategorias de análise, mas principalmente a qualificação de cada categoria e subcategoria 

por sujeito quanto a serem favoráveis ou desfavoráveis.     

Para efeito de identificar se as categorias e subcategorias de análise obtidas durante as 

etapas de entrevistas eram favoráveis ou desfavoráveis, o pesquisador decidiu utilizar o 

símbolo verde (●) para qualificar as categorias e subcategorias como favoráveis e, em 

contrapartida, o símbolo vermelho (●) para qualificá-las como desfavoráveis. Finalmente, o 

símbolo duplo (●●) quando os sujeitos as qualificavam como favoráveis e desfavoráveis 

simultaneamente, como está explicado na seção anterior tomando como exemplo o sujeito 

Joaquim Barbosa.  

Neste estudo qualitativo obteve-se um volume expressivo de dados, o que exigiu um 

procedimento analítico apropriado que permitisse a compreensão do processo de interpretação 

de significados. Sendo assim, o pesquisador recorreu ao uso do recurso “dados>agrupar” com 

a finalidade de agrupar as subcategorias – formatadas em fonte normal – vinculadas a cada 
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categoria correspondente – formatada em negrito. Com isso, foi obtida a transformação da 

matriz – que originalmente em sua primeira versão apresentava-se como 5 x 226 – para 5 x 23 

permitindo uma visualização sintética da matriz. Vale destacar que as subcategorias, também 

importantes para o processo interpretativo do estudo, continuavam disponíveis na matriz, 

porém em formatação agrupada, sendo necessário desagrupá-las para obter sua completa 

identificação. 

Tendo em vista que o símbolo representava o elo entre o sujeito e a 

categoria/subcategoria, havia colunas cuja categoria ou subcategoria continha símbolos para 

todos os sujeitos, demonstrando que das narrativas destes sujeitos emergiram tais categorias. 

Tais categorias e/ou subcategorias foram classificadas como “comuns” aos sujeitos de 

pesquisa. Entretanto, existiam aquelas que não apresentavam símbolos associados a todos os 

sujeitos. Logo, essas foram classificadas como “incomuns” aos sujeitos de pesquisa. Tais 

classificações estão em consonância com o que foi declarado nos procedimentos 

metodológicos, no que tange ao interesse do estudo em buscar respostas ao problema de 

pesquisa e seus objetivos específicos por meio da análise das categorias e subcategorias 

“comuns”. 

Com a finalidade de tornar mais evidente as categorias e/ou subcategorias “comuns” 

aos sujeitos de pesquisa, o pesquisador optou por formatá-las em amarelo. De modo análogo, 

as categorias “incomuns” aos sujeitos foram formatadas em cinza escuro e as subcategorias 

“incomuns” formatadas em cinza claro. Essa medida propiciou melhor visualização dos 

critérios utilizados para identificar categorias e subcategorias “comuns” ou “incomuns”. 

Entretanto, esse processo não teve caráter definitivo devido ao fato de algumas 

categorias e/ou subcategorias ainda apresentarem nítidas semelhanças, sendo conveniente 

serem redefinidas novamente. O padrão de redefinição das categorias e subcategorias de 

análise foi gradativamente desenvolvido por meio de um processo interpretativo baseado nas 

semelhanças presentes entre os significados das categorias e subcategorias de análise. Um 

exemplo disso pode ser evidenciado na redefinição das categorias de análise “contexto 

político-econômico do país”, “contexto sociocultural do país”, “contexto socioeconômico do 

país” e “contexto sociopolítico do país” que se transformaram em subcategorias de análise da 

nova e redefinida categoria de análise denominada “cenário do país”. 

Outro exemplo de redefinição também pode ser evidenciado quando se exclui a 

categoria de análise “espaço cultural (região geográfica onde a carreira foi desenvolvida)” e 
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suas respectivas subcategorias de análise, em vista do fato das mesmas não apresentarem 

sentido com os objetivos de investigação deste estudo, pois tinham como características serem 

neutros. Em outras palavras, não evidenciaram indícios de serem favoráveis ou desfavoráveis 

ao desenvolvimento da trajetória de carreira dos executivos negros. 

Mais um exemplo de redefinição de categorias e subcategorias de análise está em 

evidência quando o pesquisador agrupa as subcategorias de análise “movido a desafios”, 

“inconformado”, “objetividade e foco”, “persistente, disciplinado e determinado”, “resiliente” 

e “dedicado e esforçado” na nova e redefinida subcategoria de análise denominada 

“persistência e superação”. 

Estas e outras redefinições de categorias e subcategorias propiciaram a redução da 

matriz original de 5 x 226 (sujeitos de pesquisa por categorias/subcategorias de análise) para 5 

x 179. Se a matriz estiver com o recurso de agrupamento de colunas ativado (subcategorias 

agrupadas) a redução evidenciada é de 5 x 23 para 5 x 14 (cinco sujeitos por quatorze 

categorias). Nessa redefinição, o número total de categorias e subcategorias de análise 

“comuns” e “incomuns” também sofreu alteração. Em relação às categorias “comuns” houve 

uma redução de quinze para onze e acerca das categorias “incomuns” a redução foi de oito 

para três. Da mesma forma as subcategorias “comuns” apresentaram redução de trinta e três 

para vinte seis. E com relação às subcategorias “incomuns” a redução foi de cento e setenta 

para cento e quarenta e oito. O presente estudo estabelece, por definição, o critério de 

utilização das categorias e subcategorias “comuns” ao sujeito de pesquisa para se analisar os 

aspectos favoráveis e desfavoráveis da trajetória de carreira dos executivos negros.  

O Quadro 4 representa a matriz de categorização, em sua última versão, evidenciando 

as etapas supracitadas e com o recurso de agrupamento desativado em relação à categoria de 

análise “ausência de negros” permitindo, de forma didática, a visualização da subcategoria 

“comum” de análise “ausência de negros na arena executiva” e a subcategoria “incomum” de 

análise “ausência de negros no espaço cultural”.  
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Quadro 4 – Matriz com as categorias e subcategorias definitivas de análise 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2013).  

 

Após ter sido relatado todo o processo interpretativo de construção das categorias e 

subcategorias de análises “comuns” aos sujeitos de pesquisa, os próximos itens visam evitar a 

redundância do que foi descrito ao longo das seções anteriores e têm como objetivo apresentar 

exclusivamente: (i) cada categoria de análise “comum” aos sujeitos de pesquisa; (ii) as 

subcategorias de análise “comuns” associadas às categorias de análise; (iii) o significado dado 

pelos sujeitos a tais categorias, nesse caso, interpretado pelo pesquisador; (iv) a discussão com 

o referencial teórico. 

 

4.3.2.1 Análise da categoria “Ausência de negros” 

 

Observou-se nas narrativas de história de vida dos sujeitos (HV) que nos ambientes 

frequentados por eles, não era comum evidenciar a presença de negros. Esse fato chamava a 

atenção deles, pois trazia um retrato da desigualdade social que assola o país. O relato trazido 

pelos sujeitos de pesquisa apresentava-se em duas perspectivas: (i) na perspectiva executiva; 

(ii) na perspectiva social, conforme demonstra o Quadro 5, evidenciado na subcategoria 
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denominada de “ausência de negros na arena executiva” e “ausência de negros no espaço 

cultural”, respectivamente.  
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Quadro 5 – Matriz de categorização “comum” – Ausência de negros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Os trechos a seguir trazem as narrativas de HV de cada sujeito de pesquisa, associados 

às categorias e subcategorias de análises “comuns”. 

[...] onde eu passei, a gente, os negros, nunca foram um grupo, eu, na maioria das 

vezes, estou sempre só, então é difícil de ver em algum momento algo 

discriminatório contra um grupo, […], aqui no andar, no 13º, no escritório, o único 

negro sou eu, não é. Não era muito diferente na empresa do ano passado, a 

primeira passagem na […] éramos pelo menos dois, que inclusive não nos 

conhecíamos direito [...] (E12, 2013, p. 3, linhas 130-137). 

[...] O único negro, o único negro. Na [empresa], eu participei de uma reunião, eu 

te dou dados exatos, de toda a diretoria, diretoria, os presidentes, os CEOs, os 

CFOs, os COOs, todos os diretores, gerentes, tá, davam 324 pessoas, em todo 

Brasil, só tinha eu e mais dois negros, tá. Um estava em Corumbá, […] outro estava 

no Maranhão […] Na holding eu era o único... (E21, 2013, p. 20-21, linhas 653-

662). 

[...] A MBA que eu fiz no IBMEC é um local extremamente seletivo, eu fiz também 

porque a [empresa] pagou, eu teria condições hoje de pagar um MBA, um mestrado, 

mas fiz, quem pagou foi a [empresa]. Tinha poucos negros. O meu irmão, o 

Ednelson, é mestre pelo IBEMEC, acho que foi o único negro da turma [...] (E31, 

2013, p. 18, linhas 580-583). 

[...] Mas estatisticamente é pouco comum ver negros em posição de gerência, em 

posição de direção, é muito pouco comum, muito pouco comum […] Muito poucos. 

Eu me lembro de quatro. Quatro, numa empresa de 10 mil pessoas [...] (E41, 2013, 

p. 2-3, linhas 92-94 e 100-103).  

[...] Não, na diretoria não tem nenhum negro, não tem nenhum negro na diretoria 

da [empresa]. Na [empresa], aqui, não tem [...] (E52, 2013, p. 8, linhas 258-259). 

Os trechos supracitados revelam que todos os sujeitos de pesquisa em algum momento 

de suas carreiras não puderam presenciar negros ocupando posições executivas. Não obstante, 

o pesquisador pôde interpretar que tais fatos narrados pelos sujeitos de pesquisa trazem um 

caráter desfavorável à subcategoria “ausência de negros na arena executiva”. Portanto, este 

fato leva a se considerar que essa subcategoria qualifica a categoria “ausência de negros” 

também como desfavorável, visto que o fato de não presenciarem negros em posições 

executivas trouxe para os sujeitos a falta de referências de negros a serem seguidas no 

desenvolvimento de suas trajetórias de carreira, fato comum nas estatísticas envolvendo essa 

temática. 

De acordo com o relatório Perfil social, racial e de gênero das quinhentas maiores 

empresas e suas ações afirmativas, elaborado pelo Instituto Ethos (2010) em parceira com o 

Ibope, o cenário de desigualdade entre brancos e negros apresenta representatividade na 

desproporção dos negros em relação aos brancos quando se considera cargos executivos. 

  Apesar de o cenário apresentar tendência de evolução entre a pesquisa realizada por 

aquele instituto em 2007 e a de 2010, ainda é notória a vantagem de brancos frente a negros, 



110 
 

representada pela lacuna de oitenta e oito pontos percentuais em uma pesquisa mais recente, 

como consta no referencial teórico desta pesquisa. Outra característica dos negros em 

posições executivas consiste que no nível de gerência, os negros são os únicos que 

demonstraram involução na ocupação destes cargos. 

Dessa forma, surgem alguns questionamentos: (i) o que fariam as organizações ao 

decidir adotar iniciativas de diversidade e que vantagens teriam? De acordo com Thomas e 

Ely (1996) e Cox (1991) a adoção de iniciativas de diversidade pode trazer benefícios 

lucrativos para a organização, não somente do ponto de vista financeiro como por meio da 

geração de aprendizado, criatividade, flexibilidade e crescimento pessoal. Entretanto, para 

Pereira e Hanashiro (2010) alguns estudos científicos apontam que mesmo com as 

transformações sofridas nas ultimas décadas, que provocaram maior flexibilidade para lidar 

com as diferenças, ainda sim é uma temática vista com resistência pelas organizações. 

 

4.3.2.2 Análise da categoria “Aspectos pessoais”  

 

Percebeu-se nas narrativas de HV dos sujeitos que os aspectos pessoais em algum 

período apresentaram relação com o desenvolvimento da sua trajetória de carreira. Tais 

aspectos referem-se a um conjunto de características e preferências pessoais que os sujeitos 

desenvolveram ao longo de suas histórias de vida. O Quadro 6 evidencia que a subcategoria 

de primeiro nível hierárquico “características pessoais” é comum a todos os sujeitos, em razão 

das subcategorias de segundo nível hierárquico “autoconfiante”, “ávido por desenvolvimento”, 

“estudioso”, “facilidade de se relacionar com os outros”, “flexibilidade” e “persistência e 

superação” serem comuns aos sujeitos de pesquisa.  
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Quadro 6 – Matriz de categorização “comum” – Aspectos pessoais 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Seguem os trechos das HVs dos sujeitos de pesquisa acerca da categoria de análise 

“aspectos pessoais”: 

[...] Então eu fiz faculdade, fiz MBA, pretendo fazer, ainda sonho com o mestrado, 

eu sou, eu tenho esse incômodo, não gosto de ficar muito distante da academia, eu 

gosto de estar estudando e eu sou meio perfeccionista com relação a isso [...] (E11, 

2013, p. 15, linhas 506-509). 

[...] quando eu entrei para fazer a entrevista [de emprego], eu entrei com um livro 

de Controlador Lógico Programável (CLP) na mão e no meio da entrevista a gente 

começou a conversar sobre CLP e […] ele me perguntou: “Aonde que você 

aprendeu sobre o CLP, porque ainda é muito novo no Brasil?” [há 15 anos] “é 

muito novo no Brasil, onde você aprendeu isso se você ainda não teve grandes 

experiências nessa área de engenharia?” – “Eu aprendi uma semana estudando no 

livro”. Ele ficou bem impressionado com isso, ele pediu para eu fazer alguns 

projetinhos, ainda, projetos elétricos que envolviam CLP e eu […] fiz tudo que ele 

pediu, ele ficou tão impressionado que falou: “[Edson A. do Nascimento], olha só, 

faz o seguinte, eu não vou entrevistar mais ninguém, não, vou contratar aqui, gostei 

de você pra caramba, vou te contratar”. E aí começou a minha carreira dentro da 

área industrial [...] (E21, 2013, p. 6, linhas 166-179). 

[...] O processo, como eu te falei, a espinha mestra do processo é a base que você 

recebe desde que você tem o contato inicial com a escola e a rotina, é como eu falo 

muito com a minha esposa, tenho duas filhas, é como se fosse uma sementinha que 

você tem que ir regando como se fosse uma planta, você vai regando o resultado, 

depois você vai receber aqueles frutos, mas não é um processo imediato, é um 

processo de persistência, é um processo que você tem que vencer as tuas limitações 

pessoais, porque ninguém está no patamar de gênio, só algumas pessoas, o que faz 

o delta do negócio é o esforço pessoal [...] (E31, 2013, p. 4, linhas 122-131). 

[...] Eu não mudaria o foco analítico, eu não mudaria a preocupação em entregar 

respostas sustentadas, eu não mudaria a capacidade de me relacionar [...] (E42, 

2013, p. 3, linhas 133-135). 

[...] Eu tomo a decisão, às vezes, tem aquela resposta, um retorno negativo, você 

discute, desenvolve aquele tema, eu não sou um cara inflexível, se eu vejo que o que 

o cara tem a dizer ali é algo que realmente vai agregar, eu altero a minha decisão, 

eu cedo e aí surge uma outra decisão compartilhada [...] (E52, 2013, p. 1, linhas 

28-32). 

No que tange à categoria de análise “aspectos pessoais” comuns a todos os sujeitos, 

revelou-se que as características inerentes às subcategorias “ávido por desenvolvimento”, 

“estudioso”, “facilidade de se relacionar com os outros”, “flexibilidade” e “persistência e 

superação” estão presentes em todos os sujeitos, apesar dos trechos acima trazerem exemplos 

isolados de um sujeito, apenas. Além disso, a subcategoria de análise “autoconfiança”, 

embora não relacionada com algum trecho de HV, também esteve presente nas narrativas de 

todos os sujeitos de pesquisa. Tais subcategorias apresentaram um caráter favorável ao 

desenvolvimento das trajetórias de carreira dos sujeitos estudados nesta pesquisa. 

O pesquisador percebeu, por meio de um processo interpretativo, que a carreira dos 

sujeitos de pesquisa teve evolução não somente pelas oportunidades oferecidas pelas 

empresas onde eles trabalharam, mas principalmente pelo fato de que eles se posicionaram 
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com responsabilidade diante de suas próprias carreiras, construindo oportunidades para 

demonstrar suas características pessoais. 

Em conformidade com a reflexão sobre os aspectos pessoais, Veloso e Dutra (2010) 

indicam que a segurança – no sentido de autoconfiança – pode estar mais relacionada com as 

qualificações pessoais e as atitudes acerca da própria carreira do que as oportunidades 

oferecidas pela empresa. O autor cita ainda que as pessoas estão sendo chamadas à 

responsabilidade pela própria carreira e a se colocar à frente como protagonistas da sua 

evolução profissional (ARTUR; ROUSSEAU, 1996; ARTHUR; INKSON; PRINGLE, 1999; 

MAINIERO; SULLIVAN, 2006 apud VELOSO; DUTRA, 2010).  

 

4.3.2.3 Análise da categoria “Cenário do país”  

 

Pôde-se perceber, nas narrativas de HV dos sujeitos deste estudo, que o contexto do 

país, identificado pela categoria de análise “cenário do país”, demonstrou algum tipo de 

relação com o desenvolvimento da trajetória de carreira dos sujeitos, pois tal contexto pesou 

de alguma forma nas escolhas que tais sujeitos fizeram ao se relacionar com a sociedade 

frente ao seu próprio desenvolvimento de carreira. Tal cenário refere-se a um conjunto de 

contextos envolvendo questões de origem social, cultural, econômica e política. O Quadro 7 

evidencia que a categoria de análise “cenário do país” é comum a todos os sujeitos, em razão 

de suas subcategorias “contexto político-econômico do país”, “contexto sociocultural do país”, 

“contexto socioeconômico do país” e “contexto político-econômico do país” terem ativado de 

alguma forma a categoria de análise, tendo em vista que tais subcategorias, ainda que 

classificadas como “incomuns” aos sujeitos de pesquisa em sua totalidade, 

complementaram-se entre si para, juntas, darem o significado ao que foi denominado “cenário 

do país”. 

Sobretudo, como este estudo se reserva o objetivo de discutir apenas as categorias e 

subcategorias de análise “comuns” aos sujeitos de pesquisa, esta seção se limitará a discutir o 

processo interpretativo de construção de significado da categoria de análise em questão, 

entretanto isso será feito de forma a tomar emprestado o significado contido nas subcategorias 

“incomuns” aos sujeitos de pesquisa, afinal foram tais significados que deram origem à 

construção da categoria de análise “cenário do país”.  
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Quadro 7 – Matriz de categorização “comum” – Cenário do país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Seguem os trechos das HVs dos sujeitos de pesquisa acerca da categoria de análise 

“cenário do país”: 

[...] Então ainda durante a faculdade eu comecei a trabalhar, especificadamente do 

3º para o 4º ano, fiz alguns concursos nesse período, foi uma época de entressafra, 

naquele auge das privatizações, o primeiro governo do Fernando Henrique, então 

esse processo de (//) foi um período ruim para quem tinha essa direção e eu acabei 

caindo na iniciativa privada, na [empresa], eles montaram (//) estavam construindo 

uma fábrica em [Sergipe] [...] (E11, 2013, p. 1-2, linhas 31-37). 

[...] Ele [pai do sujeito] trabalhou uns dois, três anos nessa empresa e veio o Plano 

Collor que fez com que tivesse uma série de demissões, em diversas empresas, e 

nesse meio tempo o meu pai foi demitido da [empresa] e aí ele foi e abriu uma 

empresa, na época chamada [empresa], que era […], essa empresa foi até 99, no 

ano de 99 ele abriu a sociedade da empresa e abriu uma outra empresa, cujo nome 

é [empresa], e aí é onde eu entro nessa história [...] (E21, 2013, p. 3, linhas 91-97). 

[...] O Brasil é um país que o processo de industrialização nos anos mais recentes, 

as décadas mais recentes de uma forma mais acentuada, e se você tem um bom 

curso técnico, você consegue um bom emprego. Essa é a visão que o meu pai tinha, 

o meu pai tinha porque recebeu do meu avô, da minha avó e passou para a gente 

numa fase, num estágio mais avançado. E fizemos escola técnica, como muitos deles 

nessa época, você quando está com 14 anos você tem possibilidade de estar 

seguindo uma carreira militar, você pode estar seguindo uma escola técnica e 

fizemos todos o curso técnico lá em casa [...] (E31, 2013, p. 2, linhas 43-52). 

[...] como estagiário de engenharia mecânica, mas focado em manutenção, me 

formei, o estágio acabou e havia aí a incerteza do que fazer, porque era uma época 

complicada, eu me formei em 93, o mercado não era um mercado muito bom, o 

mercado de empresas era um mercado muito restrito, nessa época muitos 

engenheiros migravam para a área financeira e havia uma indefinição muito 

grande. Surgiu, então, a oportunidade de fazer o mestrado com uma proposta 

diferente. Esse mestrado tinha a proposta de ser um mestrado acadêmico, mas com 

um cunho profissional muito forte porque esse mestrado foi financiado pela 

[empresa] houve... a [empresa] promoveu o curso de mestrado na Universidade 

Federal [nome], a partir de um concurso nacional [...] (E41, 2013, p. 2-3, linhas 

92-104). 

[...] e aí eu pensei em fazer engenharia, só que engenharia, eu conversava com as 

pessoas nas oportunidades e elas diziam que engenharia não era um bom curso, em 

meados da década de 90, crise total do sistema, não tinha emprego e aí eu queria 

ganhar dinheiro, eu queria ser bem sucedido na vida e era também o Plano Real 

acontecendo, a quebra da inflação, porque [...] me interessei por economia, fui 

estudar, sabe, o que era economia, decidi fazer economia, passei para a UERJ, para 

a UFF, acabei optando pela UFF, estudei cinco anos [...] (E51, 2013, p. 2, linhas 

48-56). 

Observa-se, então, que a categoria de análise “cenário do país”, comum a todos os 

sujeitos de pesquisa, revela que todos os respondentes entrevistados, de uma forma ou de 

outra, foram guiados pelo cenário do país para fazer suas escolhas de carreira. A categoria de 

análise em questão apresentou um caráter tanto desfavorável quanto favorável ao 

desenvolvimento das trajetórias de carreira dos sujeitos estudados na pesquisa. Entretanto, há 

maior peso nos aspectos desfavoráveis, visto que todos os sujeitos foram impelidos a fazer 

suas respectivas escolhas de carreira guiados por apelos externos (cenário do país) e não 
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internos (preferências pessoais). A ideia de que as pessoas tendem a guiar sua carreira mais 

especificamente por apelos externos do que por preferências pessoais é suportada por Dutra 

(2010). 

O pesquisador percebeu, por meio de um processo interpretativo, que a carreira dos 

sujeitos de pesquisa, desde sua fase inicial, sofreu influências do cenário do país, bem como 

os efeitos que este gerou no mercado de trabalho, fazendo, então, com que as escolhas dos 

sujeitos de pesquisa fossem diretamente afetadas por influências externas a eles. Este fato foi 

interpretado como um aspecto desfavorável, visto que as preferências de ordem pessoal foram 

colocadas em segundo plano. 

Por outro lado, tais influências externas também apresentaram um viés favorável ao 

desenvolvimento da trajetória de carreira de um dos sujeitos, neste caso o Nelson Mandela, 

que observou dois aspectos favoráveis ao desenvolvimento de sua carreira. Um deles é 

identificado pelas subcategorias de análise de primeiro e segundo níveis de hierarquia, 

respectivamente, “contexto sociopolítico do país” e “adoção de ações afirmativas”, que foi 

interpretado pelo pesquisador como tendo permitido uma inclusão aos negros maior, de uma 

forma em geral.  

Além destas, as subcategorias de análise – também incomuns aos demais sujeitos de 

pesquisa – “contexto socioeconômico do país”, de primeiro nível hierárquico e 

“industrialização crescente”, de segundo nível hierárquico, apresentaram caráter favorável ao 

desenvolvimento da trajetória de carreira deste sujeito, pois permitiu uma oferta maior de 

empregos num momento de sua carreira, contribuindo para sua entrada e evolução de carreira 

no mercado de trabalho. 

Em conformidade com a reflexão sobre o cenário do país, Veloso e Dutra (2010) 

indicam que, hoje, no cenário de incerteza e ambiguidade, a carreira é compreendida não 

somente condicionada às oportunidades profissionais que as organizações oferecem às 

pessoas, mas, sobretudo, às necessidades pessoais e familiares dos trabalhadores. Os autores 

citam, ainda, que a carreira envolve a sequência de experiências profissionais, sendo que o 

trabalho influencia a forma como os indivíduos observam e se relacionam com outras pessoas, 

organizações e sociedade, fazendo com que, da mesma forma, a carreira proporcione uma 

perspectiva variável na interação entre o indivíduo e a sociedade (ARTHUR; HALL; 

LAWRENCE, 1989 apud VELOSO; DUTRA, 2010). 
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Com respeito à adoção de ações afirmativas, fato observado pelo sujeito Nelson 

Mandela em associação com o contexto sociopolítico do país, busca-se compreensão em Mor 

Barak (2000), quem sublinha que as tendências econômicas, sociais e demográficas 

percebidas nos dias de hoje não refletem apenas o pano de fundo ou contexto para as 

organizações. Mais do que isso, essas definem o escopo que as empresas precisam considerar 

como seu domínio quando projetam políticas de diversidade ou programas. A autora sugere 

que as organizações deveriam adotar uma visão mais aberta de inclusão, de modo a incluir as 

perspectivas da comunidade e do contexto do país. 

 

4.3.2.4 Análise da categoria “Desempenho” 

 

A partir da leitura minuciosa das narrativas contidas nas HVs dos sujeitos de pesquisa 

do presente estudo, percebeu-se que o desempenho obtido por eles apresentou relação com o 

desenvolvimento de suas próprias trajetórias de carreira. Tal desempenho refere-se às 

perspectivas acadêmicas e profissionais que os sujeitos vivenciaram em suas histórias de vida. 

O Quadro 8 evidencia que a categoria de análise “desempenho”, comum a todos os sujeitos de 

pesquisa, é hierarquizada mediante as subcategorias de análise “desempenho acadêmico” e 

“desempenho profissional”, ambas de primeiro nível hierárquico. Entretanto, essa última 

ainda se desdobra na subcategoria de análise de segundo nível hierárquico, denominada 

“desempenho indesejável”, incomum aos sujeitos de pesquisa. Observou-se, então, que 

apenas a subcategoria “desempenho profissional” apresenta-se de forma comum a todos os 

sujeitos de pesquisa. 
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Quadro 8 – Matriz de categorização “comum” – Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013).
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Os trechos das HVs dos sujeitos de pesquisa acerca da categoria de análise 

“desempenho” são apresentados a seguir: 

[...] a ideia de trabalhar numa grande empresa era muito legal, mas na operação 

[…] era complicado para as minhas aspirações pessoais, então eu acabei, depois de 

dez meses, conversando e falando: “Caramba, não dá para mim, não estou 

conseguindo conciliar o final da faculdade com o trabalho” e o pessoal gostava de 

mim, o gerente da fábrica tinha alguns operadores como referência [desempenho], 

que ele conversava muito e naquele momento ele me ofereceu uma vaga de 

estagiário na logística [...] (E11, 2013, p. 2, linhas 45-52). 

[...] eu estava no meio do cruzeiro, o meu diretor foi e me liga: “[Edson A. do 

Nascimento], tudo bem?”, eu: “Tudo, tudo ótimo, [superior imediato], como é que 

está?” – “[Edson A. do Nascimento], olha só, eu estou te ligando para te falar o 

seguinte, cara, você está bem?” – “Eu estou bem, mas o que você quer falar, 

[superior imediato], é algum problema, você... eu posso te ajudar de alguma forma?” 

– “Não, não cara, eu vou dizer um negócio para você, eu estou te ligando para te 

dar um aumento, tá, vou te dar aí 25% de aumento no teu salário porque nesses 

últimos seis meses você foi um dos melhores profissionais que já passou por aqui [...] 

(E21, 2013, p. 17, linhas 544-553). 

[...] Bem, me formei, já estava, desde os 21 anos na [empresa] e surgiu a 

oportunidade para fazer um concurso, e aí surgiu o concurso, para ser o cargo de 

Auditor, e fiz o concurso e passei, um concurso puxado, não é, na época eu não 

estava casado, em função da rotina que eu fui educado, sempre gostei de estudar, 

fazia inglês já, fiz o curso regular de inglês, já tinha uma boa base de inglês e 

passei no concurso. Nesse concurso, comecei a atuar como Auditor Interno da 

[empresa], e aí a minha vida mudou radicalmente, […], ou seja, foi uma mudança 

espetacular [...] (E31, 2013, p. 3-4, linhas 97-106). 

[...] a [empresa] na época fez um processo de seleção dessa turma [de mestrado] de 

20 pessoas, escolhendo 10 para ingressar no seu corpo de profissionais, eu fui um 

dos 10 escolhidos, ingressei na [empresa] como engenheiro de desenvolvimento […] 

A partir daí, pelo bom desempenho, também, profissional, eu recebi um convite para 

ingressar na área comercial na função de engenheiro de assistência técnica. No 

primeiro momento assistindo os clientes do mercado doméstico no Brasil e num 

segundo momento, eu fui alçado à área internacional, porque já tinha aí um bom 

conhecimento de língua estrangeira, no caso, o inglês, com um bom conhecimento 

técnico adquirido, tanto acadêmico quanto na formação profissional, já naquela 

época [...] (E41, 2013, p. 3, linhas 107-110 e 113-121). 

[...] No início de 2012, a empresa foi crescendo, as operações foram crescendo e eu 

fui promovido a Gerente de Compras de Matérias Primas, então eu assumi, além de 

refratário, sucata e ferro-liga, eu assumi as famílias de combustível sólido [...] (E51, 

2013, p. 5, linhas 163-166). 

Evidencia-se, então, que a categoria de análise “desempenho”, comum a todos os 

sujeitos de pesquisa, indica que todos os respondentes entrevistados apresentaram evolução 

em suas trajetórias de carreira, como consequência do fato de terem apresentado desempenho 

profissional em algum momento de suas histórias. Esta categoria de análise, assim como a 

subcategoria “desempenho profissional” foram qualificadas, então, como tendo sido 

favoráveis ao desenvolvimento da trajetória de carreira dos sujeitos, embora tenha sido 

possível observar que o sujeito Joaquim Barbosa apresentou, em suas narrativas, aspectos que 

conferem significado também desfavorável ao desenvolvimento de sua trajetória de carreira. 
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Tais aspectos estão situados em trechos de sua narrativa – não citados neste estudo devido ao 

fato de estarem associados a uma subcategoria de segundo nível hierárquico incomum aos 

demais sujeitos, em dissonância com a estratégia de análise de categorização declarada nas 

seções supracitadas – que retratam passagens de sua trajetória de carreira em que o 

desempenho indesejável culminou na interrupção de sua carreira naquela empresa. 

Sobretudo, esta categoria foi mais fortemente qualificada como favorável, visto que 

todos os sujeitos manifestaram, em seus discursos, significados que foram interpretados pelo 

pesquisador como favoráveis ao desenvolvimento da trajetória de carreira dos respectivos 

sujeitos, uma vez que todos, sem exceção, alcançaram desempenho profissional, refletindo na 

evolução de suas respectivas carreiras. 

De acordo com a reflexão sobre como as pessoas podem contribuir para a sua 

evolução de carreira, Veloso e Dutra (2010) indicam que as pessoas são chamadas à 

responsabilidade pelas suas próprias carreiras, assumindo, desta forma, a responsabilidade 

pela sua evolução profissional. Os autores sublinham, ainda, que às pessoas, reserva-se a 

gestão de seu desenvolvimento, de sua competitividade profissional e de sua carreira. 

Para Thomas e Ely (1996), os membros de grupos de minoria, como os negros, quando 

estão sujeitos a participar, podem, de fato, apoiar as organizações a crescerem e melhorarem 

suas performances, pelo fato de que eles desafiam suposições básicas sobre as funções de uma 

organização, práticas, operações, procedimentos e estratégias. Além disso, agindo dessa forma, 

eles estão sujeitos a trazer mais deles próprios para o local de trabalho e, assim, promovem 

maior identificação com os trabalhos realizados por eles. Portanto, quando um negro 

apresenta desempenho profissional e é reconhecido pela organização, pode-se estimular um 

ciclo virtuoso gerador de crescimento para a organização e para o profissional negro.  
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4.3.2.5 Análise da categoria “Desigualdade social” 

 

Percebeu-se nas narrativas de HV dos sujeitos que a desigualdade social esteve 

presente de forma marcante no desenvolvimento da trajetória de carreira. A categoria de 

análise “desigualdade social”, comum a todos os sujeitos de pesquisa, engloba o significado 

de que os negros apresentam-se em situação de desvantagem quando expostos às diversas 

situações do dia a dia, no ambiente social. Tal situação coloca o negro numa posição de 

vítima frente à falta de acesso a inúmeras oportunidades que poderiam contribuir para o 

desenvolvimento de suas trajetórias de carreira, caso eles estivessem em igualdade de 

oportunidades com outras pessoas excludentes a grupos de minoria. O Quadro 9 evidencia 

que a categoria de análise “desigualdade social” e a subcategoria “os negros em situação de 

desvantagem” foram qualificadas como “comuns” a todos os sujeitos de pesquisa.   
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Quadro 9 – Matriz de categorização “comum” – Desigualdade social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2013).
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Abaixo, apresentam-se os trechos das HVs dos sujeitos de pesquisa acerca da 

categoria de análise “desigualdade social”: 

[...] então obviamente, se você vai mais na periferia tem mais negros, nas zonas 

mais nobres bem menos [...] (E11, 2013, p. 5, linhas 151-152). 

[...] então, eu no 4º período, disputando com pessoas de UFRJ, de PUC, da UFF, e 

eu vendo aquelas pessoas com muito nível intelectual ali, as pessoas falavam vários 

idiomas, eu notei que todo mundo era de berço, não é, porque as pessoas estavam 

ali, todo mundo conversando: “Não, porque eu moro em Ipanema [...]” – “Eu moro 

no Leblon [...]” – “Eu moro em Copacabana [...]”, e eu morava em Bangu, eu falei: 

“Caramba, eu moro em Bangu, não tem [...] (risos) [...] eu não tenho como disputar 

com esse pessoal”[...] (E21, 2013, p. 5, linhas 153-161). 

[...] Então assim, e você negro, assim, qual o contexto do Brasil, você nasceu num 

país que tem um fosso social muito grande e essa questão da raça a meu ver, tá, isso 

é um ponto de vista meu, ele se confunde com a questão social e se confunde com a 

questão racial. Estatisticamente, os negros são mais prejudicados na questão social, 

porque, é todo um contexto dos primórdios, que vai refletindo [...] (E31, 2013, p. 8, 

linhas 235-241). 

[...] as condições eram adversas, eu sempre tive muito pouco recurso na época de 

estudante, então, comparado aos meus colegas de turma, eu era o menos favorecido 

[...] (E41, 2013, p. 6, linhas 279-281). 

[...] A questão mesmo é de oportunidade, infelizmente o negro, ele não tem muita 

explicação sobre as origens. Claro, a origem é a questão da Senzala, escravidão, a 

Lei Áurea veio e o negro ficou, não é, ao relento, ficou às margens da sociedade 

durante muito tempo e um preconceito enorme no Brasil, então isso prejudica muito, 

reduz muito as oportunidades, as ofertas. O negro (//) eu moro aqui no Flamengo e 

eu vejo diariamente, quando eu saio para correr, babás negras de crianças brancas, 

você vê, é muito interessante isso. Você já entende que a classe média brasileira é 

branca e as classes menos favorecidas [negra] [...] (E51, 2013, p. 13, linhas 419-

428). 

Percebe-se, então, que a categoria de análise “desigualdade social”, comum a todos os 

sujeitos de pesquisa, revelou que todos os respondentes entrevistados experimentaram 

passagens em suas HVs demonstrando que a desigualdade social era compreendida como um 

peso para os negros. Essa categoria de análise, assim como a subcategoria “os negros em 

situação de desvantagem” foram qualificadas, assim, como desfavoráveis ao desenvolvimento 

da trajetória de carreira, pois de alguma forma elas agiram como limitador de oportunidades, 

propiciando chances mais restritas de carreira aos negros. 

Além disso, outro aspecto relevante está no significado interpretado pelo pesquisador, 

traduzido na forma de sua intuição, sugerindo que a desigualdade social pode provocar um 

senso comum associado à falsa noção de que o negro não possui capacidade para ocupar 

funções que exigem capacidade intelectual, o que configuraria um estereótipo, conforme 

conceituado no referencial teórico desta pesquisa. Tal intuição é suportada por inúmeros 

trechos presentes nas narrativas de HV dos diversos respondentes, mencionando que eles 
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presenciaram olhares surpresos por parte de clientes, fornecedores, entre outros agentes, 

quando estavam desempenhando suas funções de caráter intelectual. 

Em conformidade com a reflexão sobre o peso da desigualdade social na vida 

acadêmica dos negros, a PNAD (2009) observa que a quantidade de pessoas que têm curso 

superior completo é de 4,7% de pretos e 5,3% de pardos contra 15% de brancos. Outro dado 

relevante envolvendo esse tema está no relatório Síntese de indicadores sociais – uma análise 

das condições de vida, publicado em 2010, que revela que a população branca de 15 anos ou 

mais de idade tinha, em média, 8,4 anos de estudo em 2009, enquanto que pretos e pardos 

tinham, igualmente, 6,7 anos. Tais dados se tornam ainda mais alarmantes quando observados 

que, dez anos antes (1999), a mesma pesquisa já apresentava 7 anos de estudo, em média, 

para a população branca, demonstrando que há uma lacuna de formação entre esses grupos. 

Evidencia-se, com isso, que a sociedade brasileira vive a contradição de não oferecer 

igualdade de oportunidades para seu povo notavelmente marcado por diferenças sociais, 

econômicas e culturais. É nesse contexto que a temática da diversidade cultural ganha força 

nas organizações, adverte Fleury (2000). 

 

4.3.2.6 Análise da categoria “Influência familiar” 

 

A análise das narrativas de HV dos sujeitos de pesquisa revelou que as famílias dos 

respondentes desempenharam um papel significativo em sua carreira. Dentre as principais 

contribuições, destacam-se questões como o incentivo ao estudo, os aprendizados adquiridos 

por meio de exemplos de membros de gerações anteriores e o papel que a família teve na 

formação dos valores pessoais dos respondentes. Além disso, notou-se, também, que a origem 

socioeconômica da família dos sujeitos esteve presente de forma marcante nas escolhas de 

carreira desses indivíduos, muitas vezes os submetendo a fazer escolhas motivadas por apelos 

externos e não baseadas em suas preferências pessoais. Sobretudo, pôde-se observar que a 

família também esteve presente em momentos difíceis na HV dos respondentes, atuando 

como fonte de estabilidade emocional, especialmente diante das frustrações sociais que eles 

vivenciaram.  

O Quadro 10 evidencia que a categoria de análise “influência familiar” é comum a 

todos os sujeitos em razão de estar associada às subcategorias “existência de referências 

internas”, “incentivo ao estudo”, “origem socioeconômica” e “virtudes”, sendo essa 

hierarquizada em subcategorias de segundo nível, que teve “perseverança” como a única 
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subcategoria de segundo nível hierárquico comum a todos os sujeitos. Entretanto, como citado 

em seções anteriores, o presente estudo se limita a discutir, nesta seção, exclusivamente as 

categorias e subcategorias de análise “comuns” aos sujeitos pesquisados. 

Em suma, dentre as contribuições familiares supracitadas, convém mencionar que o 

incentivo ao estudo está associado à subcategoria de análise de mesmo nome comum aos 

demais sujeitos; os aprendizados adquiridos por meio de exemplos de membros de gerações 

anteriores estão associados à subcategoria “existência de referências internas”; o papel que a 

família teve na formação dos valores pessoais dos respondentes está associado à subcategoria 

“virtudes”; finalmente, a origem socioeconômica está associada à subcategoria de análise de 

mesmo nome, sendo todas essas subcategorias “comuns” a todos os sujeitos de pesquisa. 
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Quadro 10 – Matriz de categorização “comum” – Influência familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).
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Seguem os trechos das HVs dos sujeitos de pesquisa acerca da categoria de análise 

“influência familiar”: 

[...] sou um filho caçula de quatro irmãos, o meu irmão mais próximo de mim é 13 

anos mais velho, então passa a ser uma referência também, o meu irmão também 

seguiu carreira pública, hoje é Auditor Fiscal da Receita, foi militar e enfim, tinha 

toda uma trajetória nessa linha [...] (E11, 2013, p. 1, linhas 15-20). 

[...] eu iniciei faculdade, como eu estava querendo (//) estava (//) tinha que 

trabalhar, também até porque a situação lá em casa não era das melhores, tinha 

que trabalhar, tinha que estar junto e tinha que desenvolver o trabalho com ele, eu 

optei por fazer a engenharia, não é, numa faculdade particular, onde eu também 

não pagaria, porque eu não teria condições de pagar um valor alto por esse curso, 

porém o meu pai dava aula, então eu era bolsista [...] (E21, 2013, p. 5, linhas 136-

142). 

[...] sou oriundo de uma família que o estudo sempre foi muito importante, eu acho 

que é fundamental para o processo como um todo, eu acho que na verdade a 

questão do desenvolvimento profissional está muito ligada ao desenvolvimento 

educacional. E é como eu te falei, o fato da minha família ter dado sempre muita 

importância ao estudo, isso, de certa forma resultou depois, numa fase adulta, na 

colheita de resultados bons, não é […]. Sempre com a preocupação de ter bom 

desempenho, de ser cobrado, eu lembro, é muito forte na minha infância o fato de 

eu só poder brincar de bicicleta se eu tivesse boas notas na escola [...] (E31, 2013, 

p. 1, linhas 12-19 e 24-26). 

[...] Pesquisador: Olhando agora um pouquinho para dentro, que valores você 

atribui que fazem parte da sua constituição enquanto indivíduo e que contribuíram 

para a formação da sua carreira profissional? – Barack Obama: Perseverança, 

perseverança e autocrítica e autoconfiança [...] (E42, 2013, p. 6, linhas 267-273). 

[...] eu quebrei paradigmas, não é, estou capinando, estou lá com a foice, tomando, 

sendo aquele ‘capim-navalha’, todo cortado, mas isso me dá mais força ainda, 

porque eu não me conformo com certas coisas, essa iniquidade social que existe no 

Brasil [...] (E51, 2013, p. 16-17, linhas 541-544). 

Observa-se, portanto, que a categoria de análise “influência familiar”, comum a todos 

os sujeitos de pesquisa, revelou que todos os respondentes entrevistados trouxeram a família 

nas narrativas de suas HVs como um guia na formação de suas preferências e isso, portanto, 

pesou no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. Essa categoria de análise, as 

subcategorias de primeiro nível hierárquico “existência de referências internas”, “incentivo ao 

estudo” e “virtudes” e a subcategoria de segundo nível hierárquico “perseverança”, todas 

comuns aos sujeitos de pesquisa, foram qualificadas como favoráveis ao desenvolvimento da 

trajetória de carreira, pois, de alguma forma, elas agiram como estímulo em suas HVs, 

propiciando mais chances de evolução de carreira. 

Em contrapartida, a subcategoria de análise “origem socioeconômica”, também 

comum a todos os sujeitos, evidencia que o fato de todos os negros respondentes serem 

oriundos de famílias, segundo eles, com escassez de recursos, permitiu que o pesquisador 

interpretasse que tal subcategoria fosse qualificada como desfavorável ao desenvolvimento da 
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trajetória de carreira dos sujeitos de pesquisa. A análise dos trechos das narrativas de HV dos 

respondentes revelou que muitos deles necessitaram, por exemplo, conciliar suas agendas, 

ainda em idade juvenil, de modo a terem de se dedicar ao trabalho precoce e 

concomitantemente enquanto estudavam à noite.  

Outro exemplo que evidencia o aspecto desfavorável desta subcategoria consiste na 

falta de recursos financeiros da família, atuando como um impedimento ou restrição aos 

investimentos em ensino de boa qualidade, que muitas vezes demandavam recursos além do 

que seus familiares dispunham, segundo alegaram os sujeitos. Pode-se imaginar que tais 

aspectos, apesar de terem sido qualificados como desfavoráveis ao desenvolvimento 

profissional dos sujeitos, trazem uma perspectiva de terem contribuído de certa forma para o 

fortalecimento de virtudes como a perseverança, afinal, pôde-se notar que todos os 

respondentes, sem exceção, exercitaram esforço e resiliência para alcançar seus objetivos. 

Apesar de esta intuição estar presente nas reflexões do pesquisador, acredita-se que qualificar 

tais aspectos como favoráveis, seria um exagero, tendo em vista que este cenário colocou os 

respondentes em constante condição de desigualdade de oportunidades.  

Com relação à reflexão sobre a influência familiar na carreira das pessoas, Veloso e 

Dutra (2010) advertem que a carreira é compreendida não exclusivamente condicionada às 

oportunidades profissionais que as organizações oferecem às pessoas, mas, sobretudo, às suas 

próprias necessidades pessoais e familiares. Os autores complementam que o fator segurança 

– no sentido de confiança e estabilidade no trabalho – pode estar mais relacionado com as 

qualificações pessoais e as atitudes sobre a própria carreira do que com as possibilidades 

oferecidas pela organização. Nesse aspecto, entende-se que a família teve significante 

contribuição no sentimento de confiança dos sujeitos, pois os auxiliou em aspectos, como 

estudo, valores e referência, interpretados pelo pesquisador como favoráveis ao 

desenvolvimento de suas carreiras. 

A PNAD (2009) desvenda fortes diferenças nos rendimentos de negros em 

comparação à população branca, considerando faixas de anos de estudo. Faixa a faixa os 

negros apresentaram rendimentos inferiores em, no mínimo, 20% em relação aos brancos e no 

total, cerca de 40% inferiores. Esses dados reforçam a ideia de que as famílias negras 

apresentam origens socioeconômicas em desvantagem quando comparadas com a média da 

população branca. 
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4.3.2.7 Análise da categoria “Formação acadêmica” 

 

Percebeu-se nas narrativas de HV dos respondentes que a formação acadêmica teve 

um peso significante no desenvolvimento das trajetórias de carreira dos sujeitos de pesquisa. 

Observou-se que uma formação acadêmica de qualidade contribui para a criação de 

oportunidades de carreira. O Quadro 11 evidencia que a categoria de análise “formação 

acadêmica” e as subcategorias de primeiro e segundo níveis hierárquicos “formação 

acadêmica de qualidade” e “criação de oportunidades de carreira”, respectivamente, são 

comuns a todos os sujeitos de pesquisa.  
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Quadro 11 – Matriz de categorização “comum” – Formação acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Os trechos das HVs dos sujeitos de pesquisa acerca da categoria de análise “formação 

acadêmica” estão apresentados, abaixo: 

[...] então eu acho que isso é um ponto importante a ser […] o nível de escolaridade 

nos ajuda e a consistência desse currículo nos impulsiona. Estou falando nós, 

negros, não é, eu acho que isso é importante [...] (E11, 2013, p. 16, linhas 527-530). 

[...] Comecei a investir na minha carreira, fiz um MBA na FGV, fiz um curso fora, 

uma extensão do MBA fora, na Universidade da Califórnia e trouxe um conceito 

muito grande de crescimento para dentro da empresa, aonde eu reformulei todo 

nome da empresa, reformulei a parte de marketing, a parte de serviços, a parte de 

gestão, montamos verdadeiramente a [empresa] e aí nós crescemos para outros 

segmentos, como […] pegamos empresas da área de cosméticos, na área 

farmacêutica, na área (//) fizemos parceria com indústrias de (//) com empresas de 

civil, enfim, começamos a fazer do nosso negócio um negócio muito forte, muito 

forte. Fazendo com que atualmente, não é, o braço mais forte do grupo […], que 

hoje é um grupo, fazendo com que se fosse o grupo (//) assim, o maior faturamento 

do grupo [nome], hoje, é da área de manutenção e engenharia, chega 95% do 

faturamento de toda empresa, não é. Que eu abri lá atrás, com o meu pai [...] (E21, 

2013, p. 11-12, linhas 350-364). 

[...] eu acabei fazendo a Escola Técnica do Arsenal de Marinha, foi uma escola que 

me deu uma base de matemática muito boa, para você ter uma ideia, eu fui estudar 

cálculo na escola técnica, no nível médio e depois na faculdade é que eu voltei a 

estudar novamente cálculo, não é, no curso de economia. Bem, eu me formei, eu tive 

a sorte ou o esforço ou a conjugação dos dois de ter passado muito novo num 

concurso para uma estatal, o ano que vem eu faço 30 anos de [empresa], entrei na 

[empresa] com 21 anos e foi através do curso técnico, eu pude fazer o concurso, 

tinha uma base muito boa, um curso bom, e passei no concurso [...] (E31, 2013, p. 2, 

linhas 56-65). 

[...] fui muito bem-aprovado para Engenharia Mecânica na UFRJ, na UFF e na 

UERJ, o que era incomum alguém com 16 anos, sem ter feito um curso preparatório 

para o vestibular ser aprovado nas três faculdades de ponta do Rio de Janeiro […] 

a [empresa] promoveu o curso de mestrado na UFF, a partir de um concurso 

nacional, eu fui qualificado entre os 20 melhores, fiz o mestrado e com 24 anos eu 

já era mestre em engenharia metalúrgica e engenheiro mecânico […] já na área 

comercial, trabalhando na área de assistência técnica internacional, entendi que 

precisava me qualificar, então fiz um MBA em marketing na FGV e o que me ajudou, 

após esses seis anos, que eu entendi que era a hora de fazer uma transição, nessa 

nova área que estava sendo, que surgia à época na [empresa], era uma área de 

planejamento estratégico. Então por ter o MBA, eu tive aí, pela formação que tinha, 

profissional, anterior, e pela formação acadêmica, também, eu tive a oportunidade 

de mudar de área e aí começar uma transição de carreira, também [...] (E41, 2013, 

p. 2-3, linhas 61-65, 102-106 e 141-149). 

[...] decidi fazer Economia, passei para a UERJ, para a UFF, acabei optando pela 

UFF, estudei cinco anos […] E me formei em 2011, em Gestão de Negócios no 

IBMEC, MBA Executivo em Gestão de Negócios no IBMEC, MBA [...] (E51, 2013, 

p. 2; 11, linhas 54-56 e 356-357). 

Percebeu-se que a categoria de análise “formação acadêmica”, comum a todos os 

sujeitos de pesquisa, revelou que todos os respondentes entrevistados trouxeram a formação 

acadêmica em suas narrativas de HV, transmitindo orgulho por ter concluído sua formação 

em instituições bem conceituadas no Brasil. Não obstante, tais respondentes atribuíram um 

peso significante à sua formação acadêmica frente ao desenvolvimento de suas trajetórias de 
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carreira. Para o pesquisador, ficou evidente que os respondentes atribuem o significado de que 

uma formação acadêmica de qualidade provoca a criação de oportunidades de carreira.  

Portanto, o pesquisador decidiu qualificar como favoráveis, a categoria de análise 

“formação acadêmica” e suas subcategorias “formação acadêmica de qualidade” e “criação de 

oportunidades de carreira”, tendo em vista que foi evidente a interpretação de que ambas 

contribuíram positivamente para o desenvolvimento das trajetórias de carreira dos sujeitos de 

pesquisa. Sugere-se, aqui, refletir sobre como os respondentes desta pesquisa puderam obter 

uma formação acadêmica de qualidade, desenvolvida em instituições renomadas no país, a 

despeito de a seção anterior sugerir que suas origens socioeconômicas tenham atuado de 

forma desfavorável ao investimento em seu ensino e educação.  

Para responder a esta provocação, convém, primeiramente, imaginar que tais 

categorias e subcategorias de análise agem de forma integrada umas com as outras. Sendo 

assim, intui-se, portanto, que apesar da subcategoria de análise “origem socioeconômica” ter 

sido evidentemente desfavorável ao desenvolvimento de suas trajetórias de carreira, esta 

representava apenas uma das quatro subcategorias “comuns” associadas à categoria de análise 

“influência familiar”. Portanto, acredita-se que as outras três subcategorias “comuns” 

sobrepuseram-se em relação à única desfavorável, permitindo assim, que a influência familiar 

agisse de forma favorável na construção da formação acadêmica, o que também pode ter sido 

corroborado por meio da contribuição das subcategorias favoráveis associadas à categoria de 

análise “aspectos pessoais” denominadas: “autoconfiante”, “ávido por desenvolvimento”, 

“estudioso”, “facilidade de se relacionar com os outros”, “flexibilidade” e “persistência e 

superação”.  

Quanto à reflexão sobre a formação acadêmica de negros no Brasil, a PNAD (2009) 

revela que há um crescimento notório da proporção de pretos e de pardos graduados, com a 

ressalva de que o ponto de partida para a comparação é o ano de 1999, com 2,3% tanto para 

pretos, quanto para pardos, isso posto que, em dez anos, o item alcançou a marca de 4,7% de 

pretos e 5,3% de pardos, considerando a população de 25 anos ou mais de idade. O relatório 

“Síntese de indicadores sociais – uma análise das condições de vida” comumente utiliza o 

critério de uso da média de anos de estudo para avaliar o acesso à educação e às consequentes 

oportunidades de mobilidade social. Sendo assim, pode-se intuir que a formação acadêmica 

deve ter atuado de forma a contribuir com a mobilidade social dos respondentes. 
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Veloso e Dutra (2010) acreditam que a carreira também é compreendida pelas 

necessidades pessoais e familiares das pessoas, bem como pode estar mais relacionada com as 

qualificações pessoais e as atitudes. Nesse aspecto, entende-se que a formação acadêmica 

qualifica as pessoas, portanto pode contribuir para sua evolução de carreira. 

 

4.3.2.8 Análise da categoria “Manifestação relacionada com a cultura inclusiva” 

 

A análise das narrativas de HV dos sujeitos de pesquisa evidenciou que todos os 

respondentes vivenciaram manifestações relacionadas com a cultura inclusiva no ambiente 

organizacional onde desenvolveram suas trajetórias de carreira. Tais manifestações 

apresentavam-se na forma de inclusão, quando a participação dos sujeitos era irrestrita, seja 

ela de forma voluntária (circunstâncias em que o sujeito tomava a iniciativa de participar) ou 

involuntária (circunstâncias em que o sujeito era incentivado a participar). Ou 

apresentavam-se na forma de exclusão, quando a participação dos sujeitos era restrita, seja ela 

voluntária (circunstâncias em que o sujeito evitava participar) ou involuntária (circunstâncias 

em que o sujeito era impedido de participar). 

Observou-se, então, que as manifestações relacionadas com a cultura inclusiva 

estiveram presentes nas HVs dos sujeitos de pesquisa, ocupando um espaço significante no 

desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. O Quadro 12 mostra que a categoria de 

análise “manifestações relacionadas com a cultura inclusiva”, a subcategoria de primeiro nível 

hierárquico “inclusão” e suas correspondentes subcategorias de segundo nível hierárquico 

“participação voluntária” e “participação involuntária” são comuns a todos os sujeitos de 

pesquisa. Tais ocorrências significam que todos os sujeitos de pesquisa participaram das 

decisões em algum momento de suas carreiras, seja de forma incentivada ou por meio de 

iniciativa própria. 

Analogamente, a subcategoria de análise de primeiro nível hierárquico “exclusão” e 

sua correspondente subcategoria de segundo nível hierárquico “participação involuntária” 

também são comuns a todos os sujeitos de pesquisa; entretanto a sua subcategoria de análise, 

também de segundo nível hierárquico, denominada “participação voluntária” foi classificada 

como incomum aos sujeitos de pesquisa, pois somente foi identificada na narrativa de apenas 

um sujeito de pesquisa. Essas ocorrências significam que todos os sujeitos de pesquisa 

experimentaram a restrição de sua participação nas decisões em algum momento de suas 
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carreiras, por terem sido impedidos por algum agente. E apenas um dos cinco respondentes 

experimentou circunstâncias em que ele próprio evitou a sua participação. 
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Quadro 12 – Matriz de categorização “comum” – Manifestações relacionadas com a cultura inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Em seguida, são apresentados os trechos das HVs dos sujeitos de pesquisa acerca da 

categoria de análise “manifestações relacionadas com a cultura inclusiva”: 

[...] sou bem ouvido com relação às decisões que são tomadas, as experiências 

passadas também foram meio, acredito que essa é uma das minhas virtudes aí, uma 

das coisas que me ajudaram inclusive na carreira, é ser ouvido e poder participar 

de maneira consistente das decisões importantes [...] (E12, 2013, p. 1, linhas 20-24). 

[...] eu me sentia completamente excluído de todas as decisões da empresa, apesar 

de ter que assinar por todas elas, não é, com relação à parte de manutenção e 

engenharia da fábrica, o meu diretor, ele só me olhava torto, ele me olhava torto a 

todos os instantes e fez diversos comentários aos meus amigos, não é, com relação à 

minha raça e ao meu potencial, o meu potencial profissional [...] (E21, 2013, p. 3, 

linhas 110-116). 

[...] Eu nunca senti [exclusão], eu recebi indicações, eu fui indicado para fazer 

trabalhos em grupos, em países de diferentes etnias, fui no Japão, eu estive nos 

Estados Unidos, eu estive em países de formação com basicamente a população 

indígena e o que sempre foi avaliado no meu perfil foi se eu teria condições de estar 

me relacionando com as pessoas [...] (E31, 2013, p. 10, linhas 302-307). 

[...] em alguns momentos, sim [inclusão], em outros, não [exclusão]. Toda vez que 

eu entendia que não [não participava das decisões], eu entendia que tinha que 

mudar. Então por questão de personalidade eu tenho que estar próximo da decisão, 

da linha de decisão, toda vez que eu não estou próximo da linha de decisão eu 

entendo que eu tenho que mudar, que eu não faço parte […] eu tenho pouco a 

agregar, pouco a influenciar, então eu entendo que tenho que mudar. Então, 

respondendo à pergunta, em muitos momentos, sim, em alguns outros momentos, 

não. Em todos os momentos que eu entendi que eu não estava na linha de decisão, 

eu mudei a minha carreira [...] (E42, 2013, p. 1, linhas 13-22). 

[...] porque se você tomar uma decisão, uma decisão fundamentada, bem 

estruturada, e se você, antes até do que isso, você conquista o respeito das pessoas, 

a pessoa respeita e te conhece, confia em você, confiança nas pessoas, que é uma 

coisa que eu tenho uma facilidade no meu dia a dia, no trabalho eu sou muito 

transparente, eu gosto das pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, enfim, de 

entender as pessoas, eu sou muito aberto, como eu sou muito aberto, as pessoas me 

conhecem melhor […]. Então quando eu tomo a decisão, a pessoa entende que 

tomei essa decisão, ela me conhece, “o Martin Luther King está tomando essa 

decisão, é fácil entender porque, porque ele é assim, assado [...]”, então eu nunca 

tive problema mesmo [...] (E52, 2013, p. 2, linhas 35-47). 

Observou-se que a categoria de análise “manifestações relacionadas com a cultura 

inclusiva”, comum a todos os sujeitos de pesquisa, revelou que todos os respondentes 

entrevistados vivenciaram algum tipo de manifestação relacionada com a cultura inclusiva, 

agindo de forma favorável ou desfavorável ao desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. 

Não obstante, o pesquisador, por meio de um processo interpretativo, atribuiu importância a 

estas experiências frente à evolução de carreira dos sujeitos de pesquisa. 

O pesquisador, então, decidiu qualificar como favoráveis a categoria de análise 

“manifestações relacionadas com a cultura inclusiva” e suas subcategorias “inclusão”, 

“participação voluntária” e “participação involuntária”, tendo em vista que foi evidente a 
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interpretação de que elas contribuíram positivamente para o desenvolvimento de suas 

trajetórias de carreira, afinal, representaram que os sujeitos foram incentivados a participar 

das decisões ou se sentiam à vontade de tomar essa iniciativa.  

Entretanto, a categoria de análise “manifestações relacionadas com a cultura inclusiva” 

também foi qualificada como desfavorável ao desenvolvimento das trajetórias de carreira dos 

sujeitos, uma vez que suas subcategorias “exclusão” e “participação involuntária” tiveram 

caráter comum entre os sujeitos e agiram de forma negativa ao desenvolvimento de suas 

carreiras, afinal, representaram experiências em que os respondentes foram impedidos de 

participar por agentes como seus superiores. 

Em concordância com os preceitos contidos no referencial teórico deste estudo, Miller 

(1998) observa que a inclusão descreve quais indivíduos estão autorizados a participar e estão 

habilitados a contribuir plenamente com o grupo. Para Giovannini (2004) citado por 

Hanashiro, Torres, Ferdman e D’Amario (2011) a inclusão é um estado de ser valorizado, 

respeitado e ajudado. Para uma organização ter uma cultura inclusiva, marcada por 

contribuições de uma gama de estilos, perspectivas e habilidades, necessita eliminar barreiras 

como os comportamentos conscientes ou inconscientes, que impedem a participação das 

pessoas, como sugere Miller (1998). 

Os mecanismos de exclusão que acabam por restringir a participação das pessoas não 

somente impedem que as organizações tenham diversas contribuições, como são capazes de 

estagnar a carreira das pessoas por causa da sua incapacidade de trabalhar com os outros 

(THOMAS, 1999 apud MOR BARAK, 2000). Portanto, deve caber à organização a busca por 

formas de maximizar as contribuições de todos, propiciando que as pessoas sintam-se à 

vontade de participar, conforme sublinha Miller (1998). 

 

4.3.2.9  Análise da categoria “Manifestações racistas presenciadas” 

 

Percebeu-se nas narrativas de HV dos sujeitos que todos vivenciaram manifestações 

de caráter racista em algum momento do desenvolvimento da trajetória de suas carreiras. Tais 

manifestações referem-se a um conjunto de atitudes presenciadas, qualificadas como 

discriminação, preconceito e estereótipo, em conformidade com o referencial teórico deste 

estudo. O Quadro 13 evidencia que a categoria de análise “manifestações racistas 

presenciadas” é comum a todos os sujeitos e apresenta-se desdobrada em outras três 

subcategorias de primeiro nível hierárquico, denominadas “discriminação”, “estereótipo” e 
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“preconceito”, as quais, por sua vez, apresentam outros desdobramentos em subcategorias de 

segundo nível, que não serão discutidas nesta seção, como citado anteriormente. Porém, há 

uma subcategoria de análise de segundo nível hierárquico, denominada “lidando com o 

preconceito”, que será discutida nesta seção devido ao fato de ser comum a todos os sujeitos.  

Embora não se proponha discutir tais subcategorias de análise classificadas como 

“incomuns” aos sujeitos de pesquisa, convém explicitar algumas delas aqui, com a finalidade 

de permitir que se compreenda o real significado interpretado pelo pesquisador a tais 

subcategorias de análise de primeiro nível hierárquico e, por conseguinte, contribuir para 

compreensão do significado da categoria de análise “manifestações racistas presenciadas”. 

Desta forma, a subcategoria de análise “discriminação” é composta por subcategorias que 

expressam atitudes discriminatórias envolvendo “avaliações desqualificadas”, “cargo 

inadequado às responsabilidades exercidas”, “processo de desligamento”, “rejeição em 

processos seletivos” e “salário inferior quando comparado ao de seus pares”. A subcategoria 

“preconceito” está associada com “apelidos”, “brincadeiras de mau gosto”, “comentários 

maledicentes relacionados à raça”, “assédio moral”, “piadas racistas”, “sutil” e “tratamento 

diferente”, enquanto a subcategoria “estereótipo” é representada por “olhares suspeitos ao se 

depararem com negros em posição executiva”. 
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Quadro 13 – Matriz de categorização “comum” – Manifestações racistas presenciadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 



140 
 

Os trechos das HVs dos sujeitos de pesquisa acerca da categoria de análise 

“manifestações racistas presenciadas” estão apresentados abaixo: 

[...] Em reuniões houve (//) passei por comentários constrangedores, não é, o 

pessoal contando piadas e sempre levei isso na esportiva, contavam uma piada de 

negro nordestino, eu contava três piadas de gaúcho, eu era minoria, mas assim a 

gente ia convivendo e eu sempre tive essa saída para lidar com o preconceito, 

quanto eu enfrentei alguma situação de preconceito mais firme, mais pesado, 

sempre respondi com humor ou com algo que não valorizasse aquela atitude, 

porque é uma forma de não deixar ficar maior do que deve ser [...] (E11, 2013, p. 6, 

linhas 195-203). 

[...] estava indo tudo muito bem, até que mudou a gestão da [empresa]. E aí chegou 

uma pessoa, chegou um novo diretor, que ele veio do sul, […] ele era amigo do 

dono, e chegou lá para ser o novo diretor da área. Infelizmente ele era uma pessoa 

muito preconceituosa, ele era... na verdade ele era racista e ele começou a me 

perseguir, ele me chamava de diversos nomes pejorativos, como “neguinho”, 

“crioulo”, isso na frente (//) isso em sala de reunião, na frente de outras pessoas, 

sabe, muitas das vezes até de gente da minha própria equipe, não é [...] (E21, 2013, 

p. 13, linhas 411-419). 

[...] porque, às vezes, as pessoas são muito […] elas repetem muito o que elas 

ouvem, são as chamadas caixa de ressonância, elas estão repetindo aquilo e não 

sabem nem porque estão falando, então você vê que realmente você seleciona, você 

filtra, às vezes, muita coisa que você vê, você fala assim: “Poxa, vale a pena ficar 

[…]” por exemplo, as questões do dia a dia do racismo, as piadinhas racistas, você 

ouve uma piadinha racista, você vê, pô, adianta eu perder o meu tempo explicando 

para o sujeito que isso e aquilo, não adianta, então você vê que é contexto dele, 

você tenta se aproximar dele de uma forma que você […] o traga para você e o 

sujeito vai estar ali, aí aos pouquinhos você vai dando o sinal para ele: “Olha, esse 

tipo de coisa, você tenha cuidado, que você pode estar magoando as pessoas [...] 

(E31, 2013, p. 17-18, linhas 553-565). 

[...] sim, vi situações […] por brincadeira, mas de quem estava numa situação 

superior, ser chamado de negão, mas sabe, deixando, com muita habilidade, muito 

claro que não queria ser tratado daquela forma. No estágio, também, houve uma 

situação em que, pelas minhas características físicas, recebi um apelido e que eu 

deixei muito claro, também, que não tinha gostado daquilo, e aí a partir dali como 

não houve uma boa receptividade do apelido colocado na ocasião, não se insistiu 

naquela situação [...] (E41, 2013, p. 2-3, linhas 61-65, 102-106 e 141-149). 

[...] Piada você escuta, não é, piada […]. Levo na boa, levo na boa. Porque eu sei 

que é brincadeira, mesmo, as pessoas contam essas piadas, eu sei que estão 

brincando: “É...”, que são para denegrir […]. Mas alguém falando mal de alguém 

por esse alguém ser negro [...] (E51, 2013, p. 2; 11, linhas 54-56 e 356-357). 

Percebeu-se que a categoria de análise “manifestações racistas”, comum a todos os 

sujeitos de pesquisa, evidencia que todos os respondentes entrevistados trouxeram algum tipo 

de experiência envolvendo manifestações racistas ao longo do desenvolvimento de suas 

trajetórias de carreira. Algumas vezes, as narrativas de HV dos sujeitos trouxeram trechos 

envolvendo atitudes discriminatórias, como o relato feito pelo sujeito Edson Arantes do 

Nascimento, que veio a ser demitido por mera perseguição decorrente das suas características 

físicas. A maioria dos sujeitos também vivenciou situações em que foram alvo de estereótipos, 

quando estabeleciam contato com clientes, fornecedores e outros agentes, que os olhavam de 
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forma surpresa por não imaginarem que um negro pudesse assumir posição executiva em uma 

multinacional de grande porte. 

Entretanto, as subcategorias de análise supracitadas não se apresentaram como comuns 

a todos os sujeitos de pesquisa, embora desempenhassem um papel importante na história de 

vida do sujeito em questão. Porém, buscando cumprir com a estratégia de análise declarada 

anteriormente, esta seção se limitará a discutir as subcategorias “preconceito”, qualificada 

como desfavorável para todos os sujeitos de pesquisa e “lidando com o preconceito”, 

qualificada como favorável ao desenvolvimento da trajetória de carreira de todos os sujeitos, 

uma vez que ela traz, como significado, um conteúdo que expressa boas experiências que os 

sujeitos vivenciaram ao saber lidar com manifestações racistas. 

Em conformidade com o que se caracteriza como preconceito, Allport (1954) defende 

que ele acontece quando alguém assume aversão em relação ao outro sem uma justificativa 

fundamentada que explique tal aversão. Para o autor, também é possível não manifestar o 

preconceito, mesmo que ele seja existente, o que justifica os diversos relatos presentes nas 

narrativas de HV dos sujeitos, denunciando, assim, as manifestações racistas de forma sutil e 

velada que sofreram ao longo do desenvolvimento de sua trajetória de carreira.  

No que tange à subcategoria de análise “lidando com o preconceito”, observou-se que 

todos os sujeitos reagem de forma a criar mecanismos de humor e desprezo; sobretudo, 

assumem uma postura pautada em autoestima e autoconfiança, características que eles 

evidenciam fazer parte de suas personalidades. Guimarães (1999) propõe que a agenda 

antirracista deva conter três dimensões, uma na perspectiva do Estado, outra na da Nação e 

outra na do Indivíduo. Para esta última, o autor recomenda que o governo deva interferir nas 

políticas educacionais e fortalecer as instituições que contribuam com a sustentação da 

autoestima das populações negras. Estes dois aspectos, evidentemente representados pelas 

categorias de análise “formação acadêmica” e “aspectos pessoais” devem contribuir para que 

tais sujeitos combatam as manifestações racistas presenciadas por eles, intui o pesquisador. 

 

4.3.2.10 Análise da categoria “Perfil da organização” 

 

Percebeu-se que o perfil da organização desempenhou um significativo papel na 

trajetória de carreira dos executivos negros respondentes desta pesquisa. Tal aspecto refere-se 

a um conjunto de características associadas à organização que representou ser importante, seja 

nas escolhas profissionais dos sujeitos, seja em seu desenvolvimento profissional. Um 
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exemplo disso está no que os respondentes atribuíram como ambiente político ou 

meritocrático, informal ou hierárquico, manifestando que as relações de trabalho eram guiadas 

por tais ambientes, proporcionando aspectos favoráveis ou desfavoráveis ao desenvolvimento 

de suas trajetórias de carreira.  

Outro exemplo relevante consiste na agenda de diversidade evidenciada nas 

organizações, pois o fato de uma organização optar estrategicamente por adotar iniciativas de 

diversidade representa um peso no desenvolvimento de carreira dos sujeitos. Não obstante, 

práticas organizacionais como avaliações de desempenho e processos seletivos internos ou 

externos podem representar fases de transição de carreira aos sujeitos de pesquisa. O Quadro 

14 evidencia que a categoria de análise “perfil da organização”, comum a todos os sujeitos de 

pesquisa, engloba as subcategorias “ambiente meritocrático”, “multinacional de grande porte” 

e “agenda de diversidade”, também comuns aos respectivos sujeitos de pesquisa.  
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Quadro 14 – Matriz de categorização “comum” – Perfil das organizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Os fragmentos das entrevistas contendo as HVs dos sujeitos de pesquisa acerca da 

categoria de análise “perfil da organização” estão apresentados abaixo: 

As organizações valorizavam muito mais o resultado do que qualquer outra coisa, 

então essa lógica do resultado e a vontade de vencer traziam o resultado e as 

empresas valorizavam o resultado [...] (E12, 2013, p. 7, linhas 335-338). 

Eu nunca vi [políticas de diversidade] em empresa nenhuma, se você vir com esse 

assunto, política de diversidade inibindo à prática ao racismo o pessoal vai até rir: 

“Você está maluco, ninguém é preconceituoso, não tem nenhum racista [...]. É o 

racismo incubado que nós temos aqui (E22, 2013, p. 5, linhas 234-238). 

Então eu acho que assim, hoje, existe uma forma preponderante nas empresas, é um 

estímulo à integração de todos, tá, inclusive, por exemplo, a semana passada, tem 

um mês, eu acho que tem, foi o Dia Mundial dos Direitos Humanos, uma coisa 

assim, eu até guardei a nota da Presidenta da Petrobrás, a Graça Foster, emitiu um 

comunicado a todos os empregados, falando sobre essa questão da discriminação, 

inclusive ela falou: “A pior discriminação é a sutil”, achei tão legal que eu guardei 

essa nota [...] (E32, 2013, p. 6, linhas 179-187). 

[...] com certeza, porque há transparência, as regras são claras, e os retornos 

também são claros. Então, meritocracia, desde que as regras sejam claras, então, 

sem dúvida nenhuma, e as diretrizes sejam claras, sem dúvida nenhuma, favorece 

[…] (E42, 2013, p. 4, linhas 175-178). 

[...] seriam 3500, porque eu estava construindo um projeto e, bom, nesse período, 

foi um período muito rico para mim, de conhecimento, tive contato com o mundo, 

não só com os alemães, mas com austríacos, japoneses, pessoal de Luxemburgo, 

França, japoneses, muita gente, ingleses e aí eu meio que me globalizei [...] (E51, 

2013, p. 4, linhas 129-133). 

Percebeu-se que a categoria de análise “perfil da organização”, comum a todos os 

sujeitos de pesquisa, evidencia que todos os respondentes entrevistados vivenciaram a 

importância do perfil da organização no desenvolvimento de suas carreiras. Algumas vezes, 

as narrativas de HV dos sujeitos trouxeram trechos em que o ambiente meritocrático 

contribuiu com o senso de justiça e o foco nas competências, enquanto as contribuições 

individuais tiveram mais peso do que questões políticas envolvendo cargos e status. Além 

disso, os respondentes relatam que o fato de terem desenvolvido suas trajetórias de carreira 

dentro de multinacionais de grande porte propiciou-lhes adquirir habilidades em línguas 

estrangeiras, bem como ampliar sua visão global. Essas competências pesaram 

favoravelmente em sua formação profissional e, por consequência, no desenvolvimento de 

suas trajetórias de carreira.  

Já a agenda de diversidade teve um peso desfavorável nas narrativas de todos os 

sujeitos de pesquisa, pois eles acreditam que o fato de as organizações onde atuaram não 

adotarem iniciativas de diversidade, como por exemplo, ações afirmativas, mantiveram esses 

executivos negros em desigualdade de oportunidades dentro delas. Entretanto, os relatos de 

Nelson Mandela trouxeram uma perspectiva favorável para esta subcategoria de análise 
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“agenda de diversidade”, pois, segundo ele, em dado momento de sua carreira pôde perceber 

transformações na gestão de sua empresa, propiciando maior abertura às questões associadas à 

diversidade.    

Desta forma, a categoria de análise “perfil da organização”, comum a todos os sujeitos, 

foi qualificada como favorável ao desenvolvimento das trajetórias de carreira dos 

respondentes, quando associada às subcategorias “ambiente meritocrático”, “multinacional de 

grande porte” e “agenda de diversidade”, todas comuns aos sujeitos de pesquisa. Contudo, a 

categoria de análise “perfil da organização” também foi qualificada como desfavorável ao 

desenvolvimento da trajetória de carreira quando estava associada a sua subcategoria “agenda 

de diversidade”, conforme visto na narrativa da história de vida de Nelson Mandela. 

Arthur, Hall e Lawrence (1989) apud Veloso e Dutra (2010) sublinham que a carreira 

envolve a sequência de experiências profissionais e o trabalho influencia a maneira com que 

os indivíduos enxergam e interagem com outras pessoas, organizações e sociedade. Isto posto, 

a carreira proporciona uma perspectiva variável no relacionamento entre indivíduos e 

sociedade. Assim, o perfil da organização, tal como seu porte e o ambiente no qual as relações 

de trabalho são baseadas no princípio meritocracia, traz consigo a forma em que ela atua, 

refletindo nas relações de trabalho, que, por sua vez, moldam as experiências de carreira dos 

indivíduos.    

No que se refere à agenda da diversidade, Mor Barak (2000) aponta que as políticas de 

diversidade mais tradicionais e os diversos programas envolvendo essa temática têm como 

direcionamento a própria força de trabalho da organização, contribuindo com as 

oportunidades de carreira de grupos de minorias, neste caso em questão, os negros. Portanto, 

no ambiente organizacional onde existe uma agenda atuante de diversidade, esta contribui de 

forma favorável ao desenvolvimento de carreira dos negros. Todavia, onde não existe uma 

agenda de diversidade, a ausência deste conjunto de medidas atua de forma desfavorável.  

 

4.3.2.11 Análise da categoria “Relações sociais com colegas de trabalho” 

 

Percebeu-se nas narrativas de HV dos sujeitos que as relações sociais com colegas de 

trabalho representam um peso no desenvolvimento das trajetórias de carreira de todos os 

sujeitos de pesquisa. Tais relações são manifestadas no jeito dos sujeitos construírem alianças 

que influenciam as relações de trabalho. Entretanto, observou-se a existência de barreiras 

externas causadas pelos colegas dificultando a aceitação do sujeito, e barreiras internas 
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causadas por inibições do próprio sujeito. Além disso, percebeu-se que as relações sociais 

com colegas de trabalho podem expor questões pessoais.  

O Quadro 15 evidencia que a categoria de análise “relações sociais com colegas de 

trabalho” é comum a todos os sujeitos de pesquisa e engloba significados que configuram a 

subcategoria “influência e aliança” como comum a todos os sujeitos de pesquisa, exceto ao 

sujeito Edson Arantes do Nascimento. A subcategoria “barreira de aceitação por parte dos 

colegas” é incomum aos sujeitos, porém está presente exclusivamente no relato de Edson 

Arantes do Nascimento. A subcategoria “requer cautela para não expor questões sociais” é 

incomum aos sujeitos, porém está presente exclusivamente no relato de Barack Obama. A 

subcategoria “barreiras psicológicas próprias causadas por diferenças socioculturais” é 

incomum aos sujeitos, porém está presente exclusivamente no relato de Martin Luther King.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

Quadro 15 – Matriz de categorização “comum” – Relações sociais com colegas de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor (2013).
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Os trechos das HVs dos sujeitos de pesquisa acerca da categoria de análise “relações 

sociais com colegas de trabalho” estão apresentados abaixo: 

[...] com relação à vida social ser importante para a gente ocupar espaço e poder 

ter peso nas decisões profissionais, não tenho dúvida disso. Por incrível que pareça, 

nas posições mais recentes, eu não acho que isso tenha sido algo complicado, não é, 

eu estive, nos últimos cinco anos em posições […] numa gerência sênior […] e tive 

oportunidade de me relacionar com diretores, outros gerentes e obviamente 

constituí uma boa rede e isso me ajuda a ter um certo prestígio nas decisões da 

empresa[...] (E11, 2013, p. 10, linhas 319-328). 

[...] Cara, assim, de ir na casa, não, não. Eu vejo muito mais com outras pessoas 

isso, entendeu. Mas […] é até estranho […] porque eu sou um cara hiper-receptivo, 

[…] eu sou um cara amigo, eu procuro entender as pessoas, também, sabe. Eu não 

sou nem um pouco arrogante, longe de mim isso daí, cara. Eu sou muito simples, 

muito humilde e eu não vejo (//) eu vejo que isso poderia até acontecer mais, mas 

assim, nunca aconteceu na minha vida [...] (E21, 2013, p. 31, linhas 1009-1021). 

[...] eu desenvolvi também boas relações, então realmente essa questão do 

relacionamento interpessoal, quando você não está no teu ambiente de trabalho, ela 

tem um peso, sim, eu também nunca tive nenhuma dificuldade, por exemplo, tanto 

no Brasil quanto no exterior, quando eu viajava, eu saía do trabalho e tinha eventos 

sociais, não é, e sempre fui […] sempre caminhei bem nesses eventos, sabe, sempre 

trafeguei bem nesses eventos, então não tive nenhuma […] principalmente quando a 

gente sai, a gente é convidado para almoçar, não é, você está num país, por 

exemplo, mas aí eu acho, que para você ser realmente aceito, não é, de um contexto 

diverso do teu, eu acho que é importante a forma como você se coloca [...] (E31, 

2013, p. 21, linhas 662-672). 

[...] É, sem dúvida, o extraempresa é importantíssimo, as relações, elas são 

azeitadas extraempresa, a construção de confianças e a quebra dos gelos são 

desenvolvidas nesses fóruns, mas requer cuidados, também, não é, requer um certo 

cuidado para que não haja uma exposição muito grande da sua vida particular, mas 

sem dúvida nenhuma isso contribui bastante e o meu lado hábil, ou seja, a 

necessidade de negociar permanentemente também me ajudou sempre em relação 

às questões sociais e certamente favorece os vínculos que são criados [...] (E41, 

2013, p. 5, linhas 230-238). 

[...] Outra coisa, cara, que por incrível que pareça, que me atrapalhou um pouco, 

engraçado, eu sou de uma família humilde, então, por exemplo, no restaurante 

japonês, aqui, no Rio de Janeiro, em São Paulo é um lugar que tem muito a cultura, 

aqui no Rio, também, agora, a questão de ir para restaurante japonês, e de (//) eu 

tinha receio de ir comer em restaurante japonês, então, às vezes me convidavam 

para ir: “Não, vamos no restaurante japonês [...]”, tal. Eu, por vergonha de não 

saber usar o hashi, isso é uma questão social, mesmo, não tive oportunidade de sair 

com a família para comer em restaurante japonês. Quando eu fui para São Paulo, e 

até algumas questões corporativas, mesmo, eu não ia, inventava uma desculpa, 

porque eu tinha vergonha, tinha medo de passar vergonha, deixar a comida cair no 

chão por causa do hashi [...] (E52, 2013, p. 25, linhas 812-824). 

Percebeu-se que a categoria de análise “relações sociais com colegas de trabalho”, 

comum a todos os sujeitos de pesquisa, evidencia que todos os respondentes entrevistados 

experimentaram relações sociais com colegas da empresa fora do ambiente organizacional e 

tais relações exerceram papel importante no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. 

Essas relações são manifestadas na forma da subcategoria “influência e aliança”, que tem o 
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significado da construção de alianças que influenciam as relações de trabalho. Contudo, as 

subcategorias “barreira de aceitação por parte dos colegas” e “barreiras psicológicas próprias 

causadas por diferenças socioculturais” apresentaram o significado da existência de barreiras 

externas oriundas dos colegas de trabalho restringindo a aceitação do sujeito, e barreiras 

internas provenientes de inibições do próprio sujeito associadas à origem sociocultural. 

Com isso, a categoria de análise “relações sociais” com colegas de trabalho, por meio 

de um processo interpretativo do pesquisador, foi qualificada como favorável, quando 

suportada pela subcategoria “influência e aliança”, também favorável à maioria dos sujeitos 

de pesquisa. No que concerne à própria categoria de análise “relações sociais com colegas de 

trabalho”, essa foi qualificada como desfavorável ao desenvolvimento de trajetória de carreira 

dos sujeitos quando estavam associadas às subcategorias “barreira de aceitação por parte dos 

colegas”, “requer cautela para não expor questões pessoais” e “barreiras psicológicas próprias 

causadas por diferenças socioculturais”. 

Proudford e Nkomo (2006) salientam que pesquisas em comportamento 

organizacional desvendaram que a raça afeta tanto a composição, quanto a qualidade da rede 

social. Ibarra (1995) citado por Proudford e Nkomo (2006) constatou que os membros de 

grupos minoritários apresentam uma tendência a estabelecer mais laços de rede social 

racialmente diverso. Portanto, em conformidade com tal referencial pôde-se evidenciar que os 

respondentes se empenharam na tentativa de ampliar suas redes sociais com colegas de 

trabalho excludentes ao seu grupo de minoria, como foi relatado nos trechos das suas 

narrativas de HV.  

Do ponto de vista de carreira, a categoria de análise “relações sociais com colegas de 

trabalho” demonstra o esforço dos sujeitos em buscar, por meio da construção de uma rede 

social capaz de influenciar as decisões na empresa. Veloso e Dutra (2010) entendem que as 

pessoas são impelidas a pensar sua carreira dentro de parâmetros que dependem menos da 

empresa como referência para suas decisões. A Figura 2 traz a representação gráfica, na forma 

de mapa mental, que expressa os resultados da análise de categorização envolvendo as 

categorias e subcategorias “comuns”. 
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Figura 2 – Representação gráfica das categorias “comuns” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).  
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4.3.3 Apresentação das Categorias “Incomuns” aos Sujeitos de Pesquisa 

 

De modo análogo ao item 4.3.2 (Análise e Resultados das Categorias e subcategorias 

“Comuns” aos Sujeitos de Pesquisa), esta seção tem a finalidade de apresentar o significado e 

uma breve discussão sobre as categorias e subcategorias de análise “incomuns” aos sujeitos de 

pesquisa. Vale ressaltar, que o objetivo central desta pesquisa não consistiu em estudar as 

categorias e subcategorias “incomuns” aos respondentes. Portanto, esta seção se propõe em 

apresentar as categorias e subcategorias de análise “incomuns” aos sujeitos de pesquisa em 

razão delas terem sido significativas para o desenvolvimento da trajetória de carreira de 

alguns dos sujeitos – e não todos – e também como fonte de inspiração para futuras pesquisas 

envolvendo essa temática. 

 

4.3.3.1 Análise da categoria “Competências desenvolvidas” 

 

As narrativas de HV de alguns sujeitos relatam que foram desenvolvidas competências 

de natureza técnica e gerencial que contribuíram para o desenvolvimento da trajetória de 

carreira de alguns sujeitos, em específico. Como competências técnicas exemplifica-se a 

gestão de pessoas, a gestão financeira, a gestão de marketing, entre outras. Com relação às 

competências gerenciais destacam-se liderança, foco no resultado e relacionamento 

interpessoal (Quadro 16). Observou-se também, que tais categorias tiveram um peso favorável 

ao desenvolvimento da trajetória de carreira dos sujeitos que as revelaram em suas narrativas 

de histórias de vida.  
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Quadro 16 – Matriz de categoria “incomum” – Competências desenvolvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Os trechos abaixo exemplificam como esses sujeitos atribuem significado a algumas 

das competências desenvolvidas ao longo de suas trajetórias de carreira.   

[...] Então isso faz com que o meu time compre a minha ideia, faz com que eu tenha 

um poder de liderança muito grande sobre as pessoas, com isso eu consigo trazer 

todo mundo para mim, porque todo mundo sabe que eu estou comprando a briga de 

um time, estou comprando a briga da empresa e estou ali para dar resultado para 

querer vencer junto com eles e todo mundo sabe. As pessoas que já trabalharam 

comigo, eu vencendo e crescendo todo mundo cresce comigo [...] (E21, 2013, p. 40, 

linhas 1293-1300). 

[...] Os postos de gasolina também me deram uma visão de gestão de pessoas, de 

gestão de processos, gestão de negócios, tomada de decisão e tomada de risco, 

também. A nossa opção, na época, foi entrar com capital próprio, trabalhar 

bastante alavancado, obviamente alguns riscos não foram absolutamente bem 

mensurados, principalmente o risco de default, então isso nos obrigou a ter aí um 

exercício de gestão, principalmente financeira, muito forte, muito forte, não é, 

gestão de capital de giro [...] (E41, 2013, p. 4, linhas 191-198). 

Veloso e Dutra (2010) recorrem a Artur e Rousseau (1996), a Arthur; Inkson; Pringle 

(1999) e a Mainiero e Sullivan (2006) e citam que as pessoas são chamadas a se 

responsabilizar pela própria carreira e a assumir sua evolução profissional. Observou-se que 

os sujeitos mantiveram-se abertos e interessados em desenvolver novas competências que 

contribuíram para a evolução de suas carreiras. 

 

4.3.3.2 Análise da categoria “Contribuições institucionalmente organizadas” 

 

Com relação às narrativas de HV de alguns sujeitos houve relatos revelando que as 

organizações contribuíram para o desenvolvimento da trajetória de carreira dos sujeitos desta 

pesquisa. As contribuições envolviam, por exemplo, questões como desenvolvimento de 

competências, oferecimento de oportunidades de carreira e apresentação da realidade das 

relações de trabalho no mercado. Tais contribuições foram qualificadas como favoráveis e 

desfavoráveis ao desenvolvimento de trajetória de carreira de alguns dos sujeitos. 

No que se refere aos aspectos desfavoráveis, na verdade, eles receberam essa 

qualificação devido ao fato de tais sujeitos não terem evidenciado uma contribuição relevante 

por parte das organizações em que atuaram para o desenvolvimento de suas trajetórias de 

carreira. O princípio do construto carreira aponta para o fato de que ela é desenvolvida tanto 

no plano social, quanto no plano organizacional. O fato dos referidos sujeitos não enxergarem 

relevância na contribuição organizacional, fez o pesquisador qualificar como desfavorável 

esta categoria de análise. O Quadro 17 apresenta a categoria de análise “contribuições 
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institucionalmente organizacionais”, incomum aos sujeitos de pesquisa e suas subcategorias 

de análise correspondentes. 
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Quadro 17 – Matriz de categorização “incomum” – Contribuições institucionalmente organizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Os trechos, a seguir exemplificam relatos das narrativas de histórias de vida de alguns 

dos sujeitos, atribuindo significado a essa categoria de análise.  

[...] Não, não vejo da parte das organizações nada marcante, eu acho que o que fez 

a diferença sempre foi o background, mais a capacidade de se relacionar [...] (E42, 

2013, p. 3, linhas 119-121). 

[...] Eu fiz um estágio na SUSEP, um ano e meio, mas isso, o estágio na SUSEP, o 

que era mais interessante para mim não era o salário, a bolsa em si, eram os 

convênios que a SUSEP tinha com instituições tais como: Bolsa de Valores, BMF, 

Andima, FUNENSEG, enfim, várias instituições em que eu tive oportunidade de 

estudar, curso top, cursos caríssimos e eu estudei de graça porque tinha a bolsa da 

SUSEP [...] (E51, 2013, p. 2, linhas 61-67). 

London e Stumph (1982) citados por Veloso e Dutra (2010) definem carreira como a 

sequência de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida profissional da 

pessoa, considerando que o entendimento e a avaliação das experiências profissionais fazem 

parte da perspectiva do indivíduo na carreira. Os relatos dos sujeitos apontam, então, que as 

organizações onde atuaram estiveram presentes no desenvolvimento de suas trajetórias de 

carreira.  

 

4.3.3.3 Análise da categoria “Mudança voluntária de emprego” 

 

Os trechos das narrativas de HV de alguns sujeitos relatam que eles se utilizaram da 

própria decisão de mudança de emprego em busca de melhores oportunidades de carreira. 

Observou-se que a mudança voluntária de emprego apresentou significado favorável a todos 

os sujeitos de pesquisa, exceto para o sujeito Nelson Mandela, que desenvolveu sua trajetória 

de carreira dentro de uma única empresa. Entretanto, no relato deste sujeito ficou evidente que 

a decisão de mudar de departamento, dentro da mesma organização, teve um efeito 

semelhante quando comparada com a decisão dos demais sujeitos que mudaram de emprego, 

pois essas mudanças apresentaram caráter favorável justamente porque propiciaram melhores 

oportunidades de carreira. O Quadro 18 apresenta a categoria de análise “mudanças 

voluntárias de emprego”, incomum aos sujeitos de pesquisa e sua subcategoria de análise 

correspondente. 
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Quadro 18 – Matriz de categorização “incomum” – Mudança voluntária de emprego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Os trechos a seguir exemplificam relatos das narrativas de histórias de vida de alguns 

dos sujeitos, atribuindo significado a esta categoria de análise.  

[...] O turning point eu acho que foi, primeiro, o mestrado, o segundo, a decisão de 

ir para a área internacional, terceiro, a decisão de sair da área internacional e ir 

para uma área estratégica e quarto, a decisão de mudar de empresa [...] (E42, 2013, 

p. 3, linhas 125-128). 

[...] E eu comecei a ser (//) e eu passei a ser um empreendedor de carreira, também, 

eu sempre busco novas oportunidades. Até que surgiu a oportunidade nesse grupo 

francês, eu tive que optar pela [empresa], foram dois grupos franceses que 

surgiram na minha vida, nesse período, que foi a [empresa 1] e [empresa2]. A 

[empresa 1] era para eu ter um cargo de gerência de manutenção da unidade aqui 

do Rio de Janeiro e a [empresa 2] é uma das maiores empresas de construção do 

mundo, é uma empresa que tem 180 mil funcionários, um faturamento de 40 bilhões 

de euros/ano, e está trazendo as suas operações aqui para o Brasil, ela está há um 

ano no Brasil, e ela me ofereceu a oportunidade de assumir uma gerência geral, 

onde eu estou desenvolvendo um novo trabalho [...] (E21, 2013, p. 23; 24, linhas 

754-767). 

Veloso e Dutra (2010) sugerem que as pessoas são impelidas a pensar em suas 

carreiras usando de si próprias e das oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho, de 

modo que se posicionem profissionalmente e construam seu futuro. Os sujeitos revelaram que 

a decisão de mudança voluntária de emprego teve aspecto favorável em suas carreiras, pois 

propiciou que tirassem proveito de melhores oportunidades oferecidas pelo mercado.  

A Figura 3 traz a representação gráfica, na forma de mapa mental, que expressa os 

resultados da análise de categorização envolvendo as categorias e subcategorias “incomuns”. 
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Figura 3 – Representação gráfica das categorias “incomuns” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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4.3.4 Legados 

 

Durante o processo de análise de categorização, algumas categorias não mencionadas 

nas seções anteriores emergiram das narrativas de histórias de vida e não foram consideradas 

nas discussões deste estudo, em decorrência de não apresentarem conexões com os objetivos 

específicos e com o problema desta pesquisa. Um exemplo disso foi a categoria “espaço 

cultural”, que serviu fundamentalmente para mapear os estados da federação onde os sujeitos 

desenvolveram as suas trajetórias de carreira, sem nenhum tipo de ligação com o fato de ser 

ou não favorável ao desenvolvimento das trajetórias de carreira dos sujeitos. Outro exemplo 

foi a categoria “mobilidade social”, que teve a função de confirmar que os sujeitos de 

pesquisa respondentes obtiveram mobilidade social ao longo de suas HVs. Finalmente, a 

categoria “visão de mundo” deixou de ser prioritária durante o processo de construção 

interpretativa das categorias, pois não expressou qualquer tipo de ligação com os objetivos de 

pesquisa deste estudo. 

Entretanto, a categoria de análise “legados” reuniu uma série de recomendações que os 

sujeitos, após serem estimulados pelo pesquisador, responderam com atitudes e 

comportamentos que eles entendem que poderiam servir, de certa forma, às novas gerações de 

profissionais negros. O Quadro 19 sintetiza o conjunto de recomendações transmitidas por 

todos os sujeitos de pesquisa e, neste caso, não existe o interesse de identificar aspectos 

comuns, pois não têm nenhum valor científico no que se refere à análise dos dados. Tais 

recomendações foram tratadas e estão presentes na Figura 4, que demonstra a frequência das 

palavras contidas nas recomendações. 

Complementarmente a isso, o pesquisador decidiu fazer uma breve análise desses 

legados, em comparação com as categorias de análise que emergiram das narrativas de HV 

dos sujeitos de pesquisa por meio do processo interpretativo. Vale destacar que todas as 

recomendações apresentam caráter favorável ao desenvolvimento da trajetória de carreira de 

qualquer jovem negro que iniciar no mercado de trabalho. A qualificação de favorável 

consiste no fato de os respondentes terem sido estimulados a refletir em recomendações que 

poderiam favorecer o desenvolvimento profissional dos jovens negros. 

O Quadro 20 sintetiza tal análise e revela que as diversas recomendações se unem para 

dar peso às categorias “aspectos pessoais” e “influência familiar” agrupadas uma a outra, 

tendo em vista que a família desempenha um marcante papel na formação dos indivíduos 

negros com relação a construção de suas preferências e características pessoais. Além dessas, 
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a categoria “formação acadêmica” também apresenta um peso relevante no que os sujeitos 

acreditam que pode contribuir favoravelmente para o desenvolvimento da trajetória de 

carreira de um jovem negro. A categoria “manifestações racistas presenciadas” é suportada 

por outro conjunto de recomendações, as quais, juntas, trazem a noção de como o jovem 

negro deve agir ao lidar com qualquer tipo de manifestação racista que venha a presenciar em 

sua carreira. 

Outras recomendações se unem para dar peso à categoria “manifestações relacionadas 

com a cultura inclusiva” e trazem a noção de que o jovem negro deve buscar oportunidades de 

participação de modo a se expor e obter visibilidade diante das relações de trabalho, podendo, 

assim, adquirir mais chances de desenvolvimento profissional. A categoria “relações sociais 

com colegas de trabalho” representa um conjunto de recomendações que atribui peso ao fato 

de que os jovens negros devem buscar boas relações com os colegas de trabalho para obter 

influência dentro das organizações onde estiverem atuando. 

As categorias “desempenho”, “mudança voluntária de emprego” e “perfil da 

organização” receberam um peso menor, quando comparadas individualmente com as demais 

categorias supracitadas. Acredita-se que o perfil da organização limita ou favorece as chances 

do negro apresentar desempenho profissional e, quando isso não é possível, cabe a ele fazer a 

escolha de mudar de empresa em busca de uma nova experiência que o favoreça a 

desenvolver a sua trajetória de carreira. 
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Quadro 19 – Legados recomendados pelos sujeitos de pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura  4 ‒ Legados recomendados pelos sujeitos de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2013). 
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Quadro 20 – Legados por categorias de análise 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem por objetivo discutir os resultados encontrados no capítulo anterior à 

luz do referencial teórico. A análise de categorização requer um cuidado com o processo 

interpretativo de análise dos dados. Em relação aos tópicos citados na análise dos dados, o 

pesquisador buscou introduzir breves discussões com o referencial teórico, porém tais 

discussões se apoiaram diretamente nos trechos presentes nas narrativas de histórias de vida 

dos sujeitos de pesquisa que originaram as categorias e subcategorias de análise. 

Esse tipo de análise, embora seja comum, restringe o campo de interpretação do 

pesquisador, pois ele necessita atribuir conexões entre as palavras contidas nos trechos das 

narrativas e as mesmas contidas no referencial teórico. Entretanto, uma forma de ampliar o 

campo de interpretação está em reconhecer que por trás das palavras que foram ditas nas 

narrativas de histórias de vida dos sujeitos, existe uma rede de significados que transcendem a 

limitação da interpretação do pesquisador. 

Nesse caso, buscou-se promover uma discussão de caráter mais sistêmico, pautada 

intrinsecamente na temática central deste trabalho – Diversidade – assim propiciando que o 

pesquisador e seus leitores façam uma reflexão sobre as contribuições geradas para esta área 

de conhecimento. 

Como já exposto anteriormente no capítulo “Referencial Teórico”, o Brasil foi palco 

de significativas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais durante o século 

XIX, que contribuíram para a formação de um Estado cuja população é notavelmente 

miscigenada e vive a contradição de não oferecer igualdade de oportunidades para todos 

(FLEURY, 2000). O presente estudo pôde perceber, por meio da análise interpretativa das 

narrativas de HV dos sujeitos de pesquisa, que, mesmo hoje, em pleno século XXI, tal 

contradição ainda existe e é capaz de tornar mais difícil a busca pelo desenvolvimento das 

trajetórias de carreira de negros, membros representantes deste grupo de minoria. 

A autora observa ainda, que no Brasil, “o tema da desigualdade racial tem sido objeto 

de intensa discussão e levado adiante por grupos defensores dos negros” (FLEURY, 2000, 

p. 21), portanto, em decorrência disso, se pode ver leis buscando garantir igualdade de 

oportunidades para minorias, como o sistema de cotas para negros ingressarem em 

universidades públicas da rede federal de ensino, por exemplo. A análise das narrativas de HV 

dos respondentes revelou que esse movimento tem sido marcantemente percebido pelos 
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negros de forma positiva, pois, segundo os sujeitos, há o entendimento de que tais medidas 

propiciarão um pouco mais de igualdade de oportunidades para os negros frente a outros 

grupos sociais. Entretanto, também se pôde perceber certo grau de ceticismo dos sujeitos no 

que tange à mera implementação destas medidas promoverem a plena resolução desta 

contradição social. 

Com relação às organizações, para Thomas e Ely (1996) há indícios de que a liderança 

começa a dar voz à noção de que a força de trabalho mais diversa é capaz de promover o 

aumento da efetividade organizacional a despeito do que era observado até então, onde tal voz 

era meramente justificada pela alegação de que discriminar não é algo correto, legal e 

moralmente. Entretanto, ainda não se pôde, com este estudo, observar tal consciência por 

parte das organizações onde os sujeitos entrevistados desenvolveram suas trajetórias de 

carreira. Afinal, observou-se que ainda é tímida a pauta de diversidade nas agendas dessas 

organizações, com exceção apenas de uma, identificada pelo sujeito de pesquisa Nelson 

Mandela, que atribui certa consciência por parte da alta administração em pautar este tema em 

sua agenda. Portanto, mesmo essa organização, demonstra fazer isso mais pela alegação de 

que discriminar é algo errado do que por quaisquer motivações em ampliar a efetividade 

organizacional. 

Miller (1998) apresenta a diversidade como um recurso chave para criar uma cultura 

de trabalho de alta performance, permitindo a todos os membros da organização a fazer o 

melhor trabalho. Nesta pesquisa foi possível observar que organizações cujos ambientes são 

meritocráticos propiciam uma cultura de trabalho de alta performance, com seus membros 

fazendo o melhor trabalho e sendo reconhecidos, implicando num ciclo virtuoso capaz de 

promover mais efetividade organizacional e maior identificação de seus membros com as 

organizações.  

Entretanto, o pesquisador observou que tais escolhas não partiram de uma iniciativa de 

diversidade especificamente, mas sim de um padrão cultural embasado em crenças e valores, 

que moldam o perfil da organização para tal padrão de comportamento organizacional. Apesar 

disto ser verdade – não importa se a origem desse padrão de comportamento organizacional 

vem da cultura da empresa ou das iniciativas de diversidade contidas em sua estratégia – 

percebe-se que há mais espaço para os negros participarem das decisões em organizações com 

esse perfil e, assim, contribuírem para a efetividade da organização, promovendo seu 

desenvolvimento profissional com maiores oportunidades do que em ambientes políticos, cuja 
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alavanca para o crescimento envolve relações políticas em detrimento de competência e 

resultados. 

Investir, então, no desenvolvimento da diversidade é importante, não somente para as 

organizações, as quais se beneficiarão de melhores relações e de melhor sentimento de time 

entre empregados, mas também para os indivíduos, os quais se beneficiarão por terem 

melhores trajetórias de carreira, como observa Thomas (1999) apud Mor Barak (2000). Essa 

autora, a despeito de observar a possível valorização do preço das ações ou valor de mercado 

das empresas, também observa a conquista de melhor imagem e reputação, caso a organização 

venha a introduzir a estratégia de diversidade em seu modelo de gestão. Tal observação 

também foi identificada por meio da análise interpretativa das HVs dos sujeitos de pesquisa. 

Um exemplo que ilustra a conexão entre diversidade com crescimento e produtividade 

do negócio é o estudo conduzido no setor bancário dos Estados Unidos (RICHARD, 2000 

apud MOR BARAK, 2000), já citado no referencial teórico, que comprovou que a variável 

“alta diversidade racial” foi positivamente relacionada com o “desempenho organizacional”. 

Essa comprovação deve servir de inspiração para que pesquisas com essa temática sejam 

desenvolvidas aqui no Brasil, quem sabe analisando organizações nas quais se possa observar 

uma liderança diversa, composta por representantes de diferentes grupos de minoria. 

Entretanto, acredita-se que possivelmente uma pesquisa como essa só poderá ser realizada em 

algumas décadas futuras, pois é notória a ausência de negros em posições de liderança nas 

organizações brasileiras atualmente, como se percebeu no presente estudo. 

Mor Barak (2000) observa que para evitar armadilhas e obter os benefícios de uma 

força de trabalho diversa, as organizações precisam adotar uma visão mais ampla da inclusão, 

visão essa capaz de incluir não somente a própria organização em si, mas também a 

comunidade onde ela está inserida e seu contexto nacional e internacional. A análise 

interpretativa das narrativas de HV dos sujeitos revelou, por exemplo, que o cenário do país 

apresentou marcante influência nas escolhas de carreira de todos os respondentes. Portanto, 

acredita-se que as organizações devem estar mais atentas ao contexto externo a si próprias, 

buscando tirar proveito de informações e recursos e mostrando-se aberta a uma força de 

trabalho mais diversa e conectada com a realidade em que está inserida. 

A diversidade descreve, com isso, a composição de um grupo; entretanto, a inclusão 

descreve quais indivíduos estão autorizados a participar e estão habilitados a contribuir 

plenamente com o grupo, como observa Miller (1998). O presente estudo revelou que o 
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processo de participação dos negros, seja ele voluntário ou involuntário, propiciou aos 

indivíduos visibilidade e exposição dentro da organização e que tal visibilidade pôde 

contribuir favoravelmente para o desenvolvimento da trajetória de carreira desses negros. 

Observou-se, também, neste trabalho, que, sempre quando os sujeitos foram 

autorizados a participar, eles demonstraram suas competências e ideias, fato que contribuiu 

para que fossem recorrentemente estimulados a participar e trazer contribuições para as 

organizações onde atuavam. Entretanto, houve ocasiões em que sua participação não foi 

autorizada pelo grupo, o que acarretou um sentimento de exclusão e obstáculo ao 

desenvolvimento profissional. Para Miller (1998), as pessoas podem trazer muito mais de si 

para as organizações quando elas são requeridas a participar; além disso, uma cultura 

inclusiva permite uma gama de contribuições de estilos, perspectivas e habilidades, 

oferecendo maior variedade de rotas disponíveis para o sucesso. 

Pless e Maak (2004) corroboram os argumentos de Miller (1998) e advertem que ao se 

abordar a temática da cultura de inclusão deve-se pensar num ambiente organizacional capaz 

de permitir que as pessoas com diferentes backgrounds e diferentes modelos mentais ou 

formas de pensar, juntas, trabalhem efetivamente para atingir os objetivos da organização. 

Como já declarado, este trabalho tentou compreender a visão dos respondentes acerca das 

práticas organizacionais e perfis das organizações que contribuíram para o desenvolvimento 

das suas respectivas trajetórias de carreira. Sendo assim, observou-se que todas as práticas que 

encadeavam a participação dos sujeitos pesquisados propiciaram mais rotas de 

desenvolvimento profissional e de contribuição para os objetivos das organizações. 

 Com relação às manifestações racistas presenciadas, Munanga (2003) observa que o 

racismo de hoje não precisa mais do conceito de raça como variante biológica, pois ele se 

reformula com base nos conceitos de etnia, diferença cultural ou identidade cultural, o que 

não é suficiente para modificar as vítimas de hoje frente às de ontem, independentemente de 

percebermos mudanças no emprego de termos ou conceitos, pois a base ideológica continua 

associada à dominação e à exclusão. Este estudo revelou que apesar de alguns sujeitos 

declararem não terem vivenciado experiências em que foram discriminados por pertencerem 

ao referido grupo de minoria, todos sofreram preconceito na forma de apelidos, piadas, 

brincadeiras de mau gosto e tratamento diferente, algumas vezes de forma sutil e outras de 

forma declarada. 
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Para Fonseca (2012, p. 31) “a piada não exprime meras bobagens, destituídas de 

quaisquer preconceitos”, pois retrata um teor antidemocrático ao universo social, quando 

evoca uma falsa verdade. O autor complementa que a piada não é uma história inocente, 

inventada apenas para ser um passatempo lúdico que alimenta despreocupadamente um 

diálogo. Para ele, a piada deve ser interpretada como forma discreta de estimular o 

preconceito etnorracial, discreta especialmente porque, ao provocar o riso, ela dissimula e 

descontrai os possíveis conflitos e o mal estar entre os emissores e os receptores da mensagem, 

como brancos e negros, neste caso. 

Sendo assim, a reprodução da piada, segundo o autor, faz parte de uma estrutura e de 

uma conjuntura socioculturais específicas, situadas no tempo e no espaço, portanto há de se 

fazer uma leitura das piadas como mensagens e discursos que estão presentes de forma 

subjacente nesse segmento social, em especial os negros. Vê-se, então, que as piadas 

manifestam relações de desigualdade. Os sujeitos de pesquisa deste estudo, sem exceção, 

revelaram que presenciaram inúmeras situações em que ouviram piadas cujas mensagens 

invocavam a desigualdade entre negros e brancos, por exemplo, ou traziam consigo o 

preconceito associado à capacidade intelectual, a desvantagem de acesso à cultura e formação. 

Entretanto, foi possível interpretar que a formação educacional e familiar dos sujeitos 

desempenhou um papel importante no sentido de prover-lhes a construção da autoestima, o 

controle emocional e a facilidade de se relacionar com os outros. Mesmo em situação tão 

adversa, contribuiu também para que eles encontrassem meios para se desviar de tais 

manifestações racistas e ainda assim continuar buscando respeito e espaço diante das relações 

de trabalho, o que lhes permitiu desenvolver suas trajetórias de carreira e alcançar a evolução 

profissional. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo principal deste trabalho consistiu em investigar os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis percebidos por executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de 

carreira, tendo como alvo seis pontos relevantes para o processo de investigação desta 

pesquisa: a) mapear a história de vida dos executivos negros respondentes; b) mapear práticas 

e comportamentos inclusivos percebidos por executivos negros nas organizações onde 

desenvolveram suas trajetórias de carreira; c) investigar como executivos negros 

desenvolveram suas próprias trajetórias de carreira; d) entender como executivos negros 

perceberam a existência de racismo nas organizações onde desenvolveram suas trajetórias de 

carreira; e) identificar os aspectos favoráveis percebidos por executivos negros no 

desenvolvimento de suas trajetórias de carreira; f) identificar os aspectos desfavoráveis 

percebidos por executivos negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. 

Neste sentido, a pesquisa se propôs a trabalhar com profissionais negros que ocupam 

posição executiva em multinacionais de grande porte, situadas em território nacional, 

buscando responder à seguinte problemática: Quais aspectos são percebidos como 

favoráveis e desfavoráveis por executivos negros ao desenvolvimento de suas próprias 

trajetórias de carreira?  

Dado o baixo número de produções científicas que envolvem negros em posições 

executivas, buscou-se compreender o contexto social, cultural e econômico inerente à vida de 

cada sujeito, que, por sua vez, tem influência na carreira profissional. 

Para esta investigação foi realizado um estudo qualitativo do tipo exploratório, para o 

qual, como estratégia de pesquisa, adotou-se a HV. A técnica de coleta de dados consistiu em 

entrevistas em profundidade com os executivos negros sujeitos desta pesquisa. A coleta de 

dados foi realizada em locais reservados e escolhidos pelos sujeitos, variando de local para 

local à medida que o processo evoluía, tomando-se cuidado com relação a ruídos e 

assegurando um mínimo de conforto aos respondentes, considerando que cada entrevista 

durou, em média, uma hora. 

Foram realizadas duas entrevistas com cada sujeito. A primeira teve o objetivo de 

investigar a HV do respondente por meio de duas perguntas amplas: i) fale-me sobre sua 

história de vida; ii) fale-me sobre sua trajetória de carreira. 
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Quanto à técnica de análise de dados, optou-se em utilizar a análise de categorização 

de história de vida e teve inspiração em Flores (1994), quando se refere às etapas propostas 

em seus preceitos. 

Após a realização das entrevistas os dados foram tratados e as categorias foram 

emergindo pouco a pouco ao longo da sua análise. Os dados revelaram que, quanto à trajetória 

de carreira dos executivos negros no Brasil, emergiram, ao todo, quatorze categorias de 

análise. Desse total, onze categorias foram classificadas como “comuns” e três como 

“incomuns” a todos os sujeitos de pesquisa.  

Quanto às categorias comuns, são elas: 1) ausência de negros; 2) aspectos pessoais; 3) 

cenário do país; 4) desempenho; 5) desigualdade social; 6) influência familiar; 7) formação 

acadêmica; 8) manifestações relacionadas com cultura inclusiva; 9) manifestações racistas 

presenciadas; 10) perfil organizacional; e 11) relações sociais com colegas de trabalho. 

A categoria de análise “ausência de negros” revelou um aspecto desfavorável ao 

desenvolvimento das trajetórias de carreira dos sujeitos de pesquisa. Essa categoria se 

desdobrou na subcategoria de análise “ausência de negros na arena executiva”, que também 

foi qualificada como desfavorável ao desenvolvimento das trajetórias de carreira dos sujeitos. 

Quanto à categoria de análise “aspectos pessoais” os sujeitos revelaram que esta atuou 

tanto de forma favorável quanto de forma desfavorável ao desenvolvimento de suas trajetórias 

de carreira. Características pessoais, tais como “autoconfiante”, “ávido por desenvolvimento”, 

“estudioso”, “facilidade de se relacionar com os outros”, “flexibilidade” e “persistência e 

superação” foram percebidas como comuns a todos os sujeitos de pesquisa. 

No que concerne à categoria de análise “cenário do país”, os sujeitos apontaram que 

ela não foi favorável na maioria das vezes durante suas trajetórias de carreira, exceto para um 

deles, intitulado Nelson Mandela, que a qualificou tanto favorável quanto desfavorável. 

Em relação à categoria de análise “desempenho”, observou-se que tal categoria atuou 

de forma favorável ao desenvolvimento da trajetória de carreira de cada sujeito; entretanto, o 

sujeito Joaquim Barbosa observou que tal categoria atuou não somente de forma favorável, 

mas também de forma favorável em sua trajetória de carreira. 

Acerca da categoria de análise “desigualdade social”, os sujeitos revelaram que essa 

atuou de forma desfavorável no desenvolvimento da trajetória de carreira de todos os sujeitos, 

demonstrando que os negros estavam em situação de desvantagem. 
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Sobre a categoria de análise “influência familiar”, os sujeitos revelaram que ela se 

traduziu de forma favorável e desfavorável aos sujeitos de pesquisa, tendo em vista que a 

subcategoria de análise “origem socioeconômica” desempenhou um papel desfavorável ao 

desenvolvimento da trajetória de carreira de todos os respondentes. Enquanto isso, as 

subcategorias de análise “existência de referências internas”, “incentivo ao estudo” e 

“virtudes” apresentaram-se de forma favorável ao desenvolvimento das trajetórias de carreira 

de todos os sujeitos. 

A questão da “formação acadêmica” dos executivos negros foi marcada pela criação 

de oportunidades de emprego, conferindo aspecto favorável ao desenvolvimento das 

trajetórias de carreira dos sujeitos. 

A categoria de análise “manifestações relacionadas à cultura inclusiva” foi qualificada 

de forma tanto favorável quanto desfavorável aos sujeitos de pesquisa. Isso ocorreu porque os 

sujeitos vivenciaram situações de inclusão e exclusão. 

Sobre a categoria de análise “manifestações racistas presenciadas”, observou-se que 

todos os sujeitos vivenciaram situações de preconceito no trabalho, o que conferiu o aspecto 

desfavorável a essa categoria. Entretanto, os sujeitos revelaram formas diferentes de lidar com 

o preconceito e isto atribuiu um caráter favorável à citada categoria. 

A categoria de análise “perfil organizacional” foi qualificada como favorável, 

especialmente no que tange aos ambientes meritocráticos orientados para o desempenho e 

competências, e desfavorável no que concerne à agenda de diversidade, evidenciando que a 

maioria das organizações não dispunha de uma agenda de diversidade. 

Finalmente, sobre a categoria de análise “relações sociais com colegas de trabalho”, os 

sujeitos de pesquisa a qualificaram como favorável no que tange à construção de alianças que 

acarretem influência dentro da empresa e desfavorável por causa das barreiras observadas e 

das consequências que uma relação pode trazer. 

No que se refere às categorias de análise incomuns aos sujeitos de pesquisa, destacam-

se: “competências desenvolvidas”, “contribuições institucionalmente organizacionais” e 

“mudança voluntária de emprego”. Tais categorias foram classificadas como incomuns 

porque não apareceram em todos os relatos de HV dos sujeitos de pesquisa. 

Com relação à categoria de análise incomum “competências desenvolvidas”, os 

sujeitos Edson Arantes do Nascimento, Barack Obama e Martin Luther King as qualificaram 
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como favoráveis em razão de que ao longo de suas respectivas trajetórias de carreira, eles 

ganharam competências que contribuíram para a evolução de suas carreiras. 

Acerca da categoria de análise incomum “contribuições institucionalmente 

organizacionais”, apenas o sujeito Nelson Mandela não a relatou em sua narrativa. Com 

relação aos demais, pôde-se observar que ela atuou tanto de forma favorável, quanto 

desfavorável ao desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. 

Por fim, a categoria de análise incomum “mudança voluntária de emprego” esteve 

presente nas narrativas de todos os sujeitos de pesquisa, com exceção do sujeito Nelson 

Mandela. Para os demais, esta categoria foi qualificada sempre de forma favorável, tendo em 

vista que a mudança voluntária de emprego propiciou melhores oportunidades de carreira aos 

entrevistados. 

Com relação às limitações deste escrito, destaca-se a ausência de literatura apropriada 

envolvendo a mesma temática para que este estudo pudesse cobrir as lacunas observadas por 

pesquisadores em trabalhos anteriores, tais como o de Jaime (2011) e o de Santana (2000), 

citados aqui. Além disso, enfatiza-se a dificuldade encontrada pelo pesquisador no que se 

refere ao uso da análise de categorização de história de vida, visto que ainda é incipiente o uso 

de tal estratégia de pesquisa alinhada com a análise de categorização, tendo sido observado 

que cada estudo apresenta uma forma única para se trabalhar com essa estratégia. 

Por isso, como contribuição para o uso dessa estratégia de pesquisa, tentou-se detalhar 

com precisão todas as etapas desenvolvidas durante o processo de análise, desde o 

mapeamento dos sujeitos de pesquisa, passando pela busca dos sujeitos, agendamento e 

realização das entrevistas, gravação e transcrição do conteúdo coletado e, primordialmente, a 

criação de um sistema para possibilitar o tratamento de grandes volumes de dados coletados 

em entrevistas de HV em profundidade. Apresentou-se também o relato minucioso do 

processo de construção interpretativo das categorias e das subcategorias de análise até se 

chegar à análise, propriamente dita, das categorias e subcategorias de análise finais da 

pesquisa. 

Além disso, o pesquisador pôde perceber como sua própria identidade – por ser um 

executivo negro, assim como os sujeitos de pesquisa – favoreceu a realização deste estudo de 

natureza interpretativa, que exigiu uma interação constante do pesquisador com os sujeitos de 

pesquisa, sempre de forma imparcial, porém preservando uma ampla proximidade com eles. 

Afinal, tratava-se de convidar alguém a narrar a sua própria HV, muitas vezes revelando 
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intimidades e declarando preferências pessoais comumente não relatadas para uma pessoa 

desconhecida.  

Por essa razão, acredita-se que o fato de o pesquisador e os sujeitos terem identidades 

semelhantes fez com que os sujeitos se sentissem mais à vontade para narrar suas HVs, dando 

ao pesquisador a intuição de que, se não fosse negro, poderia ocorrer certa dificuldade dos 

sujeitos se manifestarem como o fizeram. Talvez seja difícil compreender quais significados 

uma temática como essa trouxe para os sujeitos, pois se pôde perceber a presença de um 

componente emotivo acompanhando todo o processo de interação dos sujeitos com o 

pesquisador.  

Para se ter uma ideia disso, o pesquisador indagou aos sujeitos quais as razões que os 

fizeram participar deste estudo e, prontamente, muitas vezes com lágrimas nos olhos, os 

sujeitos responderam: “falta de referências de negros de sucesso”, “sentiu-se honrado”, 

“reconhecimento de sua autobiografia”, “importância para a educação, para as corporações e 

para a sociedade brasileira”, “repensar as próprias carreiras no futuro” e “curiosidade sobre as 

HVs de outros negros”, levando o pesquisador a confirmar a intuição de que todos os sujeitos 

se sentiram orgulhosos e reconhecidos por participarem deste trabalho. 

Entende-se, então, que esta pesquisa deixa um rico legado acadêmico e pessoal para 

sociedade brasileira, pois é capaz de provocar a reflexão da comunidade acadêmica acerca 

desta temática, especialmente quanto ao uso da história de vida como estratégia de pesquisa 

em estudos do campo da Administração. Entretanto, também provoca a reflexão de membros 

deste grupo de minoria, que ainda buscam desenvolver-se profissionalmente, sejam jovens ou 

não. Além disso, ainda do ponto de vista pessoal, também deixa como legado a reflexão sobre 

as famílias de negros, tendo sido demonstrado que este estudo as revelou como uma categoria 

de análise comum a todos os sujeitos, de grande teor de influência ao desenvolvimento da 

trajetória de carreira de negros. 

Para o futuro, pretende-se estender a abrangência da pesquisa, de modo a considerar 

sujeitos como “mulheres negras” e “jovens negros” em seu início de carreira, permitindo ao 

campo da Diversidade e da temática Carreira uma avaliação comparativa entre as categorias 

construídas no presente estudo.  
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APÊNDICE A  

MEMÓRIAS – TRAVESSIA DO PESQUISADOR 

 

O papel do pesquisador 

 

A pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa e isso significa que o 

pesquisador faz interpretações sobre os dados, incluindo o desenvolvimento da descrição de 

uma pessoa ou de um cenário, a análise de dados para identificar temas ou categorias e, 

finalmente, ele interpreta ou tira conclusões sobre o significado, pessoal e teoricamente, 

mencionando as lições aprendidas e oferecendo mais perguntas a serem feitas (WOLCOTT, 

1994). 

Para Rossman e Rallis (1998), o pesquisador filtra os dados através de uma lente 

pessoal situada em um momento sociopolítico e histórico específico, não sendo possível 

evitar as interpretações pessoais na análise de dados qualitativos. Os autores ainda observam 

que o pesquisador qualitativo reflete sistematicamente sobre quem ele é na investigação e é 

sensível à sua própria biografia pessoal e à maneira como ela molda o estudo, defendendo que 

tal introspecção e tal reconhecimento de vieses, valores e interesses (ou refletividade) tipifica 

este tipo de pesquisa, a qualitativa. 

Essa modalidade de pesquisa interpretativa coloca o investigador envolvido em uma 

experiência sustentada e intensiva com os participantes, observa Creswell (2007). Isso 

introduz um leque de questões estratégicas, éticas e pessoais no processo de pesquisa 

qualitativa (LOCKE et al., 2000 apud CRESWELL, 2007). Para Creswell (2007), com tais 

preocupações em mente, os investigadores identificam explicitamente seus vieses, valores e 

interesses pessoais em relação ao tópico e ao processo de pesquisa. 

Por tais razões, convém apresentar, neste capítulo, a minha história de vida como 

forma de permitir aos leitores e interessados neste projeto de pesquisa, que façam suas 

interpretações pessoais acerca de como a minha história de vida pode ter influenciado as 

minhas interpretações e meu interesse por este tema. Espera-se, com isso, assegurar 

transparência e, sobretudo, mitigar eventuais vieses que seriam impossíveis de ser extraídos 

de minha mente, enquanto atuo com o papel de pesquisador, mesmo ciente e seguidor das 

questões éticas as quais qualquer pesquisador está sujeito a respeitar. 



183 

 

Sinto-me à vontade para fazer uso, talvez exagerado, da primeira pessoa do singular, 

mesmo que esteticamente haja certo distanciamento comparado com a escolha linguística 

adotada nos demais capítulos, e relato aspectos os quais representam a minha forma de pensar, 

me valendo da isenção de quaisquer julgamentos exógenos que poderiam colocar em dúvida a 

realidade dos fatos relatados neste discurso. Tal isenção é suportada pelo 

autorreconhecimento de que tais fatos são objetos particulares de minhas interpretações e que 

estas são formadas por meio das experiências de vida que me são únicas e incapazes de ser 

extrapoladas a qualquer outro indivíduo, pois trazem muito de minha construção de ideias. 
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História de vida do pesquisador 

 

Talvez seja comum iniciar um discurso acerca da própria história de vida começando 

sobre o nascimento; no entanto, em meu caso, me permitirei retroceder um pouco mais no 

passado, pois tenho a impressão que parte representativa de minha constituição deve ser 

creditada aos meus pais e avós. Sou fruto da união de um casal de negros, ambos nascidos em 

meados da década de 1940, no Rio de Janeiro, num período marcado eminentemente pela 

Segunda Guerra Mundial. Do lado paterno, meu avô, negro, nascido em 1910 no interior da 

Bahia, também de origem negra materna e paterna, já demonstrava um espírito aventureiro, 

tomando a decisão de deixar sua cidade natal, aos dezesseis anos de idade, sozinho e sem 

recursos, em busca de oportunidades melhores no Rio de Janeiro, onde conheceu minha avó, 

nascida em 1920, carioca, gerada a partir da união de um casal cuja mãe tinha pele branca e o 

pai era negro.  

Meu pai, o quarto dos cinco filhos do casal, nasceu em condições limitadas de recursos 

e passou sua infância e adolescência com restrições de oportunidades, tendo sido submetido a 

trabalhar cedo e com baixa escolaridade, de modo a contribuir com a complementação da 

renda familiar. Sua educação, aliás, digna de muitas famílias humildes, foi pautada por 

valores sólidos, como ética, justiça e a crença de que o trabalho “limpo” e a fé em Deus era o 

único caminho para a sobrevivência.  

Aos dezenove anos de idade foi convocado a servir às forças armadas em operação 

militar de apoio aos Estados Unidos durante a revolução de 1966 na República Dominicana. 

A disciplina, um traço já marcante em sua educação, ganha mais relevância e passa a se tornar 

fundamentalmente uma âncora em sua história de vida. Mais tarde, deixa o Exército Brasileiro 

para trabalhar em uma organização privada, onde atuou por vinte e oito anos e construiu uma 

trajetória de carreira passando por cargos operacionais até o nível de supervisão. 

Do lado materno, meu avô, negro, nascido em 1890, em Salvador (BA), cujos pais 

eram negros escravos, naquela época também demonstrava um espírito aventureiro, tomando 

a decisão de deixar sua cidade natal, em 1923, em busca de melhores oportunidades de vida 

no Rio de Janeiro. Sua esposa, negra, nascida em 1900, sua conterrânea, foi fruto de uma 

relação entre negros escravos, decide acompanhar seu marido rumo ao Rio de Janeiro. O casal 

teve oito filhos e ensinou valores como honestidade e justiça, e acreditavam que os estudos 

eram o único caminho para se prosperar na vida.  
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Minha mãe, filha caçula, professora de Matemática da rede Municipal do Rio de 

Janeiro, fortemente influenciada pelos irmãos mais velhos e fundamentalmente pela minha 

avó, visto que meu avô havia falecido quando ela tinha apenas dois anos de idade, dedicou 

sua vida aos estudos e ao trabalho na área da Educação. Ela transmitiu aos seus três filhos a 

crença de que os estudos, uma boa formação, são capazes de permitir a superação dos 

obstáculos mais difíceis, como as desigualdades de oportunidades existentes em decorrência 

da diferença de cor de pele. 

Não obstante, dois fatos que considero surpreendentes em minha história de vida são, 

em primeiro lugar, a sobreposição de gerações distantes, pois minhas avós romperam a curva 

de expectativa de vida de suas gerações, ambas ultrapassando a marca dos noventa anos de 

idade. Ter acesso às origens da minha família me ajudou a compreender melhor a minha 

história de vida, bem como tirar proveito de perspectivas diferentes, que de certa forma 

contribuíram para a constituição do meu jeito de pensar e agir.  

O segundo fato que faz com que eu me considere privilegiado é a oportunidade de ter 

tido primos de gerações anteriores à minha, que também foram influenciados pelos valores e 

crenças da família, obtendo desempenho diferenciado em suas trajetórias e me servindo de 

referência. Considero este fato surpreendente e relevante para a minha carreira, pois a maioria 

dos negros da minha idade não dispõe de referências de negros bem sucedidos, tendo em vista 

as desigualdades que ainda realçam as desvantagens do negro.  

Sou produto de um meio em que valores como ética, justiça, honestidade e a crença 

nos estudos orientam à superação de obstáculos. Assim, fui constituído como cidadão e me 

declaro negro e me sinto orgulhoso desta identidade, pois assumir isso, para mim, significa 

receber uma herança cultural, moral e racial, marcada por inúmeras dificuldades, e que me 

põe em estado constante – e praticamente involuntário – de alerta para buscar a superação de 

obstáculos. 

Nasci em 1976, sou o segundo filho dos três gerados da união entre meus pais e vivi a 

infância e toda adolescência na zona norte da cidade. Casado há quase dez anos, minha esposa, 

jornalista, se declara branca e possui descendência italiana, por consequência dos movimentos 

imigratórios do período da segunda guerra mundial. Tenho um casal de enteados com vinte e 

um anos e dezenove anos de idade, que também se declaram brancos. Recentemente, aos 

meus 37 anos de idade, fui abençoado com a chegada de meu primeiro neto, herdeiro de meu 

filho.  
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Durante toda a vida, estudei em escolas da rede pública de ensino, na Escola 

Municipal Infantil Pierre Janet e na Escola Municipal Berlim, iniciando a primeira etapa do 

ensino fundamental em escola municipal e a segunda etapa em colégio federal, denominado 

Colégio Pedro II – São Cristóvão, um dos mais tradicionais do estado, cujo ingresso se deu 

por meio de concurso público em que era obrigatório obter as melhores pontuações para ser 

aprovado.  

O ensino médio também foi concluído neste colégio e, após sua conclusão, 

preocupado em conseguir um lugar no mercado de trabalho mais rapidamente, tendo em vista 

a dificuldade que meus pais teriam de me manter financeiramente durante todo o curso 

superior, decidi me inscrever em outro concurso público para a Escola Técnica Federal de 

Química (RJ).  

Na escola técnica, me especializei como técnico em química e consegui ingressar 

como estagiário em uma empresa multinacional de grande porte, onde fiz carreira por mais de 

dez anos, assumindo posições de diferentes níveis de complexidade até me tornar gerente de 

primeiro nível, totalizando cerca de dez promoções ao longo dessa trajetória. Por essa ocasião, 

já havia me preparado melhor academicamente, tendo ingressado nos cursos de Engenharia 

Química e Química em duas universidades federais do Estado, Universidade Federal 

Fluminense e Universidade Federal do Rio de Janeiro, respectivamente, mediante concurso 

público (vestibular). Além disso, o desenvolvimento em línguas estrangeiras, como inglês e 

espanhol, também foi uma prioridade em minha formação educacional, tendo concluído 

cursos avançados em instituições aqui do Brasil, como também no Canadá e em Londres. 

Depois de acumulada a experiência naquela organização, assumi um novo desafio em 

outra multinacional de grande porte, onde atuei por quatro anos, tendo sido promovido por 

duas vezes e passando a ocupar uma posição gerencial de senioridade média. Passado esse 

período, resolvi assumir um desafio em outra organização, também multinacional de grande 

porte, onde atuo desde 2009, e recentemente, aos trinta e sete anos de idade, tive o 

reconhecimento de ser promovido à gerência geral de recursos humanos, sendo responsável 

por essa área em uma das empresas deste grupo econômico. A empresa possui mais de 2.500 

funcionários próprios, está presente nas diversas regiões do país e apresenta um faturamento 

de aproximadamente 1,5 bilhões de reais ao ano. 

Do ponto de vista acadêmico, após a graduação, cursei um MBA Executivo em 

Finanças e outro MBA Executivo em Negócios num instituto renomado no meio empresarial 
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e acadêmico no Brasil e no mundo, denominado Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, 

pois eu tinha consciência de que precisava estar preparado para assumir determinadas 

oportunidades de carreira no momento em que elas aparecessem. Atualmente, buscando maior 

profundidade de conceitos, ampliação de conhecimentos sob uma perspectiva mais científica 

e buscando contribuir com a produção intelectual para meu país, tomei a decisão de cursar o 

Mestrado em Administração na Universidade Presbiteriana Mackenzie, para o qual o presente 

estudo é objeto do meu projeto de pesquisa. 

Ao longo desses quase vinte anos de carreira, tive a oportunidade de viver em diversas 

cidades diferentes, experimentando culturas e realidades distintas das minhas origens, o que 

certamente contribuiu para minha constituição moral, cultural e profissional. Além disso, o 

fato de estar atuando como um profissional de RH me permitiu conhecer muitas histórias de 

vida diferentes, seja em processos de seleção, seja nas avaliações de desempenho em que 

pude participar ativamente nas três organizações onde construí minha trajetória de carreira.  

Um fato que me marcou nessa trajetória é que nunca tive a chance de reconhecer um 

negro, ao meu lado, participando de alguma reunião executiva, dentre as diversas reuniões de 

que tive a chance de participar em minha carreira. Penso que este é um retrato das 

desigualdades sociais que acabam por excluir direta ou indiretamente o negro. Talvez isso 

justifique meu interesse em dedicar um projeto de pesquisa baseado na história de vida de 

negros, sendo estes membros de grupos de minoria. 

Algumas vezes presenciei manifestações de racismo e, embora tenha visto isso ocorrer 

com outros negros, eu mesmo fui vítima de tais manifestações e por todas as vezes que passei 

por isso, me senti impotente. Entretanto, a base emocional que recebi no berço familiar foi 

capaz de me dotar de autoestima e, esta, de me fazer superar tais sensações e seguir em busca 

de superação. Há alguns anos tenho frequentado ambientes em que a presença de negros é 

quase invisível e tenho observado que as manifestações de exclusão desse grupo têm se 

tornado menos aparente, ou mais discreta. Tenho a percepção de que isso pode ser explicado 

pela ocorrência de casos divulgados na mídia tratando de atitudes racistas como crime 

inafiançável, por receio de ser julgado por pessoas mais esclarecidas, que não consideram 

politicamente correto agir desta forma, ou pela adoção de iniciativas de diversidade presente 

em organizações, que inibem tais atitudes por fugirem ao padrão de comportamento desejável. 

Quando reflito acerca de minha carreira, sou incapaz de desvincular o crédito aos 

valores pessoais pelos quais fui constituído desde a infância e, sem dúvida, acredito que, em 
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meu caso, devo isso à minha família, em especial aos meus avôs; mesmo sem os ter 

conhecido, posso imaginar o quanto foram capazes de influenciar minhas avós com relação ao 

jeito certo de se desenvolver e superar obstáculos. Às minhas avós, credito não só a vitalidade 

que as manteve vivas e saudáveis atravessando gerações e desempenhando um importante 

papel na disseminação de tais valores de família. Aos meus pais, credito a disciplina e a 

consciência em transmitir, como legado, que o investimento continuado na formação é o 

caminho mais apropriado e provável de superar obstáculos. Aos demais membros de minha 

família, aqueles que, antes de mim souberam absorver tais ensinamentos das outras gerações 

ao ponto de me demonstrarem resultados concretos de evolução de carreira e de superação de 

obstáculos, devo crédito com relação à referência que me apresentaram como uma 

comprovação do caminho certo a ser seguido. 

 Por um lado, percebo que os valores pessoais disseminados por minha família, o 

investimento continuado em uma formação que me permitiu estar preparado frente às 

oportunidades, minha habilidade de relacionamento com pessoas-chave, a persistência na 

tentativa de superação de obstáculos, de certa forma, a atitude de ignorar algumas 

manifestações de racismo e, sobretudo, a escolha – embora não consciente – por organizações 

altamente meritocráticas foram aspectos favoráveis para o desenvolvimento da minha 

trajetória de carreira.  

Por outro lado, percebo que as vezes que assumi atitude não diplomática ao reivindicar 

tais manifestações, os deslizes cometidos no processo de construção de alianças e a escolha de 

uma atitude excessivamente discreta ao demonstrar determinados resultados buscando evitar o 

rótulo de ser considerado como arrogante foram os principais aspectos desfavoráveis ou que 

dificultaram o desenvolvimento da minha trajetória de carreira.  

Nutro em mim algumas motivações básicas que me levaram à escolha deste problema 

de pesquisa. Uma delas é a motivação pessoal, afinal, sou brasileiro, me declaro negro, venho 

desenvolvendo uma trajetória de carreira, assumindo posição gerencial em diferentes 

organizações e noto que represento uma realidade expressivamente minoritária, o que me 

desperta curiosidade pelos aspectos que permeiam a trajetória de carreira de negros no Brasil. 

Além disso, como motivação social, tenho a expectativa que este trabalho de pesquisa possa 

incentivar a reflexão acerca do desenvolvimento da trajetória de carreira de negros, de modo a 

contribuir com aqueles que se encontram no mercado de trabalho. Por fim, a motivação 

científica, considerando que esta temática apresenta alta relevância para o Brasil, onde as 

pesquisas que retratam raça e trajetória de carreira ainda são escassas. 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE PESQUISA 

 

Problema de pesquisa: Quais aspectos são percebidos como favoráveis e desfavoráveis por 

executivos negros ao desenvolvimento de suas próprias trajetórias de carreira?  

 

Objetivo geral: Investigar os aspectos favoráveis e desfavoráveis percebidos por executivos 

negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. 

 

(a) Objetivo específico: mapear a história de vida dos executivos negros respondentes. 

I- Fale-me, por favor, sobre sua história de vida. 

Algumas provocações: antecedentes pessoais, formação, carreira, aspectos relativos à visão de 

mundo. 

 

(b) Objetivo específico: mapear práticas e comportamentos inclusivos percebidos por 

executivos negros nas organizações onde desenvolveram suas trajetórias de carreira. 

I.  Como você se sentia para criar condições que lhe permitissem a inclusão no processo de 

tomada de decisão da empresa (reuniões, atividades sociais, etc.) ao longo de sua 

trajetória de carreira? Por quê? 

II. A empresa criava um ambiente em que contribuía para que você se sentisse incluído, 

como participação na tomada de decisão, na construção da estratégia, reuniões, eventos 

sociais, etc.? Por quê? 

III. Como você avalia o comportamento de seus colegas de trabalho com relação a você? 

IV. Que práticas, procedimentos ou comportamentos evidenciados nas organizações onde 

você atuou proporcionaram-lhe um sentimento de inclusão? Por quê? 

V. Que práticas, procedimentos ou comportamentos evidenciados nas organizações onde 

você atuou proporcionaram-lhe um sentimento de exclusão? Por quê? 
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(c) Objetivo específico: investigar como executivos negros desenvolveram suas próprias 

trajetórias de carreira. 

I. Fale-me, por favor, sobre toda a sua trajetória profissional. 

Algumas provocações: promoções, reconhecimento, formação, carreira, troca de empresa, 

mercado de trabalho. 

 

(d) Objetivo específico: entender como executivos negros percebem a existência de racismo 

nas organizações onde desenvolveram suas trajetórias de carreira. 

I. Durante toda a sua trajetória de carreira, você se lembra de ter presenciado alguma atitude 

racista em alguma das empresas onde você trabalhou? Conte-me, por favor, como se deu 

tal atitude ou tais atitudes. 

II. Em sua trajetória de carreira, alguma vez você se lembra de ter sido vítima de alguma 

atitude racista? Conte-me, por favor, qual foi a situação. 

III. Como você avalia o comportamento de seus colegas de trabalho com relação ao racismo? 

E com relação aos seus líderes? 

IV- Até que ponto as práticas, procedimentos ou políticas das organizações onde você 

trabalhou contribuem para que haja racismo nestas organizações? Por que você pensa 

assim? 

V. Como você avalia a política de consequências com relação a eventuais atitudes racistas 

presenciadas nas empresas em que você atuou ao longo de sua trajetória de carreira? 

Poderia me dar algum exemplo? Acredita que tais políticas são aplicáveis a todos os 

públicos internos? 

VI. Nas organizações onde você desenvolveu sua trajetória de carreira era possível identificar 

vários negros em posição executiva? A que você atribui este fato? 

 

(e) Objetivo específico: identificar os aspectos favoráveis percebidos por executivos negros 

no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. 

I. Durante toda a sua história, que aspectos de sua vida você julga terem sido favoráveis 

para o desenvolvimento de sua própria trajetória de carreira? Por quê? 

II. Que aspectos de sua trajetória de carreira você julga terem sido favoráveis para seu 

desenvolvimento? Por quê? 
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III. Até que ponto as organizações onde você trabalhou favoreceram o desenvolvimento de 

sua trajetória de carreira? 

IV. Conte-me, por favor, qual evento você considera como sendo o turning point em sua 

trajetória de carreira? 

V. Se você tivesse a chance de voltar ao início de sua trajetória de carreira, o que você não 

mudaria? Por quê? 

VI. Se você fosse convidado a aconselhar um jovem negro que acaba de entrar no mercado de 

trabalho, o que você diria para que ele pudesse desenvolver uma trajetória de carreira de 

sucesso? 

 

(f) Objetivo específico: identificar os aspectos desfavoráveis percebidos por executivos 

negros no desenvolvimento de suas trajetórias de carreira. 

I. Durante toda a sua história, que aspectos de sua vida você julga terem sido desfavoráveis 

para o desenvolvimento de sua própria trajetória de carreira? Por quê? 

II. Que aspectos de sua trajetória de carreira você julga terem sido desfavoráveis para seu 

desenvolvimento? Por quê? 

III. Até que ponto as organizações onde você trabalhou desfavoreceram o desenvolvimento 

de sua trajetória de carreira? 

IV. Conte-me, por favor, qual evento você considera como sendo a principal barreira ou 

dificuldade em sua trajetória de carreira? 

V. Se você tivesse a chance de voltar ao início de sua trajetória de carreira, o que você faria 

diferente? Por quê? 

VI. Se você fosse convidado a aconselhar um jovem negro que acaba de entrar no mercado de 

trabalho, o que você diria como cuidados a serem tomados no desenvolvimento de uma 

trajetória de carreira? 
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APÊNDICE C 

SISTEMA DE ANÁLISE DE CATEGORIZAÇÃO 

 

 

 



Sujeito de pesquisa: Joaquim Barbosa (E11 e E12)

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

1 1 8;9 Espaço cultural Ausência de negros
Ausência negros na arena 
executiva

Era alvo de piadas, olhares 
desconfiados e brincadeiras de 
tom pejorativo. Procurou 
reagir sempre ignorando os 
fatos e evitando dar 
importância para o assunto. Às 
vezes, no ambiente 
profissional, reagia com 
humor.

X

2 1 10;11 Família Ausência de negros
Ausência de negros no espaço 
cultural

Era alvo de piadas, olhares 
desconfiados e brincadeiras de 
tom pejorativo. Procurou 
reagir sempre ignorando os 
fatos e evitando dar 
importância para o assunto.

X

3 1 11 a 13 Origem socioeconômica Características pessoais Autoestima/autoconfiança X

Demonstrou confiar em suas competências e 
potencial, apesar de em determinados momentos 
dar sinais de baixa autoestima, especialmente 
quando se refere ao fato de pertencer "ao menor 
estado da federação", além de nordestino.

4 1 13 a 15 Incentivo ao estudo Características pessoais Dedicação e esforço X

5 1 16 a 18 Referência Visão de mundo
Contrário a políticas de 
diversidade

O sujeito defende que toda 
ação afirmativa que visa incluir 
grupos de minoria, na verdade, 
realça a minoria, portanto ele 
acredita que é um ato 
"discriminatório".

X

Tenho a intuição que este é mais um mecanismo de 
defesa para não ser reconhecido como membro de 
um grupo de minoria. Ele parece não lidar bem com 
isso, por isso prefere evitar o assunto.

6 1 20 a 27 Formação acadêmica Características pessoais Detalhista X
7 1 31;32 Carreira precoce Características pessoais Competitividade Superação X

8 1 33 a 36
Contexto político‐econômico do 
país

Virtudes Perseverança X

9 2 38;39
Desempenho escolar / 
caracetrísticas pessoais ‐ 
t di

Características pessoais Movido a desafios X

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

estudioso

10 2 40;41
Programa de treinamento da 
organização

Características pessoais Ansiedade x

11 2 45 a 52 Desempenho profissional Características pessoais
Facilidade de se relacionar com 
os outros

X

12 2 51;52

Suporte e apoio / inclusão ‐ 
participação "voluntária" livre; 
conquista de confiança de 
superiores por meio de 
desempenho

Características pessoais Influenciador X

13 2 65;66 Tradição familiar e religião
Contexto político‐econômico do 
país

Baixa oferta de emprego X

14 3 69;71 Virtudes ‐ Seriedade Desempenho Desempenho escolar X Notou‐se que o sujeito sempre foi estudioso na 
infância e adolescência.

15 3 70;72 Desempenho profissional Desempenho Desempenho profissional X

16
2; 
3

42‐44;
74

Espaço cultural Desempenho Desempenho profissional Desempenho indesejável

Não conseguiu fazer a 
transformação esperada 
dentro de um ano e foi 
desligado.

X

Tenho a intuição de que foi desligado com esta 
justificativa, mas há vários casos semelhantes em 
que a organização foi complacente e no caso dele 
pesou a não aceitação dos dirigentes com relação à 
imagem dele.

17 3 75 Desempenho profissional Preconceito Combatendo o preconceito Demonstrar competência

O sujeito acredita que ter 
competência gera uma espécie 
de blindagem contra atitudes 
preconceituosas.

X

18 3 77
Características pessoais ‐ 
Autoestima

Desigualdade social
Os negros em situação de 
desvantagem

X

19 3 79;80 Suporte e apoio Discriminação
Cargo incompatível com a 
função X

Alega não ter sofrido uma discriminação explícita, 
entretanto tenho a intuição que ele procurava não 
enxergar como um mecanismo de defesa. Percebi 
um desconforto e falta de compreensão porque em 
ter um cargo "fora do organograma" como se ele 
precisasse se validar mais que outros.

20 3 82;83
Perfil da organização ‐ ambiente 
meritocrático

Discriminação
Rejeição ao convívio social por 
pares e superiores

X

21 3 84 Desempenho profissional Espaço cultural Sergipe X Há um processo de autovitimização devido ao fato 
de ser nordestino e negro.

22 3 86 a 91
Visibilidade e exposição / inclusão ‐
participação "involuntária" livre; 
projetos

Espaço cultural Rio Grande do Sul X

23 4 104;105

Visibilidade e exposição / inclusão ‐
participação "voluntária" livre; 
conquista de confiança de 
superiores por meio de 
desempenho

Espaço cultural Minas Gerais População miscigenada X

24 4 105 Relação de confiança Espaço cultural Rio de janeiro X24 4 105 Relação de confiança Espaço cultural Rio de janeiro X

25 4 106 a 110

Características pessoais ‐ 
Dedicação e esforço / 
contribuições pessoais ‐ dedicação 
e esforço

Espaço cultural Espírito Santo X
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26 4 115;116 Espaço cultural Espaço cultural Santa Catarina
Ausência de negros no espaço 
cultural

O sujeito alega ter sido "ponto 
de referência" quando andava 
nas ruas, quando viveu em 
Blumenau.

X

27 4 115 Relação de amizade Estereótipo
Olhares suspeitos ao se 
deparar com negros em 
posição executiva

Os executivos (CEO e Diretor 
RH) não o validaram no 
processo seletivo por 
acreditarem na capacidade 
dele. Acabou sendo contratado 
por força do superior imediato 
que o conhecia e já havia 
trabalhado junto.

X

Tenho a intuição de que ele não foi suficientemente 
competente nesta posição e isso não deu uma boa 
combinação com o fato de ser negro e nordestino 
(figura única na cia.). Talvez, se ele não fosse negro, 
pudesse ter tido uma nova chance, como acontece 
com aqueles que não se adaptam muito bem na 
organização no primeiro ano de trabalho. Ele foi 
desligado precocemente, o que não é comum nessa 
organização.

28 4 117 a 121

Preconceito ‐ espaço cultural 
(nordestino); age com 
naturalidade diante de olhares 
diferentes

Estereótipo
Olhares suspeitos ao se 
deparar com negros em 
posição executiva

O sujeito notava olhares 
surpresos, quase de espanto, 
quando ele chegava para 
reuniões com clientes com 
quem tinha tido conversas 
apenas por telefone. 
Imaginavam que um negro não 
teria capacidade de ocupar o 
cargo que ele ocupava.

X

29 4 121 Mudança de emprego Experiência profissional Propulsor de carreira X
30 4 122 Espaço cultural Família Incentivo ao estudo X
31 5 137;139 Desempenho profissional Família Origem socioeconômica Carreira precoce X

32 5 142

Visibilidade e exposição / inclusão ‐
participação "voluntária" livre; 
conquista de confiança de 
superiores por meio de 
desempenho

Família Referência Referência de irmão X

33 5 142;143 Crescimento profissional Família Tradição familiar e religião X

Suporte e apoio / inclusão ‐
34 5 144 a 148

Suporte e apoio / inclusão   
participação "involuntária" livre; 
superior com perfil de inclusão

Família Princípios da família X

35 5 152 Desigualdade social Família Perfil da família X

36 5 154 Espaço cultural Família Preconceito

Autor: próprios familiares; 
motivo: namorada negra; avó 
usava termos pejorativos 
quando queria puní‐lo.

X

37 5 154 a 159
Discriminação ‐ cargo 
incompatível com a função

Família Referência Referência paterna X

38 5 159 a 161

Suporte e apoio / exclusão ‐ 
participação "involuntária" 
restrita; superior com perfil de 
exclusão

Formação acadêmica Melhor currículo Ampliação de oportunidades X

39 5 162
Preconceito ‐ cor da pele 
(percebia por meio da forma com 
que as pessoas o olhavam)

Características pessoais Resiliente

40 5 164;165
Características pessoais ‐ 
resiliente

Mobilidade social

41 5 165 a 169

Preconceito ‐ cor da pele 
(percebia por meio da forma com 
que as pessoas o olhavam); 
olhares diferentes

Perfil da organização Ambiente meritocrático Visibilidade e exposição X

Tanto a organização proporcionou oportunidade de 
exposição para ele, como ele soube aproveitar tal 
oportunidade se expondo e ganhando visbilidade na 
organização por meio da participação de projetos.

42 5 168
Ausência de negros na arena 
executiva

Perfil da organização Ambiente político X
Tive a intuição de que a inabilidade política resultou 
o desligamento deste sujeito, do superior e de 
outros pares do mesmo grupo.

43 6 170 a 172

Preconceito ‐ cor da pele 
(percebia por meio da forma com 
que as pessoas o olhavam); 
espaço cultural (nordestino);

Perfil da organização Ambiente meritocrático Reconhecimento profissional X

44 6 176;177
Preconceito ‐ cor da pele 
(percebia por meio da forma com 
que as pessoas o olhavam)

Perfil da organização Organização informal X

45 6 177;178 Desempenho profissional Perfil da organização Respeito à diversidade X

46 6 179 a 183
Perfil da organização ‐ ambiente 
político

Preconceito Cor da pele

Aspecto desfavorável; autores: 
pares e superior imediato; 
motivo: cor da pele. Reação: 
Agia com humor e revidava 
com piadas.

X

Espaço cultural / Perfil da 
Aspecto desfavorável; autores: 
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47 6 183 a 194
p ç /

organização ‐ multinacional; 
grande porte

Preconceito Espaço cultural (Nordestino)
pares e superior imediato; 
motivo: espaço cultural 
(nordestino).

X

48 6 194;195
Ausência de negros no espaço 
cultural

Preconceito Combatendo o preconceito
Agir com naturalidade diante 
de olhares diferentes

O sujeito acredita que reagir 
com naturalidade ajuda a 
combater o preconceito.

X
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49 6 195 a 203
Preconceito ‐ piadas e 
brincadeiras

Preconceito Combatendo o preconceito
Buscar empreender (negócio 
próprio)

O sujeito acredita que buscar a 
alternativa de empreender no 
próprio negócio ajuda a 
combater o preconceito.

X

50 7 208 Mudança de emprego Preconceito Bulling na adolescência X

Tenho a intuição de que o período de infância e 
adolescência tem grande importância na forma com 
que o sujeito reage à manifestações de racismo. É 
uma fase de imaturidade e tais atitudes se 
apresentam de forma dura e precoce, mas de certa 
forma isso pode gerar um trauma ou habilidade 
para contornar este tipo de situação.

51 7 211 a 215
Estereótipo ‐ crença na 
incapacidade de gestão

Razões do sujeito em participar 
deste projeto

Curiosidade pela HV dos outros 
negros

52 7 218 a 222
Estereótipo ‐ Olhares surpresos de 
clientes

Razões do sujeito em participar 
deste projeto

Falta de referências de negros 
de sucesso

53 7 229 a 231 Desempenho indesejável
Razões do sujeito em participar 
deste projeto

Conhecer as similaridades

54 7 233 a 238 Reconhecimento profissional
Razões do sujeito em participar 
deste projeto

Repensar a carreira para o 
futuro

55 8 242
Perfil da organização ‐ 
organização informal

Relações sociais Impacto nas decisões Maior poder de influência X

56 8 244 a 246
Perfil da organização ‐ ambiente 
meritocrático

Discriminação
Rejeição ao convívio social por 
pares e superiores

X

57 8 251;252 Respeito à diversidade Relações sociais Construção de alianças X

58 8 252 a 255
Características pessoais ‐ Visão de 
mundo

Suporte e apoio Relação de confiança

Aspecto favorável: 
compreensão, flexibilidade, 
orientação de carreira e 
amizade; Aspecto desfavorável: 
imagem associada ao chefe 
dificultou determinadas 
experiências políticas tanto 
com pares e superiores.

S i i di

X

Autores: Superiores imediatos 
e mediatos.

59 8 263 a 266
Preconceito ‐ cor da pele 
(percebia por meio da forma com 
que as pessoas o olhavam)

Suporte e apoio Relação de amizade X

60 8 265;266 Competência Suporte e apoio
Mudança para um emprego 
melhor

X

61 8 266 a 273
Características pessoais ‐ Visão de 
mundo

Suporte e apoio Crescimento profissional X

62 9 284 a 286 Chances do negro Suporte e apoio Ser valorizado
Aspecto favorável: foi super 
valorizado pelo superior 
imediato.

X

63 9 286 a 288
Preconceito ‐ Combate ao 
preconceito

Suporte e apoio Ausência de suporte Ciúme e perseguição

Aspecto desfavorável: superior 
imediato o perseguia por ciúme 
da relação que o sujeito tinha 
com o superior mediato 
(imediato do superior dele).

X

64 9 295 a 298 Desigualdade social Virtudes Seriedade X
O nascimento do primeiro filho representou um 
turning point na HV do sujeito, gerando mais 
maturidade e seriedade.

65 10 319 a 321
Relações sociais e o impacto nas 
decisões

Virtudes Respeito X

66 10 325 a 328
Relações sociais ‐ Maior poder de 
influência

Virtudes Fidelidade X

67 10 328 a 334
Discriminação ‐ rejeição ao 
convívio social por pares e 
superiores

Virtudes Preservação de amizades X

68 11 340 a 342 Construção de alianças Virtudes Solidariedade X
69 11 352;353 Princípios da família Virtudes Compartilhar/dividir X
70 11 353;354 Perfil da família Virtudes Humildade X
71 11 369;370 Origem socioeconômica Virtudes Ética X

72 11 371 a 373
Preconceito ‐ bulling na 
adolescência

Virtudes Transparência X

73 12 374 a 380 Preconceito ‐ de origem familiar Virtudes Lealdade X

74 12 382 a 384 Referência Virtudes Autenticidade X
75 12 384 a 387 Origem socioeconômica Virtudes Empreendedorismo X
76 12 389 a 393 Preconceito ‐ apelidos Virtudes Responsabilidade X

77 12 400 a 411
Virtudes ‐ respeito; fidelidade; 
preservação de amizades; 
solidariedade; humildade; ética

Características pessoais Estudioso X

Virtudes ‐ solidariedade;
78 13 417 a 426

Virtudes   solidariedade; 
preservação de amizades; 
fidelidade; lealdade; transparência

Características pessoais Ávido por desenvolvimento X

79 13 427
Características pessoais ‐ 
detalhista

Características pessoais Inconformado X

80 13 430 Virtudes ‐ lealdade; ética Características pessoais Objetividade e foco X
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81 14 456;457
Virtudes ‐ autenticidade; 
humildade; lealdade; ética

Espaço cultural São Paulo X

82 14 461 a 465 Mobilidade social Espaço cultural Bahia X

83 15 481;482 Virtudes ‐ empreendedorismo Inclusão
Participação "involuntária" 
livre

X

84 15 490 a 492 Tradição familiar e religião Inclusão Participação "voluntária" livre X

85 15 506 a 509

Formação acadêmica / 
características pessoais ‐ 
estudioso; ávido por 
desenvolvimento

Exclusão
Participação "involuntária" 
restrita

Superior com perfil de exclusão X

86 16 510
Características pessoais ‐ 
Competitividade

Perfil da organização Multinacional X

87 16 511

Características pessoais ‐ 
Dedicação e esforço / 
contribuições pessoais ‐ dedicação 
e esforço

Perfil da organização Grande porte X

88 16 511;512 Desempenho profissional

89 16 513 Virtudes ‐ Seriedade

90 16 520 a 522

Características pessoais ‐ 
Dedicação e esforço / 
contribuições pessoais ‐ dedicação 
e esforço

91 16 524 a 527 Virtudes ‐ Perseverança

92 16 527 a 528 Formação acadêmica

93 16 538
Características pessoais ‐ movido 
a desafios

94 16
541;542
544 a 547

Características pessoais ‐ movido 
a desafio; objetividade e foco; 
inconformado

95 17 547;548
Características pessoais ‐ 
Ansiedade

96 17 555 Virtudes ‐ responsabilidade

97 17 558
Características pessoais ‐ movido 

97 17 558
a desafios

98 17 562;563 Virtudes ‐ ética

99 17 566;567
Características pessoais ‐ 
facilidade de se relacionar com os 
outros

100 17 568
Características pessoais ‐ 
influenciador

101 18 587 a 604
Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

1 1
16;17
20 a 24

Inclusão ‐ participação 
"involuntária" livre

Legados
Iniciar carreira após conclusão 
da graduação

X

No caso deste sujeito, ele se viu obrigado a iniciar a 
carreira antes mesmo da graduação, então ele 
atribui que isso não foi favorável a ele. Entretanto, 
é um aspecto favorável do ponto de vista de legado 
a outras pessoas.

2 1 33 a 42 Características pessoais ‐ Inibição Características pessoais Inibição Imaturidade profissional X

3 2 61 a 68 Indiferença Características pessoais Competitividade Indiferença de colegas
Alega ter sentido indiferença 
de colegas de trabalho, quando 
o ambiente era competitivo.

X

4 2 73 a 75
Preconceito ‐ ambiente inóspito 
(evita situações como essa)

Visão de mundo O mundo é preconceituoso X

5 2 89 a 101

Práticas organizacionais / inclusão 
‐ participação "voluntária" livre; 
conquista de confiança de 
superiores por meio de 
desempenho

Características pessoais Persistente e determinado X

6 3 108;109
Perfil da organização ‐ ambiente 
meritocrático

Legados
Criação de um ambiente 
favorável à exposição

X

7 3 112 a 114
Orientação para 
relacionamento/política / inclusão 
‐ participação "involuntária" livre

Legados Optar pela exposição X

8 3 114 a 118
Orientação para processos e 
resultados / inclusão ‐ 
participação "involuntária" livre

Legados
Dar crédito ao outro como 
forma de obter credibilidade

X

9 3 135 a 137
Ausência de negros na arena 
executiva

Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Irrelevante X

10 3 140 a 143
Discriminação ‐ por ocupar cargo 
inferior

Contribuição pessoal Decisiva X

11 4 152 a 157
Preconceito ‐ piadas e 
brincadeiras

Discriminação Por ocupar cargo inferior X

12 4 190 a 194
Preconceito ‐ de forma reservada 
e isolada

Discriminação Processos seletivos

As organizações criam critérios 
que servem como mecanismos 
de exclusão de membros de 
grupos de minoria.

X

13 5 201 a 205
Estereótipo ‐ Olhares surpresos de 
clientes

Discriminação Por evitar a autoexposição X
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14 5 208;209
Características pessoais ‐ Visão de 
mundo

Legados
Não supervalorizar a questão 
racial

X

15 5 212;213
Estereótipo ‐ Olhares surpresos de 
clientes; crença na incapacidade 
de gestão

Legados
Não demonstrar preocupação 
com a discriminação

X

16 5 223;224
Inexistência de medidas corretivas 
contra manifestações racistas

Legados
Escolha por organizações 
meritocráticas

X

17 5 227;228 Inexistência de ações afirmativas Legados Confiar sempre nas pessoas X

18 6 245 a 252
Discriminação ‐ processos 
seletivos

Legados
Estar desarmado para as 
relações

X

19 6 274 a 276 Estereótipo ‐ processos seletivos Legados Construir relações de confiança X

20 7 299 a 304
Discriminação ‐ processos 
seletivos

Legados Dar crédito à verdade X

21 7 334
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Legados
Coerência entre a prática e o 
discurso

X

22 7 334 Contribuição pessoal Perfil da organização Ambiente meritocrático Estimula a participação X

Tenho a intuição de que as organizações cujo 
ambiente meritocrático favorece o sentimento de 
inclusão, pois o que está em jogo é a competência e 
o desempenho. Posso interpretar que a passagem 
mal sucedida da carreira deste sujeito foi 
justamente num ambiente em que o que estava em 
jogo era a política, apesar de se declarar a 
aspiração por um ambiente meritocrático.

23 7 337;338
Perfil da organização ‐ ambiente 
meritocrático

Perfil da organização
Inexistência de medidas 
corretivas contra 
manifestações racistas

X

24 8 346 a 349
Características pessoais ‐ 
Persistente; determinado; 
objetividade e foco

Perfil da organização
Inexistência de ações 
afirmativas

X

25 8 360 a 364 Formação acadêmica Práticas organizacionais Reuniões de resultados X
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26 8 371 a 373 Legados Práticas organizacionais Sistemas de avaliação de metas X

27 9 420 a 428 Legados Práticas organizacionais Projetos de visibilidade X

28 10 447 a 457 Legados Práticas organizacionais
Orientação para processos e 
resultados

X

29 10 449 a 451
Características pessoais ‐ 
flexibilidade

Práticas organizacionais
Orientação para 
relacionamento/política

X

Tenho a intuição de que organizações orientadas 
para relacionamento, onde requer habilidade 
política, o sujeito teve maior dificuldade de 
transitar, logo se sentindo inibido a participar.

30 10 468 a 473 Legados Características pessoais Flexibilidade X

31 10 479 a 483
Práticas organizacionais / inclusão 
‐ participação "involuntária" livre

Práticas organizacionais
Discriminação em processos 
seletivos

X

32 10 489 a 493
Discriminação ‐ por evitar 
exposição

Práticas organizacionais
Influência de estereótipos nos 
processos seletivos

As organizações, segundo o 
sujeito, têm preferências por 
determinados perfis 
estereotipados e o negro quase 
sempre é excluído ou fica em 
desvantagem.

X

33 10 493 a 502 Legados Práticas organizacionais
Liderança forte e atuante em 
prol do modelo de gestão

X

34 Preconceito Ambiente inóspito Evitação

Alega reagir de forma a evitar e 
fugir de situações cujo 
ambiente é inóspito devido a 
presença de preconceito.

X

35 Preconceito Piadas e brincadeiras X Autores: colegas de trabalho (pares)

36 Preconceito De forma reservada e isolada X

37 Suporte e apoio Imagem de protegido do chefe X

53 25 114 20 75 43TOTAL DE CATEGORIAS
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Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

1 1 18 a 20
Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa ‐ honra 
em participar

Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Sentiu‐se honrado X

2 1 20 a 24 Família ‐ origem socioecônomica Família Origem socioeconômica X
3 1 25;26 Família ‐ origem socioecônomica Família Origem sociocultural X
4 1 31 a 33 Família ‐ origem socioecônomica Referência Referência paterna X

5 2 38 a 40 Família ‐ origem sociocultural
Contexto político‐econômico do 
país

Baixa oferta de emprego X

6 2 50 a 52 Família ‐ origem socioecônomica Família Incentivo ao estudo X

7 2 52 a 56 Referência ‐ referência paterna Família
Incentivo ao 
empreendedorismo

X

8 2 61 a 64 Família ‐ origem sociocultural Família Estímulo a ser persistente X
9 3 70 a 72 Família ‐ origem socioecônomica Família Estímulo a ser perseverante X

10 3 92 a 94
Contexto politicoeconômico do país 
‐ baixa oferta de emprego

Família Estímulo a ser resiliente X

11 3;4 94 a 102

Família ‐ incentivo ao 
empreendedorismo; ao estudo; à 
persistência; à perseverança; à 
resiliência; a ter obstinação e foco

Família
Incentivo a ter obstinação e 
foco

X

12 4 103 a 105
Características pessoais ‐ estudioso; 
bj ti id d f ili t

Características pessoais Estudioso X

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

objetividade e foco; resiliente
p

13 4 103 a 105 Virtudes ‐ perseverança Virtudes Perseverança X

14 4 108 a 113
Família ‐ origem socioecônomica ‐ 
carreira precoce

Família Origem socioeconômica Carreira precoce X

15 4 118 a 121
Características pessoais ‐ 
perspicácia

Características pessoais Disciplinado X

16 4 123;124
Características pessoais ‐ 
comprometido; estudioso

Características pessoais Resiliente X

17 5 136 a 138 Família ‐ origem socioecônomica Características pessoais Perspicaz X

18 5 139 a 142 Suporte e apoio ‐ bolsa universitária Características pessoais Comprometido X

19 5 143 a 151
Família ‐ origem socioeconômica ‐ 
carreira precoce

Suporte e apoio Bolsa universitária X

20 5 154 a 161
Desigualdade social ‐ os negros em 
situação de desvantagem

Desigualdade social
Os negros em situação de 
desvantagem

X

21 6 166 a 169
Características pessoais ‐ 
perspicácia; estudioso; competitivo

Contribuição pessoal
Estar preparado frente às 
oportunidades

X

22 6 172
Características pessoais ‐ 
perspicácia; estudioso; competitivo

Suporte e apoio Coaching profissional Superior imediato X

23 6 173 a 178
Contribuição pessoal ‐ estar 
preparado frente às oportunidades

Características pessoais Curioso X

24 6 179 a 183
Suporte e apoio ‐ coaching 
profissional

Características pessoais Competitivo X

25 6 185 Características pessoais ‐ curioso Características pessoais Dedicação e esforço X

26 6 187;188
Características pessoais ‐ 
competitivo

Desempenho Desempenho profissional X

27 6 192 a 198

Características pessoais ‐ dedicação 
e esforço; perspicácia; disciplinado 

Perfil da organização Ambiente meritocrático Visibilidade e exposição X27 6 192 a 198
/ contribuições pessoais ‐ dedicação 
e esforço

Perfil da organização Ambiente meritocrático Visibilidade e exposição X



Sujeito de pesquisa: Edson A. Nascimento (E21 e E22)

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

28 7 201 a 205
Desempenho ‐ desempenho 
profissional ‐ competênca técnica

Virtudes Empreendedorismo X

29 7 206;207
Perfil da organização ‐ ambiente 
meritocrático ‐ visibilidade e 
exposição

Virtudes Ambição X

30 7 210 a 215 Virtudes ‐ empreendedorismo Características pessoais Atento às oportunidades X
31 8 237 a 239 Virtudes ‐ ambição Características pessoais Assume riscos X

32 8 251 a 258
Características pessoais ‐ atento às 
oportunidades (perspicaz)

Características pessoais Ousadia X

33 8 259 a 264
Características pessoais ‐ atento às 
oportunidades / flexibilidade

Virtudes Fé em Deus X

34 9 269 a 272
Características pessoais ‐ assume 
riscos

Virtudes Humildade X

35 9 269 a 272
Características pessoais ‐ ousadia 
(destemido)

Formação acadêmica
Formação acadêmica de 
qualidade

X

36 9 276 a 290
Características pessoais ‐ 
perspicácia; osadia; assume riscos

Competências desenvolvidas Gestão de negócio X

37 9 290;291 Virtudes ‐ fé em Deus Competências desenvolvidas Gestão de marketing X
38 10 299 a 314 Virtudes ‐ fé em Deus Competências desenvolvidas Gestão de serviços X

Características pessoais ‐ dedicação 

39 10 320 a 327

p ç
e esforço; comprometimento / 
contribuições pessoais ‐ dedicação 
e esforço

Competências desenvolvidas Gestão de processos X

40 10 324;325 Virtudes ‐ humildade Competências desenvolvidas Gestão financeira X

41 10 325 a 327
Desempenho ‐ desempenho 
profissional

Virtudes Liberdade X

42 11 341 a 344 Crescimento profissional Referência Referência paterna Perfil controlador X
43 11 344 a 347 Virtudes ‐ empreendedorismo Características pessoais Autoconfiante X

44 11 350 a 353 Formação acadêmica de qualidade Espaço cultural Pará X

45 11 352 a 364

Competências desenvolvidas ‐ 
gestão de negócios; gestão de 
marketing; gestão de serviços; 
gestão de processos; gestão 
financeira

Perfil da organização Ambiente desafiador (crise) X

46 12 374 a 377 Virtudes ‐ liberdade Perfil da organização
Baixa atratividade de 
profissionais

Localização goegráfica remota X

Tenho a intuição de que este sujeito seja movido a 
desafios, o que me faz qualificar esta categoria 
como sendo favorável ao desenvolvimento da 
trajetória de carreira do mesmo. Entretanto, pude 
perceber que este sujeito teve uma grande 
frustração profissional e pessoal, personificada na 
representação de seu Diretor, que, segundo o 
sujeito, era racista e o perseguia. O sujeito alega 
que ficou em estado depressivo e veio a ganhar 
40kg de massa corporal como consequência da 
doença. Apesar do ocorrido, não consegue atribuir 
esta característica racista como sendo da empresa. 
Para ele a empresa é composta de pessoas e por 
acaso tinha um gestor racista.
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47 12 378 a 383
Referência ‐ referência paterna ‐ 
perfil controlador

Preconceito Apelidos
Sentimento de tristeza, revolta 
e impotência/afetou a 
autoestime

Alega que era chamado de 
"Neguinho" e "Crioulo" pelo 
Diretor na frente dos colegas 
de trabalho e de seus próprios 
liderados, em tom pejorativo. 
Sentimento de revolta e 
impotência. Efeito: Desânimo 
(pag. 23, linha 733/734)

X

48 12 383 a 386
Características pessoais ‐ 
autoconfiança

Ausência de negros
Ausência de negros na arena 
executiva

X

49 12 390 Espaço cultural ‐ Belém do Pará Virtudes Lealdade

Mesmo sendo vítima de 
manifestações racistas o sujeito 
optou por ser leal à organização 
e não processando a mesma ou 
o gestor que cometeu tais 
manifestções, pois acreditava 
que era uma atitude do mesmo 
e não institucional perante a 
organização.

X

50 12 391 a 393
Perfil da organização ‐ ambiente 

Discriminação Demissão X50 12 391 a 393
desafiador/crise

Discriminação Demissão X

51 13 400 a 406
Perfil da organização ‐ baixa 
atratividade de profissionais

Discriminação Exclusão
Necessitava ser melhor que os 
outros

X

52 13 411 a 419 Preconceito ‐ apelidos Perfil da organização
Ambiente político (não 
meritocrático)

Inexistência de um sistema de 
gestão

X

53 13 422 a 427
Ausência de negros ‐ na arena 
executiva

Perfil da organização
Ambiente político (não 
meritocrático)

Processos não padronizados X

54 14 429;430
Preconceito ‐ apelidos ‐ sentimento 
de tristeza, revolta e impotência

Perfil da organização
Ambiente político (não 
meritocrático)

Inexistência de rituais para 
acompanhar resultados

X

55 14 433 a 436 Virtudes ‐ lealdade Perfil da organização
Ambiente político (não 
meritocrático)

Falta de avaliação de 
desempenho

X

56 14 439 a 442
Preconceito ‐ apelidos ‐ sentimento 
de tristeza, revolta e 
impotência/afetou a autoestima

Perfil da organização
Ambiente político (não 
meritocrático)

Ausência de sistemas de 
controle

X

57 14 442 a 448 Discriminação ‐ demissão Suporte e apoio Reconhecimento profissional Superior imediato X

58 14 455 a 459
Discriminação ‐ exclusão ‐ 
necessitava ser melhor que os 
outros

Perfil da organização
Ambiente político (não 
meritocrático)

Prevalecimento das relações de 
amizade

X

59 15 465 a 469 Virtudes ‐ fé em Deus Suporte e apoio Perda de aliado
Perda de visibilidade e 
crescimento

X

60 15 478 a 480 Virtudes ‐ fé em Deus Suporte e apoio Influência
Permitiu oportunidades de 
desenvolvimento

O líder imediato era o filho do 
dono, portanto isso lhe rendeu 
mais influência e oportunidade 
de desenvolvimento, pois tudo 
que ele queria que fosse feito 
as pessoas da organização já 
"ompravam" a ideia.

X
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61 16 520 a 525

Perfil da organização ‐ ambiente 
político (não meritocrático) ‐ 
inexistência de um sistema de 
gestão; processos não 
padronizados; inexistência de 
rituais para acompanhar 
resultados; falta de avaliação de 
desempenho; ausência de sistemas 
de controle

Preconceito Cor da pele Insinuações maledicentes

Autor: Diretor; Reaçao: 
Tentativa de reação de forma 
humorada, apesar da situação 
constrangedora em que estava 
sendo submetido. Sentiu‐se 
revoltado.

X

62 17 534 a 540 Suporte e apoio Virtudes Ética X

63 17 549 a 553
Desempenho ‐ desempenho 
profissional ‐ reconhecimento 
profissional

Virtudes Seriedade X

64 17 557 a 560

Perfil da organização ‐ ambiente 
político (não meritocrático) ‐ 
prevalecimento das relações de 
amizade

Preconceito Tratamento ríspido X

65 18 568 a 570
Suporte e apoio ‐ perda de aliado ‐ 
perda de visibilidade e crescimento

Preconceito Perseguição X

66 18 571 a 573
Desempenho profissional ‐ ser 
respeitado

Preconceito Assédio moral X

Suporte e apoio ‐ influência ‐ 

1a
.  E
nt
re
vi
st
a

67 18 573 a 580
p p

permitu oportunidades de 
desenvolvimento

Virtudes Meritocracia X

68 19 625 a 631
Preconceito ‐ cor da pele ‐ 
insinuações maledicentes

Virtudes
Prosperidade através do 
trabalho

X

69 20 635 a 637 Virtudes ‐ ética; seriedade Características pessoais Impulsivo X

70 20 639 a 648
Preconceito ‐ cor da pele ‐ 
insinuações maledicentes

Perfil da organização Hierárquica X

71 20 653 a 657
Ausência de negros ‐ na arena 
executiva

Práticas organizacionais Abuso de poder nas relações X

72 21 663 a 669
Preconceito ‐ cor da pele ‐ 
insinuações maledicentes

Características pessoais Ávido por desenvolvimento X

73 21 669;670
Desigualdade social ‐ os negros em 
situação de desvantagem

Virtudes Abertura à mudança X

74 21 673;674 Preconceito ‐ tratamento ríspido Perfil da organização Grande porte X
75 21 687 a 690 Preconceito ‐ perseguição Características pessoais Negociador X
76 22 700 a 706 Virtudes ‐ resiliência Competências desenvolvidas Técnica de negociação X
77 22 700 a 706 Preconceito ‐ assédio moral Virtudes Honra aos compromissos X

78 22 709 a 712
Virtudes ‐ meritocracia; 
prosperidade através do trabalho; 
resiliência

Estereótipo
Olhares suspeitos ao se deparar 
com negros em posição 
executiva

X

79 23 727 a 733

Desempenho ‐ desemepnho 
profissional; visibilidade e 
exposição; perspectiva de 
crescimento

Características pessoais Observador X

80 23 736;737 Características pessoais ‐ impulsivo Competências desenvolvidas Foco no resultado X

81 23 738 a 747 Perfil da organização ‐ hierárquica Competências desenvolvidas
Endomarketing (Marketing 
pessoal)

X

82 23 738 a 747
Práticas organizacionais ‐ abuso de 
poder nas relações

Características pessoais Objetividade e foco X

83 23 750 a 752
Características pessoais ‐ 
comprometido; ávido por Referência

Ausência de negros bem 
sucedidos no ambiente Xcomprometido; ávido por 

desenvolvimento
sucedidos no ambiente 
organizacional

X

84 23 750 a 752 Virtudes ‐ abertura à mudança Relações sociais
Limita‐se ao ambiente de 
trabalho

X

85 23 756 a 768 Mudança voluntária de emprego Mudança voluntária de emprego
Busca por melhores 
oportunidades de carreira

X
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86 24 763
Perfil da organização ‐ grande 
porte; multinacional

Características pessoais Receptivo X

87 24 785 a 788
Características pessoais ‐ 
negociador

Características pessoais
Facilidade de se relacionar com 
os outros

X

88 24 785 a 788
Competências desenvolvidas ‐ 
técnica de negociação

Características pessoais Empático X

89 25 809 a 811 Virtudes ‐ lealdade Características pessoais Solidário X

90 25 817;818 Virtudes ‐ honra aos compromissos Características pessoais Simples X

91 25 820
Ausência de negros ‐ na arena 
executiva

Espaço cultural São Paulo Olhares diferentes

Alega que presenciou olhares 
diferentes dirigidos a ele neste 
espaço cultural e que tais 
olhares traziam uma 
manifestação de preconceito. 
Procurou reagir com humor, 
embora algumas vezes precisou 
reagir com indagações diante 
de sua percepção de diferenças 
nos olhares.

X

Alega que presenciou olhares 
diferentes dirigidos a ele neste 

lt l t i

92 25 822 a 825
Ausência de negros ‐ na arena 
executiva

Espaço cultural Rio Grande do Sul Olhares diferentes

espaço cultural e que tais 
olhares traziam uma 
manifestação de preconceito. 
Procurou reagir com humor, 
embora algumas vezes precisou 
reagir com indagações diante 
de sua percepção de diferenças 
nos olhares.

X

93 26 827 a 834
Estereótipo ‐ olhares diferentes de 
clientes

Legados
Não permitir que alguém lhe 
faça desistir de seus sonhos

X

94 26 840 a 843

Características pessoais ‐ 
comprometimento; perspicaz; 
observador; atento às 
oportunidades

Legados Prepare‐se para ser o melhor X

95 26 855 a 866

Características pessoais ‐ resilência; 
dedicação e esforço; 
comprometimento; ávido por 
desenvolvimento;

Legados
Resiliência quando for 
preterido por questões raciais

X

96 26 855 a 866 Virtudes ‐ fé em Deus Legados
Demonstre sempre seus 
resultados

X

97 28 893 a 897
Competências desenvolvidas ‐ foco 
no resultado

Legados Nunca desista X

98 28 899 a 902
Competências desenvolvidas ‐ 
endomarketing (Marketing pessoal)

Legados
Coloque Deus em primeiro 
lugar

X

99 28 910 a 912 Virtudes ‐ humildade Competências desenvolvidas Liderança X

100 28 918 a 922 Virtudes ‐ fé em Deus Suporte e apoio Esposa Parceria nos momentos difíceis X

101 29 922 a 927
Características pessoais ‐ movido a 
desafios; determinação; ousadia; 
assume riscos

Virtudes Crença na família X

Desigualdade social os negros em Alcance de prosperidade na
102 30 955 a 961

Desigualdade social ‐ os negros em 
situação de desvantagem

Mobilidade social
Alcance de prosperidade na 
vida

X

103 30 985 a 987
Ausência de negros ‐ na arena 
executiva

Virtudes Fé em Deus Gratidão a Deus X
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104 31 994 a 997
Referência ‐ ausência de 
negrosbem sucedidos no ambiente 
organizacional

Preconceito
Fofocas e comentários 
maledicentes

Autores: liderados diretos e 
indiretos

X

105 31 1002 a 1010
Relações sociais ‐ Limita‐se ao 
ambiente de trabalho

Discriminação
Salário menor comparado ao 
de seus pares

X

106 31 1014 a 1021

Características pessoais ‐ receptivo; 
empático; facilidade de se 
relacionar com os outros; solidário; 
simples

Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Interesse social Ajudar jovens negros X

107 32 1039 a 1048
Espaço cultural ‐ São Paulo,  olhares 
diferentes; Rio Grande do Sul, 
olhares diferentes

Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Reconhecimento de sua 
autobiografia

X

108 33 1055 a 1063

Legados ‐ Não permitir que alguém 
lhe faça desistir de seus sonhos; 
prepare‐se para ser o melhor; 
resiliência quando for preterido por 
questões raciais; demonstre 
sempre seus resultados; nunca 
desista; coloque Deus em primeiro 
lugar

Legados
Aceite o que Deus tem a lhe 
oferecer

X

109 34 1087 a 1088
Competências desenvolvidas ‐ 
liderança

Virtudes Coragem X

110 34 1098 a 1102
Suporte e apoio ‐ esposa, parceria 

Legados Deus abençoa X110 34 1098 a 1102
nos momentos difíceis

Legados Deus abençoa X

111 34 1109;1110 Virtudes ‐ crença na família Legados Dedique‐se e esforce‐se X

112 34 1116 a 1118
Mobilidade social ‐ alcance de 
prosperidade na vida

Legados Estude muito X

113 35 1121
Virtudes ‐ fé em Deus, gratidão a 
Deus

Legados Persiga seus objetivos e ideais X

114 35 1123 a 1125
Virtudes ‐ fé em Deus, gratidão a 
Deus

Legados Tenha coragem para arriscar X

115 35 1144 a 1148
Estereótipo ‐ olhares surpresos ao 
ver um negro em posição executiva

Legados Seja ousado X

116 35 1144 a 1148
Preconceito ‐ fofocas e comentários 
maledicentes

Legados
Tenha humildade para 
reconhecer seus erros

X

117 36 1168 a 1171 Virtudes ‐ ambição; meritocracia Virtudes
Justiça ao recompensar os 
outros

X

118 36 1183 a 1185
Discriminação ‐ salário menor 
comparado ao de seus pares

Virtudes Solidariedade X

119 37 1196 a 1199
Discriminação ‐ salário menor 
comparado ao de seus pares

Características pessoais Movido a desafios X

120 38 1248;1249

Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa ‐ 
interesse social; ajudar jovens 
negros

Família
Estímulo a fazer o melhor 
sempre

X

121 39 1265 a 1269

Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa ‐ 
reconhecimento de sua 
autobiografia

Perfil da organização Multinacional X

122 39 1273 a 1282
Legados ‐ Aceite o que Deus tem a 
lhe oferecer

Características pessoais Flexibilidade X

123 40 1283 a 1287 Virtudes ‐ coragem; humildade

Legados ‐ Deus abençoa; desdique‐
se e esforce‐se; estude muito; 

124 40 1283 a 1287
persiga seus objetivos e ideais; 
tenha coragem para arriscar; seja 
ousado; tenha humildade para 
reconhecer seus erros 
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125 40 1294;1295
Competências desenvolvidas ‐ 
liderança

126 40 1298 a 1300
Virtudes ‐ justiça ao recompensar 
os outros

127 40 1306 a 1308 Virtudes ‐ solidariedade

128 41 1330;1331 Virtudes ‐ solidariedade

129 41 1346
Características pessoais ‐ movido a 
desafios

130 42 1380;1381
Família ‐ estímulo de família, fazer o 
melhor sempre

131 43 1394 a 1401
Família ‐ estímulo a fazer o melhor 
sempre

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

1 1 15 a 22
Inclusão ‐ posições estratégicas, 
participação na tomada de decisão

Inclusão Participação "involuntária" livre X

2 1 34;35
Estereótipo ‐ incredibilidada dada 
ao negro para funções executivas

Inclusão Participação "voluntária" livre X

3 1 33;34

Inclusão ‐ sempre buscou 
participação, contribuição com 
boas ideias; demonstração de 

Inclusão Participação "voluntária" livre
Demonstração de compromisso 
com o resultado final

X

compromisso com o resultado final

4 1 46;47
Características pessoais ‐ 
profissionalismos; companheirismo 
profissional

Preconceito Origem sociocultural X

5 2 51 a 59
Preconceito ‐ cor da pele; origem 
sociocultural; idade; origem 
socioeconômica

Preconceito Origem socioeconômica X

6 2 65 a 77
Preconceito ‐ intercultural, 
empresa multinacional estrangeira

Preconceito Idade X

7 2 70 a 77
Práticas organizacionais ‐ 
ingerência; relações de trabalho a 
base da desconfiança

Preconceito Intercultural
Empresa multinacional 
estrangeira

X

8 2 85 a 88
Perfil da organização ‐ adaptada à 
diversidade racial

Práticas organizacionais Ingerência X

9 2 88;89
Ausência de negros ‐ na arena 
executiva

Práticas organizacionais
Relações de trabalho a base da 
desconfiança

X

10 2 90;91
Suporte e apoio ‐ crença no 
potencial mental

Perfil da organização Adaptada à diversidade racial X

11 3 106 a 108
Discriminação ‐ exclusão ‐ excluído 
das decisões da empresa

Suporte e apoio Crença no potencial mental
Autores: alta administração 
acredita no potencial mental do 
sujeito e, portanto, o apóia.

X

12 3 109 a 112
Preconceito ‐ olhares tortos a todo 
instante; comentários maledicentes 
relacionados à raça

Características pessoais Profissionalismo X

13 3 109 a 112
Estereótipo ‐ incredibilidade frente 
ao potencial mental

Características pessoais Companheirismo profissional X

14 3 117;121
Estereótipo ‐ incredibilidade frente 
ao potencial mental

Discriminação Exclusão
Excluído das decisões da 
empresa

X

15 3 122 a 125
Preconceito ‐ lidando com o 
preconceito; olhar positivo para Preconceito Olhares tortos a todo instante X15 3 122 a 125 preconceito; olhar positivo para 
provar seu talento

Preconceito Olhares tortos a todo instante X

16 3 136 a 145
Suporte e apoio ‐ convidado a 
participar das decisões

Preconceito
Comentários maledicentes 
relacionados à raca

X



Sujeito de pesquisa: Edson A. Nascimento (E21 e E22)

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

17 4 162;163
Perfil da organização ‐ ambiente 
político (não meritocrático); não 
propiciava a inclusão

Preconceito Lidando com o preconceito
Olhar positivo para provar seu 
talento

X

18 4 176 a 183
Discriminação ‐ comunicação não 
verbal com tom de desdém 

Suporte e apoio
Convidado a participar das 
decisões

Autor: líder direto o convidava 
a participar das decisões e isso 
transmitia um sentimento de 
inclusão.

X

19 4 191 a 198
Preconceito ‐ olhares tortos a todo 
instante; comentários maledicentes 
relacionados à raça

Perfil da organização
Ambiente político (não 
meritocrático)

Não propicia a inclusão X

20 5 212 a 214
Visão de mundo ‐ ações afirmativas 
mitigam a discriminação

Discriminação
Comunicação não verbal com 
tom de desdém

X

21 5 228 a 230
Práticas organizacionais ‐ 
inexistência de medidas corretivas 
contra manifestações racistas

Visão de mundo
Ações afirmativas mitigam a 
discriminação

X

22 5 230/231
Visão de mundo ‐ racismo incubado 
brasileiro

Práticas organizacionais
Inexistência de medidas 
corretivas contra 
manifestações racistas

X

23 5 237 a 243
Ausência de negros ‐ na arena 
executiva

Visão de mundo Racismo incubado brasileiro X

24 5 247 a 250
Desigualdade social ‐ os negros em 
situação de desvantagem

Virtudes Respeito X

25 6 250 a 252
Estereótipo ‐ olhares surpresos ao 
ver um negro em ambientes 
privilegiados

Características pessoais Persistente X

26 6 254 a 258
Discriminação ‐ salário menor 
comparado ao de seus pares

Características pessoais Inconformado X

27 6 272 a 281
Virtudes ‐ empreendedorismo; 
ética; respeito; perseverança; 
abertura à mudança

Virtudes Transparência X

28 6 272 a 281
Características pessoais ‐ assume 
riscos; ambicioso; persistente; 
objetividade e foco

Família Referência paterna X

29 6 292 a 297
Características pessoais ‐ 
comprometimento; inconformado

Legados
Diferencie‐se profissionalmente 
com relação aos outros

X

30 7 302;303 Virtudes ‐ transparência; ética Legados Seja empreendedor X

31 7 331 a 333
Referência ‐ referência paterna; 
excesso de cobrança

Legados
Comprometa‐se com seus 
propósitos

X

32 7 344 a 350 Características pessoais ‐ resiliente Legados Amplie sua visão de futuro X

33 8 353 a 356
Características pessoais ‐ resiliente; 
determinação

Características pessoais Visionário X

34 8 353 a 356 Discriminação ‐ demissão Legados
Evite absorver comentários 
negativos

X

35 8 368 a 370
Características pessoais ‐ movido a 
desafios; autoconfiança

Legados Seja seletivo ao que escuta X

36 8 370 Virtudes ‐ empreendedorismo Legados
Mantenha um alto 
desempenho

X

Legados ‐ diferencie‐se 
profissionalmente com relação aos 
outros; seja empreendedor; d

Procure ser o melhor naquilo 
X
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37 8 378 a 383
outros; seja empreendedor; 
comprometa‐se com seus 
propósitos; amplie sua visão de 
futuro

Legados
Procure ser o melhor naquilo
que você faz

X



Sujeito de pesquisa: Edson A. Nascimento (E21 e E22)
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38 8 382 Características pessoais ‐ visionário Legados
Evite valorizar as opiniões e 
aprovações alheias acerca de 
sua vida

X

39 8 391 a 401

Legados ‐ Evite absorver 
comentários negativos; seja 
seletivo ao que escuta; mantenha 
um alto desempenho

Legados Tenha foco nos seus propósitos X

40 9 421 a 423

Legados ‐ procure ser o melhor 
naquilo que você faz; evite valorizar 
as opiniões e aprovações alheias 
acerca de sua vida; tenha foco nos 
seus propósitos

Legados Aja com transparência X

41 9 436;437
Legados ‐ tenha foco nos seus 
propósitos

Legados Evite influências alheias X

42 9 442 a 452
Legados ‐ aja com transparência; 
evite influências alheias; conte 
sempre a verdade

Legados Conte sempre a verdade X

43 10 461;465 a 471
Discriminação ‐ dificuldade de 
aceitação das pessoas

Discriminação
Dificuldade de aceitação das 
pessoas

X

44 10 467 Formação acadêmica de qualidade Formação acadêmica
Formação acadêmica de 
qualidade

X

45 10 476 a 479
Preconceito ‐ brincadeiras de mau 

Preconceito Brincadeiras de mau gosto X45 10 476 a 479
gosto

Preconceito Brincadeiras de mau gosto X

46 10 485;486
Desigualdade social ‐ os negros em 
situação de desvantagem

Legados
Estude e profissionalize‐se para 
vencer na vida

X

47 11 503 a 505
Desigualdade social ‐ os negros em 
situação de desvantagem

Perfil da organização Ambiente meritocrático
Não julga as pessoas pelas 
aparências

X

48 11 515 Formação acadêmica de qualidade Perfil da organização Ambiente meritocrático
O que está em jogo é o 
potencial e a competência

X

49 11 540 a 542
Legados ‐ estude e profissionalize‐
se para vencer na vida

Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Sentiu‐se honrado X

50 12 552;553

Perfil da organização ‐ ambiente 
meritocrático, não julga as pessoas 
pelas aparências, o que está em 
jogo é o potencial e a competência

Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Relevância das entrevistas para 
vida

X

51 12
566;567;
576;577

Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa ‐ sentiu‐
se honrado; relevância das 
entrevistas para vida

25 25 154 26 124 48TOTAL DE CATEGORIAS



Sujeito de pesquisa: Nelson Mandela (E31 e E32)

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

1 1 12;13 Família ‐ incentivo ao estudo Família Incentivo ao estudo Disciplina e cobrança X

2 1 14 a 16 Desenvolvimento profissional ‐ desenvolvimento educacional Desenvolvimento profissional
Desenvolvimento intelectual e 
educacional

Começa com um bom ensino 
fundamental

X

3 1 16 a 19
Desempenho ‐ desempenho profissional, desempenho 
acadêmico

Desempenho Desempenho profissional X

4 1 20 a 23
Desenvolvimento intelectual e educacional ‐ começa com um 
bom ensino fundamental

Virtudes Responsabilidade X

5 1 24 Desempenho acadêmico Família Origem sociocultural X
6 1 25;26 Família ‐ incentivo ao estudo, disciplina e cobrança Família Origem socioeconômica Carreira precoce X

7 1 27 a 33 Virtudes ‐ responsabilidade Desigualdade social
Desigualdade social ‐ os negros em 
situação de desvantagem

X

8 2 35 a 37 Família ‐ origem sociocultural Contexto socioeconômico do país Industrialização crescente
Formação técnica favorece a 
empregabilidade

X

9 2 38 Família ‐ origem socioeconômica Formação acadêmica Formação acadêmica de qualidade X

10 2 40 Desigualdade social ‐ os negros em situação de desvantagem Desempenho Desempenho acadêmico X

11 2 43 a 46
Contexto socioeconômico do país ‐ industrialização crescente, 
formação técnica favorece a empregabilidade

Características pessoais Dedicação e esforço X

12 2 53 Espaço cultural ‐ rio de janeiro Espaço cultural Rio de Janeiro X

O sujeito se refere ao Rio de Janeiro dando a 
impressão que se trata de um lugar cuja 
população é miscegenada, por isso intuo que é 
mais favorável do que outras regiões.

13 2 56 a 60 Formação acadêmica ‐ formação acadêmica de qualidade Características pessoais Estudioso X
14 2 61 a 67 Desempenho acadêmico ‐ abre oportunidades de trabalho Família Origem socioeconômica Exige conciliação de trabalho e estudo X
15 2 61 a 67 Características pessoais ‐ dedicação e esforço Características pessoais Objetividade e Foco X
16 3 70;71 Características pessoais ‐ estudioso Características pessoais Orientado para o bem estar X
17 3 78;79 Origem socioeconômica ‐ carreira precoce Virtudes Perseverança X

18 3 81
Origem socioeconômica ‐ exige conciliação de trabalho e 
estudo

Perfil da organização Ambiente meritocrático Mobilidade interna por meio de concurso X

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

19 3 89 a 92
Características pessoais ‐ objetividade e foco; orientado para o 
bem estar

Práticas organizacionais
Mecanismos de promoção por meio de 
aplicação de prova

X

20 3 94 a 97 Características pessoais ‐ dedicação e esforço Perfil da organização Organização de grande porte X
21 3 94 a 97 Virtudes ‐ perseverança Práticas organizacionais Investe capital para crescer X

22 3 97 a 100
Perfil da organização ‐ ambiente meritocrático, mobilidade 
interna por meio de concurso

Características pessoais Orientado para o autodesenvolvimento X

23 3 97 a 100
Práticas organizacionais ‐ mecanismos de promoção por meio 
de aplicação de prova

Virtudes Abertura à mudança X

24 4 100 a 103 Desempenho profissional ‐ desempenho acadêmico Legados Invista numa boa formação de base X

25 4 103 a 108 Desempenho profissional ‐ amplia visibilidade e exposição Legados
Adote uma rotina disciplinada aos 
estudos

X

26 4 111 Perfil da organização ‐ organização de grande porte Características pessoais Persistência X
27 4 113;114 Práticas organizacionais ‐ Investe capital para crescer Características pessoais Movido a desafios X

28 4 116;117
Características pessoais ‐ estudioso; orientado para o 
autodesenvolvimento

Características pessoais Disciplina X

29 4 118 a 121 Virtudes ‐ abertura à mudança Práticas organizacionais Processos seletivos internos X

30 4 122 a 133
Legados ‐ invista numa boa formação de base; adote uma 
rotina disciplinada aos estudos

Características pessoais Atento às oportunidades X

31 4 122 a 133
Características pessoais ‐ persistência; movido a desafios; 
disciplina; dedicação e esforço

Visão de mundo A vida impõe limites como o tempo X

32 5 133 a 136 Práticas organizacionais ‐ processos seletivos internos Visão de mundo
Não se deve deixar escapar as 
oportunidades

X

33 5 133 a 136
Características pessoais ‐ objetividade e foco; atento às 
oportunidaes

Mobilidade social Desempenho profissional Desempenho acadêmico X

34 5 137 a 141 Desigualdade social ‐ os negros em situação de desvantagem Virtudes Humildade X

35 5 145;146
Visão de mundo ‐ a vida impõe limites como o tempo; não se 
deve deixar escapar as oportunidades

Referência Referência da tia Desempenho acadêmico X

36 5 149 Desempenho profissional Família Virtudes da família Jamais discriminar X
37 5 156 a 160 Mobilidade social ‐ desempenho profissional Contexto sociocultural do país A desigualdade social pesa X
38 5 160;161 Virtudes ‐ responsabilidade; humildade Contexto sociocultural do país O preconceito pesa X

39 6 176 a 181 Referência ‐ referência da tia, desempenho acadêmico Contexto sociocultural do país Desigualdade social
A cor da pele agindo como inibidor do 
desenvolvimento

X

40 6 176 a 181 Desigualdade social ‐ os negros em situação de desvantagem Família
Age como estabilizador contra a 
desigualdade social

X

41 6 182 a 184
Mobilidade social ‐ desempenho profissional, desempenho 
acadêmico

Família
Isola os efeitos da desigualdade social e 
preserva a formação pessoal

X

42 6 184 a 187 Família ‐ incentivo ao estudo Família
Estimula atitudes sempre positivas 
frente à diversidade

X

43 6 191 a 194 Desigualdade social ‐ os negros em situação de desvantagem Família Ensina a lidar com o preconceito X

44 6 195;196 Família ‐ virtudes da família, jamais discriminar Legados Nunca alimente‐se de preconceito X

45 7 198 a 200
Contexto sociocultural do país ‐ a desigualdade social pesa; o 
preconceito pesa

Legados
Deixe ser levado exclusivamente por 
sentimentos bons

X
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46 7 201 a 204
Contexto sociocultural do país ‐ desigualdade social, a cor da 
pele agindo como inibidor do desenvolvimento

Família Virtudes da família Responsabilidade X

47 7 204 a 214

Família ‐ Age como estabilizador contra a desigualdade social; 
isola os efeitos da desigualdade social e preserva a formação 
pessoal; estimula atitudes sempre positivas frente à 
diversidade; ensina a lidar com o preconceito

Família Virtudes da família Disciplina e cobrança X

48 7 224 a 229
Legados ‐ Nunca alimente‐se de preconceito; Deixe ser levado 
exclusivamente por sentimentos bons

Família Virtudes da família Amor preponderante nas atitudes X

49 8 235 a 242 Desigualdade social ‐ os negros em situação de desvantagem Visão de mundo
Os grupos de minoria estão tendo mais 
oportunidades nos últimos tempos

A educação como fundamento de tais 
mudanças

X

50 8 242 a 250
Família ‐ virtudes da família, responsabilidade; disciplina e 
cobrança; amor preponderante nas atitudes / suporte e apoio ‐
familiares, suporte emocional

Visão de mundo
Ações afirmativas mitigam a 
discriminação

X

51 8 250 a 254

Família ‐ Age como estabilizador contra a desigualdade social; 
isola os efeitos da desigualdade social e preserva a formação 
pessoal; estimula atitudes sempre positivas frente à 
diversidade; ensina a lidar com o preconceito

Inclusão Participação "involuntária" livre X

52 9
267 a 269;
276;277

Visão de mundo ‐ os grupos de minoria estão tendo mais 
oportunidades nos últimos tempos, a educação como 
fundamento de tais mudanças

Inclusão Participação "involuntária" livre
Viagens internacionais em representação 
da empresa

X

53 10 296;297 Perfil da organização ‐ ambiente meritocrático Inclusão Participação "involuntária" livre O que prevalece é a competência X

54 10 298 a 300 Visão de mundo ‐ ações afirmativas mitigam a discriminação Virtudes Respeito às diferenças X

55 10 302 a 307

Inclusão ‐ convidado a participar de trabalhos relevantes, 
viagens internacionais representando a 
empresa/departamento, nítida impressão de que as decisões 
envolvendo pessoas eram pautadas em competências / Perfil 
da organização ‐ multinacional

Perfil da organização Ambiente inclusivo X

56 10 308;309 Virtudes ‐ abertura à mudança; respeito às diferenças Práticas organizacionais Existência de política de diversidade Aplicação de censos demográficos X
Processo seletivo por meio de concurso
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57 10 310 a 314 Perfil da organização ‐ ambiente inclusivo Práticas organizacionais
Processo seletivo por meio de concurso 
público

X

58 10 310 a 314 Práticas organizacionais ‐ existência de política de diversidade Contexto sociopolítico do país Adoção de ações afirmativas Combate ao preconceito racial X

59 10 321 Espaço cultural ‐ rio de janeiro Legados Não se coloque como vítima X

60 10 320 a 325 Desigualdade social ‐ os negros em situação de desvantagem Legados
Aceite as oportunidades isento de 
prejulgamentos

X

61 10 325 a 328 Perfil da organização ‐ ambiente meritocrático Família Virtudes da família Nunca se vitimizar X

62 10 325 a 328
Práticas organizacionais ‐ processo seletivo por meio de 
concurso público

Família Virtudes da família Atitude protagonista X

63 11 331 a 334 Perfil da organização ‐ ambiente meritocrático Práticas organizacionais
Programas de treinamento e 
desenvolvimento

X

64 11 331 a 334
Práticas organizacionais ‐ processo seletivo por meio de 
concurso público

Práticas organizacionais
Avaliações de desempenho e 
promoções

X

65 11 335 a 340 Práticas organizacionais ‐ existência de política de diversidade Preconceito Piadas racistas X

66 11 345 a 349 Contexto sociopolítico do país ‐ adoção de ações afirmativas Preconceito Velado Convenções politicamente corretas X

67 11 353 a 357
Visão de mundo ‐ os grupos de minoria estão tendo mais 
oportunidades nos últimos tempos, a educação como 
fundamento de tais mudanças

Preconceito Maior cobrança X

68 12 362 a 367
Práticas organizacionais ‐ existência de política de diversidade, 
aplicação de censos demográficos

Legados
Desenvolver a autoestima antes da 
idade adulta

Blindagem contra manifestações racistas X

69 12
368;369
372 a 374

Legados ‐ não se coloque como vítima; aceite as 
oportunidades isento de prejulgamentos

Virtudes Respeito X

70 12 393;394
Família ‐ virtudes da família, jamais discriminar; nunca se 
vitimizar; atitude protagonista

Características pessoais Autoestima alta X

71 13 401 a 404
Práticas organizacionais ‐ programas de treinamento e 
desenvolvimento; avaliações de desempenho e promoções

Características pessoais Sensitivo X

72 13 416 a 418 Preconceito ‐ piadas racistas Características pessoais Flexibilidade X
73 13 424 a 430 Preconceito ‐ velado; maior cobrança Ausência de negros Na arena executiva X

14 437 a 440
Preconceito ‐ lidando com o preconceito; agir de modo a não 
se tornar um preconceituoso

Preconceito Lidando com o preconceito X

74 14 441 a 453
Desigualdade social ‐ os negros em situação de desvantagem / 
Espaço cultural ‐ rio de janeiro

Legados Amar ao próximo X

75 15 464 Espaço cultural ‐ rio de janeiro Características pessoais Resiliência X

76 15 478;479 Preconceito ‐ piadas racistas Relações sociais
Bom trânsito entre os colegas de 
trabalho

X

77 15 486
Legados ‐ desenvolver a autoestima antes da idade adulta, 
blindagem contra manifestações racistas

Razões do sujeito em participar deste projeto de 
pesquisa

Relevância das entrevistas para vida X
blindagem contra manifestações racistas pesquisa

78 16 526;527 Virtudes ‐ humildade; respeito Características pessoais
Facilidade de se relacionar com os 
outros

X

79 17 532 a 536 Características pessoais ‐ autoestima alta Perfil da organização Multinacional X
80 17 532 a 536 Virtudes ‐ respeito
81 17 547 Características pessoais ‐ sensitivo
82 17 550 Virtudes ‐ abertura à mudança



Sujeito de pesquisa: Nelson Mandela (E31 e E32)

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

83 17 550 Características pessoais ‐ saber ouvir/flexibilidade
84 17 557 a 562 Preconceito ‐ piadas racistas

85 18 580 a 583
Práticas organizacionais ‐ programas de treinamento e 
desenvolvimento

86 18 580 a 583 Formação acadêmica ‐ formação acadêmica de qualidade
87 18 583 Ausência de negros ‐ na arena executiva
88 18 586 a 592 Legados ‐ amar ao próximo; disciplina desde a infância
89 19 593 a 596 Características pessoais ‐ resiliência
90 20 626 Perfil da organização ‐ ambiente meritocrático
91 20 637 a 640 Perfil da organização ‐ ambiente meritocrático

92 21 662;663
Características pesssoais ‐ facilidade de se relacionar com os 
outros

93 21 666 a 669 Relações sociais ‐ bom trânsito entre os colegas de trabalho

94 22 700 a 703 Preconceito ‐ piadas racistas

95 23 726 a 729
Razões do sujeito em participar deste projeto de pesquisa ‐ 
relevância das entrevistas para vida

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

1 1 29 a 33
Inclusão ‐ à vontade para participar e se posicionar, 
competência ténica

Inclusão Participação "voluntária" livre Autoconfiança baseada em competência X

2 2 39 a 43
Inclusão ‐ à vontade para participar e se posicionar, 
competência ténica

Inclusão Participação "voluntária" livre Cultivar bom relacionamento interpessoal X

3 2 50 a 57
Inclusão ‐ à vontade para participar e se posicionar, 
competência ténica

Exclusão Participação "involuntária" restrita Superiores com perfil centralizador X

4 2 66;67
Inclusão ‐ contsrução de alianças por meio de relacionamento 
interpessoal

Práticas organizacionais
Programas de integração com estímulo 
à participação

Orientação para inclusão X

5 3 71 a 74
Inclusão ‐ à vontade para participar e se posicionar, 
competência ténica

Visão de mundo A democracia é um sonho X

6 3 71 a 74
Exclusão ‐ barreiras de superiores específicos e não 
organizacionais ‐ pessoas mais centralizadoras

Exclusão Participação "involuntária" restrita
Competitividade intraorganizacional inibe 
a criação de um ambiente inclusivo

X

7 3 74 a 76
Práticas organizacionais ‐ programas de integração com 
estímulo à participação, orientação para inclusão

Perfil da organização Ambiente meritocrático X

8 3 81 Visão de mundo ‐ a democracia é um sonho Práticas organizacionais Programas de reconhecimento X

9 3 82 a 85
Exclusão ‐ competitividade intraorganizacional inibe a criação 
de um ambiente inclusivo

Perfil da organização Virtudes organizacionais Justiça X

10 3 91 a 97 Perfil da organização ‐ ambiente meritocrático Características pessoais Empatia X
11 4 105 a 111 Perfil da organização ‐ ambiente meritocrático Práticas organizacionais Custo como regulador das promoções X

12 4 105 a 111
Práticas organizacionais ‐ avaliações de desempenho e 
promoções; programas de reconhecimento

Contexto socioeconômico do país
Contribui para distorções internas nas 
práticas de reconhecimento das 
empresas

X

13 4 105 a 111 Perfil da organização ‐ virtudes organizacionais, justiça Visão de mundo Preponderação do "e" sobre o "ou"
Empresas contigencialmente mais 
conscientes acerca da diversidade

X

14 4 114 a 116 Perfil da organização ‐ ambiente meritocrático Práticas organizacionais
Declarações oficiais da alta 
administração contra a discriminação

X

15 4 126 a 128 Características pessoais ‐ empatia Práticas organizacionais
Agenda constituída de debates sobre 
diversidade

X

16 4 135 a 138
Práticas organizacionais ‐ custo como regulador das 
promoções

Características pessoais Otimismo e fé X

17 5 153 a 155
Contexto socioeconômico do país ‐ contribui para distorções 
internas nas práticas de reconhecimento das empresas

Preconceito Sutil X

18 6 179 a 181
Visão de mundo ‐ preponderação do "e" sobre o "ou", 
empresas contingencialmente mais conscientes acerca da 
diversidade

Visão de mundo
O preconceito é uma questão de 
ignorância e tem origem na educação 
básica

X

19 6 183 a 187
Práticas organizacionais ‐ declarações oficiais da alta 
administração contra a discriminação; agenda constituída de 
debates sobre diversidade

Práticas organizacionais
Inexistência de medidas corretivas 
contra manifestações racistas

X

20 6 195 a 197 Características pessoais ‐ otimismo e fé Práticas organizacionais
Código de ética proíbe qualquer 
discriminação

X

21 6 203 a 209 Preconceito ‐ sutil Presença de negros em cargos de liderança X

22 7
215 a 217;
221 a 226

Visão de mundo ‐ o preconceito é uma questão de ignorância 
e tem origem na educação básica

Legados
Obtenha uma formação acadêmica de 
qualidade

X

23 8 257;258
Práticas organizacionais ‐ inexistência de medidas corretivas 
contra manifestações racistas

Legados
Opte por organizações meritocráticas 
(concurso/provas)

Driblar o preconceito X

24 8 267 a 269
Práticas organizacionais ‐ código de ética proíbe qualquer 
discriminação

Características pessoais Obstinado/comprometido X

25 9 283 a 290 Presença de negros em cargos de liderança Características pessoais Interessado no autodesenvolvimento X
26 9 301 a 305 Perfil da organização ‐ ambiente meritocrático Legados Empenhe‐se ao máximo sempre X

27 10 310 a 317
Legados ‐ obtenha uma formação acadêmica de qualidade; 
opte por organizações meritocráticas (concurso/provas),  Práticas organizacionais

Programas de reconhecimento 
orientados para competência

X2a
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driblar o preconceito

orientados para competência

28 10 324 Família ‐ incentivo ao estudo Contribuições institucionalmente organizacionais Oportunidades de crescimento X

29 10
325;326
329 a 332;

336

Características pessoais ‐ obstinação/comprometido; 
objetividade e foco; interessado no autodesenvolvimento; 
dedicação e esforço

Contribuições pessoais Dedicação e esforço X

2



Sujeito de pesquisa: Nelson Mandela (E31 e E32)

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

30 11 347;348 Legados ‐ empenhe‐se ao máximo sempre Contribuições institucionalmente organizacionais Reconhecimento profissional X

31 11 350 a 352 Perfil da organização ‐ ambiente meritocrático Contribuições institucionalmente organizacionais Desenvolvimento profissional X

32 11 350 a 352
Práticas organizacionais ‐ programas de reconhecimento 
orientados para competência

Contribuições institucionalmente organizacionais Estabilidade financeira X

33 11 356 a 358 Contribuiçoes organizacionais ‐ oportunidades de crescimento Contribuições institucionalmente organizacionais Desenvolvimento de competências X

34 11 356 a 358 Contribuiçoes pessoais ‐ dedicação e esforço Contribuições institucionalmente organizacionais Desenvolvimento de competências X

35 11 369 a 374
Práticas organizacionais ‐ programas de treinamento e 
desenvolvimento; avaliações de desempenho e promoções

Contribuições institucionalmente organizacionais Desenvolvimento de competências X

36 11 369 a 374
Contribuiçoes organizacionais ‐ reconhecimento profissional; 
desenvolvimento profissional; estabilidade financeira

Contribuições institucionalmente organizacionais Desenvolvimento de competências X

37 12
375 a 377;
380;381
384 a 386

Contribuiçoes organizacionais ‐ reconhecimento profissional; 
desenvolvimento profissional; estabilidade financeira

Contribuições institucionalmente organizacionais Desenvolvimento de competências X

38 12
390 a 396;
404 a 407

Contribuições organizacionais ‐ desenvolvimento de 
competências, gestão financeira, compliance, contratos, 
compras, inovação, interculturalidade, línguas estrangeiras, 
respeito às diferenças

Contribuições institucionalmente organizacionais Desenvolvimento de competências X

39 13
418 a 422;
425 a 427

Restrições pessoais ‐ restrição a viagens; imobilidade para 
expatriação

Contribuições institucionalmente organizacionais Desenvolvimento de competências X

40 14
441 a 444;
451 a 454

Legados ‐ seja político; tenha controle emocional Contribuições institucionalmente organizacionais Desenvolvimento de competências X

41 14 441 a 444 Características pessoais ‐ inconformado Restrições pessoais Restrição a viagens

Alguns problemas de saúde da mãe 
acarretaram na restrição para 
viagens e imobilidade para 
expatriação

X

expatriação

42 14 451 a 454 Virtudes ‐ justiça; coragem Restrições pessoais Imobilidade para expatriação

Alguns problemas de saúde da mãe 
acarretaram na restrição para 
viagens e imobilidade para 
expatriação

X

43 14 471 a 475
Razões do sujeito em participar deste projeto de pesquisa ‐ 
honra em participar; interesse social

Legados Seja político X

44 Legados Tenha controle emocional X
45 Características pessoais Inconformado X
46 Virtudes Justiça X
47 Virtudes Coragem X

48
Razões do sujeito em participar deste projeto de 
pesquisa

Sentiu‐se honrado X

49
Razões do sujeito em participar deste projeto de 
pesquisa

Interesse social X

29 27 108 28 107 22TOTAL DE CATEGORIAS



Sujeito de pesquisa: Barack Obama (E41 e E42)

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

1 1 13;14 Origem sócioeconômica Família Origem sócioeconômica O menos favorecido da turma X

Apesar de ter origem de baixa renda, 
cursou a universidade em período integral 
sem nunca ter precisado ingressar no 
mercado de trabalho, pois mesmo com 
dificuldades financeiras, teve auxílio a 
bolsa de estudos.

2 1 14;15 Formação acadêmica Família Origem sóciocultural X
3 1 16 a 20 Desempenho acadêmico Formação acadêmica Alta qualidade X
4 1 23 a 25 Desempenho acadêmico Desempenho Desempenho acadêmico X

5 1 26 a 30
Formação acadêmica de alta 
qualidade

Desempenho Desempenho profissional X

6 1 33 Influências externas Família Incentivo ao estudo Movido a elogios X
7 1 34;35 Família Referências Primo mais velho Crença no potencial X

8 1 35;36 Incentivo ao estudo Referências Avó paterna
Virtudes, princípios e 
preferências

X

9 1 37 Referência da avó paterna Referências Paterna Visão restrita de carreira X
10 1 39 a 42 Incentivo ao estudo Influências externas Amigos do pai Crença no potencial X
11 1 43;44 Movido a elogios Virtudes Determinação X

12 1 48;49
Formação acadêmica de alta 
qualidade

Virtudes Ousadia X

13 2 51;52 Origem sóciocultural Virtudes Responsabilidade X

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

14 2 52 a 54 Visão restrita de carreira Virtudes Ambição X
15 2 54 a 56 Referência do primo mais velho Virtudes Emprendedorismo X

16 2 56 a 58
Virtudes ‐ determinação e 
ousadia

Características pessoais Competitividade X

17 2 61 a 65 Desempenho acadêmico Virtudes Perseverança X
18 2 61 a 65 Competitividade Características pessoais Autoconfiança X
19 2 61 a 65 Determinação Características pessoais Autocrítica X

20 2 61 a 65
Características pessoais ‐ 
objetividade e foco

Características pessoais Movido a desafios X

21 2 61 a 65 Movido a desafios Espaço cultural Rio de Janeiro X

Durante a interação com o sujeito pude 
intuir que ele atribui ao Rio de Janeiro, a 
característica de ser um local cuja 
pospulação é miscigenada, dando a 
entender que isso pode ser favorável para 
o desenvolvimento da carreira. A depeito 
do universo desta pesquisa se ater ao 
limite do Brasil, este sujeito volta a dar a 
entender que um local onde há mais 
negros na população, como a África onde 
ele vive hoje, é mais favorável a se 
desenvolver a trajetória de carreira para 
um negro

22 2 65 Espaço cultural ‐ Rio de Janeiro Características pessoais Abertura à mudança X
23 2 68;69 Características pessoais Características pessoais Versatilidade X
24 2 71 a 74 Suporte e apoio Características pessoais Habilidade de negociação X
25 2 75 Espaço cultural ‐ Rio de Janeiro Características pessoais Influenciador X
26 2 74 a 76 Formação acadêmica Características pessoais Dedicação e esforço X
27 2 79 a 83 Origem sóciocultural Características pessoais Ávido por desenvolvimento X
28 2 79 a 83 Visão restrita de carreira Características pessoais Assume riscos X
29 2 79 a 83 Origem sócioeconômica Características pessoais Otimismo e fé X
30 2 83 a 86 Versatilidade Características pessoais Disciplina X30 2 83 a 86 Versatilidade Características pessoais Disciplina X
31 2 83 a 86 Habilidade de negociação Características pessoais Objetividade e foco X

32 2 83 a 86 Influenciador Suporte e apoio Familiares
Investimento em estudo 
rateado

X



Sujeito de pesquisa: Barack Obama (E41 e E42)

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

33 2 85;86 Suporte e apoio Suporte e apoio
Bolsa de estudo para baixa 
renda

X

34 2 87 a 89 Influências externas
Contexto político‐econômico 
do país

Baixa oferta de emprego X

35 2 90;91 Virtudes ‐ perseverança Perfil da organização
Investimento em pesquisa e 
desenvolvimento

X

36 2 90;91 Dedicação e esforço Perfil da organização
 Permite mobilidade entre 
áreas

X

37 2 95 a 98
Contexto político‐econômico do 
país

Competências desenvolvidas
Domínio em línguas 
estrangeiras

X

38 2/3 99 a 103
Perfil da organização ‐ 
investimento em pesquisa e 
desenvolvimento

Perfil da organização
Proporciona situações de 
conflitos

Gera maturidade profissional X

39 3 104
Formação acadêmica de alta 
qualidade

Características pessoais Tomador de decisões X

40 3 104;105 Desempenho acadêmico Formação acadêmica Consciente em se qualificar X
41 3 105;106 Desempenho profissional Competências desenvolvidas Visão estratégica X

Comentou pós‐entrevista, em momento 
informal, que deixou a carreira docente e 
também o negócio próprio para assumir 
uma posição de diretor comercial na 
Andrade Gutirrez, em Gana, na África. 

42 3 108;109 Competitividade Mudança de emprego Busca de melhor oportunidade X
Interpreto isso como a ambição de 
ascensão profissional e acúmulo de renda 
(proposta atrativa) que falou mais alto. 
Logo, tenho a intenção que apesar de todo 
desempenho relatado, não obteve a 
posição esperada na CSN e isso o frustrou, 
quando menciona que vivia um "momento 
de inflexão".

43 3 108;109 Desempenho acadêmico Competências desenvolvidas Gestão de pessoas X
44 3 113;114 Desempenho profissional Competências desenvolvidas Gestão de processos X

45 3 115;116
Perfil da organização ‐ Permite 
mobilidade entre áreas

Competências desenvolvidas Gestão de negócios X

46 3 118 a 121

Competências desenvolvidas ‐ 
domínio em Inglês / Perfil da 
organização ‐ multinacional de 
grande porte

Competências desenvolvidas Gestão de risco X

47 3 119 a 121
Competências desenvolvidas ‐ 
domínio em Inglês

Competências desenvolvidas Gestão financeira X

48 3 124;125
Características pessoais ‐ 
abertura à mudança

Família Incentivo ao estudo X

49 3 125 Habilidade de negociação Família Incentivo ao estudo X

50 3 126;127;128

Perfil da organização ‐ 
proporciona situações de conflito 
/ características pessoais ‐ 
resiliente

Relações sociais Construção de confiança
Usa o lado hábil e a capacidade 
de negociar

X

51 3 130 a 134 Virtudes ‐ responsabilidade Relações sociais Pode expor a vida pessoal X

52 3 134 a 137
Características pessoais ‐ assume 
riscos

Preconceito Combatendo o preconceito Demonstrar competência X

53 3 137 a 139
Características pessoais ‐ Ávido 
por desenvolvimento; 
inconformado

Características pessoais Estudioso X

Virtudes ‐ ambição /  Sempre procurou deixar claro que a 
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54 3 137 a 139
Virtudes   ambição / 
características pessoais ‐ ávido 
por desenvolvimento

Preconceito Brincadeiras
Sempre procurou deixar claro que a 
brincadeira o incomodava. Autores: 
colegas em geral.

X

55 3 140 a 143
Formação acadêmica / 
características pessoais ‐ ávido 
por desenvolvimento

Características pessoais Resiliente X



Sujeito de pesquisa: Barack Obama (E41 e E42)

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

56 4 152 a 154 Competências ‐ Visão estratégica Características pessoais Inconformado X

57 4 152 a 154 Competências ‐ Visão estratégica Desigualdade social
Os negros em situação de 
desvantagem

X

58 4 157 a 164 Competências ‐ Visão estratégica Perfil da organização Grande porte X

59 4 157 a 164
Perfil da organização ‐ Permite 
mobilidade entre áreas

Perfil da organização Multinacional X

60 4 174 a 176 Mudança de emprego
61 4 179 a 180 Movido a desafios

62 4 179 a 180
Características pessoais ‐ 
abertura à mudança

63 4 186 a 190 Virtudes ‐ empreendedorismo

64 4 191 a 198
Competências ‐ gestão de 
pessoas

65 4 191 a 198
Competências ‐ gestão de 
processos

66 4 191 a 198
Competências ‐ gestão de 
negócios

67 4 191 a 198 Competências ‐ gestão de risco

68 4 191 a 198
Competências ‐ tomada de 
decisão

69 4 191 a 198 Competências ‐ gestão financeira69 4 191 a 198 Competências ‐ gestão financeira

70 5 214 a 219 Família ‐ incentivo ao estudo

71 5 214 a 219
Família ‐ Gratidão por meio de 
resultados

72 5 230 a 232
Relações sociais ‐ construção de 
confiança

73 5 232 a 234
Relações sociais ‐ pode expor a 
vida pessoal

74 5 234 a 238
Relações sociais ‐ construção de 
confiança/vínculos

75 5 246 a 249 Preconceito ‐ cor da pele

76 5 246 a 249
Preconceito ‐ na forma de 
brincadeiras

77 5 246 a 249 Preconceito ‐ eventual
78 Espaço cultural ‐ Rio de Janeiro
79 Espaço cultural ‐ São Paulo

80 6 261 a 265
Preconceito ‐ Combatendo o 
preconceito

81 6 272;273
Virtudes ‐ Perseverança, 
Características pessoias ‐ 
autocrítica e autoconfiança

82 6 279 a 281 Família ‐ origem socioeconômica

83 6 281 a 284
Características pessoais ‐ 
otimismo e fé

84 6 281 a 284

Características pessoais ‐ 
dedicação e esforço, disciplina, 
estudioso / contribuições 
pessoais ‐ dedicação e esforço

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

1 1 13;14 Inclusão ‐ se sentia incluído Inclusão Participação "voluntária" livre

Autores: Líderes e a própria 

2 1 13;14
Exclusão ‐ Não participava da 
linha de decisão

Exclusão
Participação "involuntária" 
restrita

Função, área ou empresa não 
incentiva

governança da empresa. Reação: 
Provocava a mudança de área, função 
ou empresa.

X
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3 1 15 a 17
Características pessoais ‐ gosta de 
estar próximo da decisão

Exclusão
Participação "voluntária" 
restrita

Por falta de afinidade às ideias X

4 1 20 a 22
Características pessoais ‐ 
autoconfiança, se coloca como 
protagonista e faz suas escolhas

Preconceito Estilo de gestão X

5 1 28 a 32
Exclusão ‐ Não participava da 
linha de decisão

Práticas organizacionais Transparência nos processos X

6 1 41;42
Exclusão ‐ por questão de 
afinidade às ideias

Práticas organizacionais Diretrizes claras X

7 1/2 49 a 52 Preconceito ‐ Estilo de gestão Práticas organizacionais
Confiança nas relações de 
trabalho

X

8 2 59 a 61
Práticas organizacionais ‐ 
transparência nos processos

Preconceito Apelidos

Autores: Superiores. Forma: 
Brincadeiras e apelidos (Negão ). 
Reação: Deixava claro, com muita 
habilidade, que não gostava da 
brincadeira e apelidos.

X

9 2 59 a 61
Práticas organizacionais ‐ 
Diretrizes claras

Visão quanto às manifestações 
de racismo

Mera liberdade de escolha das 
pessoas

X

10 2 59 a 61
Práticas organizacionais ‐ 
Confiança nas relações de 
trabalho

Visão quanto às manifestações 
de racismo

Os valores das organizações 
não tem influencia

As organizações querem 
pessoas que tomam as 
melhores decisões

X

11 2 67 a 72 Preconceito ‐ cor da pele Perfil da organização
Inexistência de medidas 
corretivas contra 
manifestações racistas

X

12 2 81 a 86
Visão quanto às manifestações de 
racismo ‐ mera escolha das 
pessoas

Ausência de negros
Ausência negros na arena 
executiva

X

13 2 81 a 86
Visão quanto às manifestações de 
racismo ‐ Os valores das 
organizações não tem influência

Características pessoais Amizade X

14 2 92 a 94
Perfil da organização ‐ 
Inexistência de políticas de 
consequência

Contribuições 
institucionalmente 
organizacionais

Irrelevante X

15 2 92 a 94

Ausência de negros ‐ arena 
executiva / desigualdade social ‐ 
os negros em situações de 
desvantagem

Contribuição pessoal Ter cursado mestrado X

16 3 100;101
Ausência de negros ‐ arena 
executiva

Contribuição pessoal
Passagem pela área 
internacional

X

17 3 119;120
Contribuição da organização ‐ 
irrelevante

Contribuição pessoal
Passagem por áreas 
estratégicas (corporativas)

X

18 3 125 a 128 Contribuição pessoal Contribuição pessoal Decisão de mudar de empresa X

19 3 133 a 135 Legados ‐ foco analítico Legados Ter foco analítico X

20 3 133 a 135 Legados ‐ respostas sustentadas Legados
Preocupar‐se em entregar 
respostas sustentadas

X

21 3 133 a 135
Características pessoais ‐ 
facilidade de se relacionar com os 
outros

Características pessoais
Facilidade de se relacionar com 
os outros

X

22 3 143 a 145
Legados ‐ evitar autoexposição 
exagerada

Legados
Autoexposição exagerada não 
é bem vista

X

23 3 143 a 145
Legados ‐ não acumular muito 
tempo na mesma função

Legados
Acumular muito tempo na 
mesma posição não é bom

X
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tempo na mesma função mesma posição não é bom

24 3 143 a 145
Legados ‐ não acumular muito 
tempo na mesma empresa

Legados
Acumular muito tempo na 
mesma empresa não é bom

X

25 4 163;164
Práticas organizacionais ‐ 
avaliação de desempenho não 
padronizadas

Práticas organizacionais
Falta de padronização nas 
avaliações de desempenho

X



Sujeito de pesquisa: Barack Obama (E41 e E42)
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Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

26 4 165;166
Perfil organizacional ‐ ambiente 
político/não meritocrático

Práticas organizacionais Avaliações subjetivas X

27 4 165;166
Perfil organizacional ‐ ambiente 
pautado em relacionamentos

Perfil da organização
Ambiente político e não 
meritocrático

Prevalece os relacionamentos X

28 4 175 a 178
Perfil organizacional ‐ ambiente 
meritocrático favorece o 
desenvolvimento de carreira

Perfil da organização Ambiente meritocrático
Favorece o desenvolvimento 
de carreira

X

29 4 183 a 185 Legados ‐ Exposição ao risco Legados Expor‐se aos riscos X
30 4 183 a 185 Legados ‐ Empreendedorismo Legados Empreender X
31 4 195 Legados ‐ Capacite‐se sempre Legados Capacite‐se sempre X

32 5 214 a 217
Razões do sujeito em participar 
deste projeto

Razões do sujeito em 
participar deste projeto

Importância para a educação 
brasileira

33 5 229 Virtudes ‐ liberdade de escolha
Razões do sujeito em 
participar deste projeto

Importância para a sociedade 
brasileira

34
Razões do sujeito em 
participar deste projeto

Importância para as 
corporações brasileiras

35 Virtudes Liberdade de escolha X
95 25 92 14 69 21TOTAL DE CATEGORIAS



Sujeito de pesquisa: Martin Luther King (E51 e E52)

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

1 1 3;4 Família ‐ origem socioeconômica Família Origem socioeconômica Falta de recursos para investir em educação X

2 1 13 a 17 Referência ‐ referência materna Referência Referência materna X
3 1 22 a 24 Formação acadêmica Formação acadêmica Formação acadêmica de qualidade X

4 1 26
Formação acadêmica ‐ formação acadêmica 
de qualidade

Limitações pessoais Desinteresse pelo estudo na adolescência X

5 1 26 a 32
Limitações pessoais ‐ desinteresse pelo 
estudo na adolescência; imaturidade na 
adolescência; falta de foco

Limitações pessoais Imaturidade na adolescência X

6 1 26 a 32 Perfil da organização ‐ pequeno porte Limitações pessoais Falta de foco X

7 2 35 a 42
Perfil da organização ‐ pequeno porte, mão 
de obra desqualificada

Perfil da organização Pequeno porte Mão de obra desqualificada X

8 2 35 a 42

Contribuições organizacionais ‐ 
apresentação da vida como ela é; propicia 
contato com problemas sociais, construção 
de suas escolhas de vida e decisões de 
carreira

Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Apresentação da vida como ela é X

9 2 43 a 48

Contribuições pessoais ‐ decisão de levar a 
sério os estudos (características pessoais ‐ 
estudioso); pensamento orientado para o 
futuro

Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Propicia contato com problemas sociais X

10 2 43 a 48 Características pessoais ‐ inconformado Contribuições pessoais Decisão de levar a sério os estudos X

11 2 48 a 53
Contexto politicoeconômico do país ‐ 
desemprego; baixa oferta de emprego na 
área de Engenharia

Contribuições pessoais Pensamento orientado para o futuro X

12 2 53 a 56 Influência na escolha do curso de Economia Características pessoais Inconformado X

13 2 56 a 61
Desempenho acadêmico ‐ consciência de 
que tinha gaps de formação, dedicação ao  Contexto politicoeconômico do país Desemprego Influência na escolha do curso de graduação X

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

estudo

14 2 62 a 67
Práticas organizacionais ‐ programas de 
treinamento e desenvolvimento

Contexto politicoeconômico do país
Baixa oferta de emprego na área de 
Engenharia

Influência na escolha do curso de graduação X

15 2 62 a 67
Contribuições organizacionais ‐ 
desenvolvimento de competências; 
mercado de capitais; gestão financeira

Desempenho Desempenho acadêmico X

16 3 69 Desempenho acadêmico
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de competências X

17 3 69 a 71
Suporte e apoio ‐preenchimento de gaps de 
formação em matemática

Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de competências X

18 3 73;74
Práticas organizacionais ‐ programas de 
estágio

Suporte e apoio
Preenchimento de gaps de formação em 
matemática

X

19 3 74 a 76
Perfil da organização ‐ organização federal; 
não há chances de efetivação pós 
programas de estágio

Práticas organizacionais Programas de estágio X

20 3 77 a 80
Limitações pessoais ‐ desvantagem para 
conseguir um bom emprego no início da 
carreira, baixo nível de qualificação

Perfil da organização Organização federal
Não há chances de efetivação pós programas 
de estágio

X

21 3 87;88
Desempenho profissional ‐ efetivação pós 
programa de estágio

Limitações pessoais
Desvantagem para conseguir um bom 
emprego no início da carreira

Baixo nível de qualificação X

22 3 89;90 Espaço cultural ‐ RJ; SP Desempenho Desempenho profissional X

23 3 92 a 94
Práticas organizacionais ‐ Propicia 
mobilidade interna de seus funcionários

Espaço cultural Rio de Janeiro X

24 3 95;96
Características pessoais ‐ inconformado; 
eficiente; senso de dono

Espaço cultural São Paulo Sensação de maior desigualdade social X

25 3 99;100 Características pessoais ‐ negociador Práticas organizacionais
Propicia mobilidade interna de seus 
funcionários

X

26 3 102 a 105
Desempenho profissional ‐ promoção para 
funções mais complexas / perfil da 
organização ‐ ambiente meritocrático

Características pessoais Eficiente X

27 3 102 a 105
Práticas organizacionais ‐ reconhecimento 
profissional

Características pessoais Negociador X

28 4 122 a 124
Visibilidade e exposição ‐ coordenação de 
transações de alta importância

Práticas organizacionais Reconhecimento profissional X

29 4 124;125
Mudança de emprego ‐ alavancagem da 
carreira

Visibilidade e exposição
Coordenação de transações de alta 
importância

X

30 4 126 Espaço cultural ‐ RJ Mudança de emprego Alavancagem da carreira X

31 4 129 a 133
Perfil da organização ‐ mindset global; 
interculturalidade; multinacional; grande  Perfil da organização Mindset global Acesso a práticas de mercado X
porte

32 4 134 a 136
Perfil da organização ‐ acesso a práticas de 
mercado

Perfil da organização Interculturalidade Acesso a práticas de mercado X



Sujeito de pesquisa: Martin Luther King (E51 e E52)

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

33 5 138 141

Perfil da organização ‐ identidade cultural 
em formação, desenvolvimento de 
resiliência e tolerância à pressão; falta de 
clareza quanto ao que é concebido como 
certo ou errado

Perfil da organização Identidade cultural em formação
Desenvolvimento da resiliência e tolerância à 
pressão

X

34 5 143 a 147
Perfil da organização ‐ processos 
despadronizados

Perfil da organização Identidade cultural em formação
Falta de clareza quanto ao que é concebido 
como certo ou errado

X

35 5 143 a 147 Características pessoais ‐ resiliência Perfil da organização Processos despadronizados X

36 5 143 a 147
Contribuições organizacionais ‐ 
desenvolvimento de competências; lidar 
com incertezas

Características pessoais Resiliência X

37 5 152 a 154
Desempenho profissional ‐ promoção para 
funções mais complexas / perfil da 
organização ‐ ambiente meritocrático

Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de competências X

38 5 152 a 154
Práticas organizacionais ‐ reconhecimento 
profissional

Competências desenvolvidas Gestão de pessoas X

39 5 159 a 161
Competências desenvolvidas ‐ gestão de 
pessoas

Suporte e apoio Aceitação da equipe à sua gestão X

40 5 162;163
Suporte e apoio ‐ aceitação da equipe com 
relação à sua gestão

Características pessoais Senso crítico X

41 5 164 a 167
Desempenho profissional ‐ promoção para 
funções mais complexas / perfil da 
organização ‐ ambiente meritocrático

Características pessoais Autenticidade X

42 5 164 a 167
Práticas organizacionais ‐ reconhecimento 
profissional

Virtudes Respeito X

43 6 176 a 178
Características pessoais ‐ senso crítico; 
autenticidade

Perfil da organização Crise financeira Ambiente de incerteza X

44 6 177;178 Virtudes ‐ respeito Perfil da organização Ambiente de pressão Visibilidade e exposição X

45 6 181 a 188
Perfil da organização ‐ crise financeira, 
ambiente de incerteza

Práticas organizacionais Projetos de redução de custo Desenvolvimento de competências gerenciais X
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ambiente de incerteza

46 6 181 a 188
Perfil da organização ‐ ambiente de 
pressão, visibilidade e exposição

Perfil da organização Multinacional Visibilidade e exposição X

47 6 181 a 188 Características pessoais ‐ resiliência Perfil da organização Responsabilidade com a qualidade X

48 6 191 a 193
Práticas organizacionais ‐ projetos de 
redução de custo, desenvolvimento de 
competências gerenciais

Práticas organizacionais
Reuniões de acompanhamento de projetos 
com a alta administração

Visibilidade e exposição X

49 6 193 a 195
Perfil da organização ‐ atuação global, 
visibilidade e exposição; multinacional

Práticas organizacionais
Comunicação suportada por conferências 
internacionais

Visibilidade e exposição X

50 7 224
Perfil da organização ‐ responsabilidade 
com a qualidade

Competências desenvolvidas Domínio em línguas estrangeiras X

51 7 228 a 230
Práticas organizacionais ‐ reuniões de 
acompanhamento de projetos com a alta 
administração, visibilidade e exposição

Competências desenvolvidas Orientação externa e visão global X

52 8 243 a 247
Práticas organizacionais ‐ comunicação 
suportada por conferências internacionais, 
visibilidade e exposição

Competências desenvolvidas Visão estratégica X

53 8 243 a 247
Competências desenvolvidas ‐ 
desenvolvimento em línguas estrangeiras; 
orientação externa e visão global

Práticas organizacionais Forum para tomada de decisão Visibilidade e exposição X

54 9 290 a 292
Competências desenvolvidas ‐ visão 
estratégica

Características pessoais Interessado no autodesenvolvimento X

55 9 298 a 301
Práticas organizacionais ‐ forum para 
tomada de decisão, visibilidade e exposição

Características pessoais Persistente X

56 10 336 a 340
Características pessoais ‐ interessado no 
autodesenvolvimento

Virtudes Perseverança X

57 10 336 a 340
Competências desenvolvidas ‐ 
desenvolvimento em línguas estrangeiras

Estereótipo
Olhares suspeitos ao se deparar com negros 
em posição executiva

X

58 11 341 a 343
Características pessoais ‐ interessado no 
autodesenvolvimento

Visão de mundo
Melhora da realidade do negro devido às 
ações afirmativas

Presença de negros em ambientes culturais 
anteriormente não frequentados

X

59 11 346 a 351
Características pessoais ‐ resiliência; 
persistente

Desigualdade social Os negros em situação de desvantagem X

60 11 346 a 351 Virtudes ‐ perseverança Relações sociais
Influência positiva na tomada de decisão na 
empresa

A sociedade brasileira e mundial vê no negro 
a imagem de jogador de futebol sambista ou 
jogador de capoeira, segundo o sujeito.

X

61 11 356 357
Formação acadêmica ‐ formação acadêmica 

C t í ti i F ilid d d l i t X61 11 356 a 357
Formação acadêmica formação acadêmica
de qualidade

Características pessoais Facilidade de se relacionar com os outros X

62 12 377 a 380
Estereótipo ‐ imagem do negro associada 
ao samba, futebol e capoeira

Características pessoais Atento às oportunidades X

63 12 381 a 384
Visão de mundo ‐ melhora da realidade do 
negro devido às ações afirmativas

Perfil da organização Ambiente inclusivo
Espaço onde todos podem se posicionar e ser 
ouvido

X
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64 12 384 a 389
Presença de negros em ambientes culturais 
anteriormente não frequentados

Família Origem sociocultural Pensar pequeno X

65 13 419 a 427
Desigualdade social ‐ os negros em situação 
de desvantagem

Virtudes Ambição X

66 13 436 a 440
Espaço cultural ‐ São Paulo, negro em maior 
desigualdade social

Mobilidade social Alcance de prosperidade na vida Referência para jovens negros X

67 14 474 a 481
Relações sociais ‐ influência positiva na 
tomada de decisão na empresa

Família Virtudes de família Solidariedade X

68 15 483 a 486
Características pessoais ‐ facilidade de 
relacionar com os outros; atento às 
oportunidades

Família Virtudes de família União X

69 15 492 a 494 Perfil da organização ‐ ambiente inclusivo Família Virtudes de família Ética X

70 15 501 Família ‐ origem sociocultural Virtudes Ética X

71 15 509;510
Características pessoais ‐ 
destemido/assume riscos

Referência Ausência de referência de carreira na família X

72 15 509;510 Virtudes ‐ ambição Características pessoais Influenciador X

73 16 510 a 514
Família ‐ origem sociocultural, pensar 
pequeno

Virtudes Solidariedade X

74 16 515 a 520
Mobilidade social ‐ alcance de prosperidade 
na vida, referência para jovens negros

Características pessoais Dedicação e esforço X

75 16 523;524
Família ‐ virtudes de família, solidariedade; 
união; ética

Características pessoais Estudioso X

76 16 527 Virtudes ‐ ética Perfil da organização Grande porte X

77 16 540
Referência ‐ ausência de referência de 
carreira na família

78 16 541 a 543
Características pessoais ‐ influenciador, 
resiliente inconformadoresiliente, inconformado

79 16 541 a 543 Virtudes ‐ perseverança

80 17 544
Desigualdade social ‐ os negros em situação 
de desvantagem

81 17 546 Virtudes ‐ solidariedade

82 17 551 a 554
Características pessoais ‐ dedicação e 
esforço / contribuições pessoais ‐ 
dedicação e esforço

83 17 560 a 563
Características pessoais ‐ interessado no 
autodesenvolvimento

84 17 579;580
Família ‐ origem socioeconômica, falta de 
recursos para investir em educação

Item Página Linha Categorias preliminares de análise Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

1 1 17 a 22
Perfil da organização ‐ hierarquizada, 
dificuldade de participar das decisões

Perfil da organização Hierarquizada Dificuldade de participar das decisões X

2 1 23 a 28

Perfil da organização ‐ escassez de recursos 
e de pessoas, facilidade de participar das 
decisões / perfil da organização ‐ ambiente 
meritocrático

Perfil da organização Escassez de recursos e de pessoas Facilidade de participar das decisões X

3 1 30 a 32 Características pessoais ‐ flexibilidade Características pessoais Flexibilidade X

4 2 35 a 42
Inclusão ‐ confiável com as pessoas, 
transparente nas atitudes

Inclusão Participação "voluntária" livre
Transparência nas atitudes contribui para 
inclusão

X

5 2 35 a 42
Inclusão ‐ conquista do respeito das 
pessoas, consistência e fundamentação nas 
ideias defendidas

Inclusão Participação "voluntária" livre Consistência e coerência das ideias X

6 2 35 a 42
Virtudes ‐ transparência; respeito; abertura 
à mudança

Virtudes Transparência X

7 2 35 a 42
Competências desenvolvidas ‐ 
relacionamento interpessoal; 

Virtudes Abertura à mudança X

8 3 68 a 71
Práticas organizacionais ‐ projetos de 
redução de custo, convidado a expor as 
ideias

Competências desenvolvidas Relacionamento interpessoal X

9 3 74 a 80
Exclusão ‐ não ser ouvido diante de 
decisões importantes envolvendo a sua 
área de responsabilidade

Práticas organizacionais Projetos de redução de custo Convidado a expor as ideias X

10 4 102 a 109
Características pessoais ‐ senso de dono; 
inconformado; assertivo; consistente e 
estruturado; objetividade e foco

Exclusão Participação "involuntária" restrita
Não ser ouvido diante de decisões 
importantes envolvendo a sua área de 
responsabilidade

Reação: sentiu‐se muito mal e reivindicou a 
sua participação após a decisão já ter sido 
tomada; autores: superiores; consequência: 
ao reinvidicar sua participação, obteve 
respeito dos superiores e isso propiciou maior 

X

inclusão nas situações consequentes.

11 4 130 a 134
Competências desenvolvidas ‐ técnica de 
negociação

Características pessoais Senso de dono X

12 4 130 a 134
Características pessoais ‐ negociador; 
flexibilidade

Características pessoais Assertivo X
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13 5 158 a 164
Práticas organizacionais ‐ projetos 
transformacionais, ambiente fértil à 
participação

Características pessoais Consistente e estruturado X

14 6 170;171
Práticas organizacionais ‐ projetos 
transformacionais, ambiente fértil à 
participação

Características pessoais Objetividade e foco X

15 6 192 a 195 Características pessoais ‐ disponibilidade Competências desenvolvidas Negociação X

16 6 192 a 195 Virtudes ‐ solidariedade Práticas organizacionais Projetos transformacionais Ambiente fértil à participação X
17 7 230;231 Inclusão ‐ equipe unida Inclusão Participação "involuntária" livre Atuação em equipes unidas X

18 8 240 a 242
Perfil da organização ‐ interculturalidade, 
preconceito contra brasileiros

Perfil da organização Interculturalidade Preconceito contra brasileiros X

19 8
244 a 247;
251 a 254;
258;259

Ausência de negros ‐ arena executiva Ausência de negros Ausência de negros na arena executiva X

20 8 262;263
Perfil da organização ‐ interculturalidade, 
preconceito contra brasileiros

Características pessoais Autoestima alta X

21 9 297 a 303 Características pessoais ‐ autoestima alta Legados
Encare a questão racial como um mecanismo 
de incentivo à superação e autoestima

X

22 9 297 a 303
Legados ‐ encare a questão racial como um 
mecanismo de incentivo à superação e 
autoestima

Referência Referência profissional Gestora negra X

23 10
319 a 322;
331;332

Referência ‐ referência profissional, gestora 
negra

Preconceito Combatendo o preconceito
Posionamento assertivo e demonstração de 
competências

X

24 10 330;331 Ausência de negros ‐ arena executiva Discriminação Avaliação inferior na universidade X

25 11 354 a 363
Estereótipo ‐ olhares surpresos ao ver um 
negro em posição executiva

Discriminação Processo seletivo X
negro em posição executiva

26 11 367 a 369
Preconceito ‐ combatendo o preconceito, 
posionamento assertivo e demonstração de 
competências

Preconceito Piadas
Quando escuta uma piada, procura reagir de 
forma bem humorada demonstrando não dar 
importância.

X

27 11 367 a 369
Estereótipo ‐ combatendo o estereótipo, 
posionamento assertivo e demonstração de 
competências

Visão de mundo
Todos devem ter igualdade de tratamento e 
oportunidade, não importa a cor da pele

X

28 12 381 a 422
Discriminação ‐ avaliação inferior na 
universidade

Preconceito Apelidos

Era chamado de "negão" e de "crioulo" pelos 
colegas de trabalho. Considera‐se bem 
resolvido com relação a isso e diz não 
entender como manifestação racista.

X

29 13 429 a 440 Discriminação ‐ processo seletivo Família Construção de autoestima X
30 15 482 a 484 Preconceito ‐ piadas Família Preconceito X

31 15 503 a 505
Visão de mundo ‐ todos devem ter 
igualdade de tratamento e oportunidade, 
não importa a cor da pele

Características pessoais Autoconfiança X

32 16
517;518
527 a 529

Preconceito ‐ apelidos Práticas organizacionais
Programas de atratatividade e qualificação de 
mão de obra local

Mitiga a desigualdade social X

34 16 540;541 Família ‐ construção de autoestima Legados
Líderes deveriam atentar‐se para a história 
dos candidatos a despeito da formação 
acadêmica

X

35 16 541 a 553
Família ‐ preconceito, relacionamento com 
mulheres brancas

Práticas organizacionais
Procura por candidatos de universidades de 
ponta

Restrição de acesso de negros X

36 17
560 a 563;
565 a 567

Características pessoais ‐ autoconfiança; 
autoestima alta

Práticas organizacionais
Inexistência de medidas corretivas contra 
manifestações racistas

X

37 18 582;583 Discriminação ‐ processo seletivo Família Incentivo à educação X

38 19 628 a 630
Práticas organizacionais ‐ programas de 
atratatividade e qualificação de mão de 
obra local

Virtudes Igualdade X

39 19 633 a 635
Desigualdade social ‐ os negros em situação 
de desvantagem

Virtudes Liberdade X

40 19 638 a 640
Visão de mundo ‐ melhora da realidade do 
negro devido às ações afirmativas

Características pessoais Determinação X

41 20 657 a 665
Desigualdade social ‐ os negros em situação 
de desvantagem

Características pessoais Garra X

42 20 665 a 669

Legados ‐ líderes deveriam atentar‐se para 
a história dos candidatos a despeito da 
formação acadêmica / perfil da organização 
‐ ambiente meritocrático

Virtudes Fé em Deus X

P áti i i i
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43 20 675 a 679
Práticas organizacionais ‐ procura por 
candidatos de universidades de ponta, 
restrição de acesso de negros

Contribuições pessoais Ocupação compatível com o que gosta Comunhão entre vontade e aptidão X

44 21 695
Práticas organizacionais ‐ inexistência de 
medidas corretivas contra manifestações 
racistas

Características pessoais Comprometido X
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45 21 701;702 Família ‐ incentivo à educação
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Oportunidades de crescimento X

46 21 704 a 709 Virtudes ‐ ética; igualdade; liberdade Práticas organizacionais Programas de treinamento e desenvolvimento X

47 21 704 a 709
Características pessoais ‐ determinação; 
garra; dedicação e esforço

Práticas organizacionais Avaliações de desempenho e promoções X

48 21 704 a 709 Virtudes ‐ fé em Deus Características pessoais Otimismo e fé X

49 22 712 a 713
Contribuições pessoais ‐ ocupação 
compatível com o que gosta

Virtudes Lealdade X

50 22 724 a 728
Características pessoais ‐ comprometido; 
ambição

Limitações pessoais Baixo conhecimento de línguas estrangeiras X

51 22 743 a 750
Contribuiçoes organizacionais ‐ 
oportunidades de crescimento; 
reconhecimento profissional

Legados Estude línguas estrangeiras X

52 23 745 a 750
Práticas organizacionais ‐ programas de 
treinamento e desenvolvimento; avaliações 
de desempenho e promoções

Características pessoais Ansiedade X

53 23 768 a 770
Características pessoais ‐ senso de dono; 
otimismo e fé

Características pessoais Impaciente X

54 23 768 a 770 Virtudes ‐ lealdade Relações sociais Barreiras psicológicas Origem sociocultural X

55 24 786 a 789
Limitações pessoais ‐ baixo conhecimento 
de línguas estrangeiras

Suporte e apoio Postura profissional Superior imediato X

56 24 796;797 Legados ‐ estude línguas estrangeiras Suporte e apoio Orientação de carreira Colegas de trablho mais experientes X

57 24 798 a 803
Características pessoais ‐ precipitado/ 
imapciente/ansiedade

Características pessoais Assume riscos X

58 25 812 a 824
Relações sociais ‐ barreiras psicológicas, 
origem sociocultural

Características pessoais Movido a desafios X

Relações sociais barreiras psicológicas
59 25 834 a 838

Relações sociais ‐ barreiras psicológicas, 
origem sociocultural

Legados Nunca desista X

60 26 851 Suporte e apoio ‐ postura profissional Legados Seja persistente X
61 26 873 a 876 Suporte e apoio ‐ orientação de carreira Legados Seja resiliente X
62 27 885 a 889 Características pessoais ‐ resiliência Legados Opte por uma formação de alta qualidade X

63 28
934;942;943;

946;947
Características pessoais ‐ assume riscos; 
movido a desafios

Legados Construa alianças X

64 29 948 a 953 Virtudes ‐ abertura à mudança Legados Seja político X

65 29 955 a 957
Características pessoais ‐ 
destemido/assume riscos

Legados Busque se expor e ter visibilidade X

66 29 965 a 975
Características pessoais ‐ facilidade de 
relacionar com os outros

Legados Respeite as pessoas X

67 30 985 a 1037

Legados ‐ nunca desista; seja persistente; 
seja resiliente; opte por uma formação de 
alta qualidade; construa alianças; seja 
político; busque se expor e ter visibilidade; 
respeite as pessoas; seja humilde; seja 
flexível; não deixe que as falhas o abata; 
não subestime as pessoas

Legados Seja humilde X

68 Legados Seja flexível X
69 Legados Não deixe que as falhas o abata X
70 Legados Não subestime as pessoas X

31 28 137 33 114 31TOTAL DE CATEGORIAS



Similaridades e Divergências

Item Joaquim Barbosa Edson A. Nascimento Nelson Mandela Barack Obama Martin Luther King Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

1 x Ausência de negros
Ausência de negros na arena 
executiva

Era alvo de piadas, olhares desconfiados 
e brincadeiras de tom pejorativo. 
Procurou reagir sempre ignorando os 
fatos e evitando dar importância para o 
assunto. Às vezes, no ambiente 
profissional, reagia com humor.

X

2 x Ausência de negros
Ausência de negros no espaço 
cultural

Era alvo de piadas, olhares desconfiados 
e brincadeiras de tom pejorativo. 
Procurou reagir sempre ignorando os 
fatos e evitando dar importância para o 
assunto.

X

3 x Características pessoais Autoconfiante X

Demonstrou confiar em suas competências e 
potencial, apesar de em determinados momentos 
dar sinais de baixa autoestima, especialmente 
quando se refere ao fato de pertencer "ao menor 
estado da federação", além de nordestino.

4 x Características pessoais Resiliente X
5 x Características pessoais Dedicado e esforçado X

6 x Visão de mundo
Contrário a políticas de 
diversidade

O sujeito defende que toda ação 
afirmativa que visa incluir grupos de 
minoria, na verdade, realça a minoria, 
portanto ele acredita que é um ato 
"discriminatório".

X

Tenho a intuição que este é mais um mecanismo de 
defesa para não ser reconhecido como membro de 
um grupo de minoria. Ele parece não lidar bem com 
isso, por isso prefere evitar o assunto.

7 x Características pessoais Detalhista X
8 x Características pessoais Flexibilidade X

C í i i C i i S ã X
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9 x Características pessoais Competitivo Superação X
10 x Virtudes Perseverança X
11 x Características pessoais Movido a desafios X
12 x Características pessoais Objetividade e foco X
13 x Características pessoais Inconformado X
14 x Características pessoais Ansioso x

15 x Características pessoais
Facilidade de se relacionar com 
os outros

X

16 x Características pessoais Influenciador X

17 x Contexto politicoeconômico do 
país

Baixa oferta de emprego X

18 x Desempenho Desempenho acadêmico X Notou‐se que o sujeito sempre foi estudioso na 
infância e adolescência.

19 x Desempenho Desempenho profissional X

20 x Desempenho Desempenho profissional Desempenho indesejável
Não conseguiu fazer a transformação 
esperada dentro de um ano e foi 
desligado.

X

Tenho a intuição de que foi desligado com esta 
justificativa, mas há vários casos semelhantes em 
que a organização foi complacente e no caso dele 
pesou a não aceitação dos dirigentes com relação à 
imagem dele.

21 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Lidando com o preconceito
O sujeito acredita que ter competência 
gera uma espécie de blindagem contra 
atitudes preconceituosas.

X

22 x Desigualdade social
Os negros em situação de 
desvantagem

X

23 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Discriminação
Cargo inadequado às 
responsabilidades exercidas

X

Alega não ter sofrido uma discriminação explícita, 
entretanto tenho a intuição que ele procurava não 
enxergar como um mecanismo de defesa. Percebi 
um desconforto e falta de compreensão porque em 
ter um cargo "fora do organograma" como se ele 
precisasse se validar mais que outros.

24 x Manifestações racistas 
presenciadas

Discriminação
Rejeição ao convívio social por 
pessoas da empresa

X

25 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Sergipe X
Há um processo de autovitimização devido ao fato 
de ser nordestino e negro.

26 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Rio Grande do Sul X

27 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Minas Gerais População miscigenada X
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28 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Rio de janeiro X

29 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Espírito Santo X

30 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

São Paulo X

31 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Santa Catarina
Ausência de negros no espaço 
cultural

O sujeito alega ter sido "ponto de 
referência" quando andava nas ruas, 
quando viveu em Blumenau.

X

32 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Bahia X

33 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Estereótipo
Olhares suspeitos ao se deparar 
com negros em posição 
executiva

Os executivos (CEO e Diretor RH) não o 
validaram no processo seletivo por 
acreditarem na capacidade dele. Acabou 
sendo contratado por força do superior 
imediato que o conhecia e já havia 
trabalhado junto.

X

Tenho a intuição de que ele não foi suficientemente 
competente nesta posição e isso não deu uma boa 
combinação com o fato de ser negro e nordestino 
(figura única na cia.). Talvez, se ele não fosse negro, 
pudesse ter tido uma nova chance, como acontece 
com aqueles que não se adaptam muito bem na 
organização no primeiro ano de trabalho. Ele foi 
desligado precocemente, o que não é comum nessa 
organização.

34 x Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Inclusão Participação "voluntária" livre X

35 x Manifestações relacionadas com 
Inclusão Participação "involuntária" livre X35 x

cultura inclusiva
Inclusão Participação  involuntária  livre X

36 x Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Exclusão
Participação "involuntária" 
restrita

X

37 x Família Incentivo ao estudo X

38 x Família Origem socioeconômica
Concorrência de agenda entre 
estudo e trabalho

X

39 x Família
Existência de referências 
internas

X

40 x Família
Virtudes, princípios e 
preferências

X

41 x Família Preconceito
Autor: próprios familiares; motivo: 
namorada negra; avó usava termos 
pejorativos quando queria puní‐lo.

X

42 x Formação acadêmica
Formação acadêmica de 
qualidade

Criação de oprtunidades de 
carreira

X

43 x Mobilidade social X

44 x Perfil da organização Ambiente meritocrático Visibilidade e exposição X

Tanto a organização proporcionou oportunidade de 
exposição para ele, como ele soube aproveitar tal 
oportunidade se expondo e ganhando visbilidade 
na organização por meio da participação de 
projetos.

45 x Perfil da organização Ambiente político X
Tive a intuição de que a inabilidade política resultou 
o desligamento deste sujeito, do superior e de 
outros pares do mesmo grupo.

46 x Perfil da organização Ambiente meritocrático Reconhecimento profissional X
47 x Perfil da organização Ambiente informal X

48 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte X

49 x Perfil da organização Respeita a diversidade X

50 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor

Aspecto desfavorável; autores: pares e 
superior imediato; motivo: cor da pele. 
Reação: Agia com humor e revidava com 
piadas.

X

51 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito Espaço cultural (Nordestino)
Aspecto desfavorável; autores: pares e 
superior imediato; motivo: espaço 
cultural (nordestino).

X
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52 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Brincadeiras de mau gosto X

Tenho a intuição de que o período de infância e 
adolescência tem grande importância na forma com 
que o sujeito reage à manifestações de racismo. É 
uma fase de imaturidade e tais atitudes se 
apresentam de forma dura e precoce, mas de certa 
forma isso pode gerar um trauma ou habilidade 
para contornar este tipo de situação.

53 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Curiosidade pela HV dos outros 
negros

X

54 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Falta de referências de negros 
de sucesso

X

55 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Conhecer as similaridades X

56 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Repensar a carreira para o 
futuro

X

57 x Relações sociais com colegas de 
trabalho

Influência e aliança X

58 x Relações sociais com colegas de 
trabalho

Influência e aliança X

59 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Crescimento profissional

Aspecto favorável: compreensão, 
flexibilidade, orientação de carreira e 
amizade; Aspecto desfavorável: imagem 
associada ao chefe dificultou 
determinadas experiências políticas 
tanto com pares e superiores.
Autores: Superiores imediatos e 
mediatos

X

mediatos.

60 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Crescimento profissional X
61 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Crescimento profissional X
62 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Crescimento profissional X

63 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Inclusão
Aspecto favorável: foi super valorizado 
pelo superior imediato.

X

64 x Suporte e apoio de terceiros Superiores
Alvo de ciúme e perseguição 
por imagem associada ao 
superior

Aspecto desfavorável: superior imediato 
o perseguia por ciúme da relação que o 
sujeito tinha com o superior mediato 
(imediato do superior dele).

X

65 x Virtudes Responsabilidade e seriedade X
O nascimento do primeiro filho representou um 
turning point na HV do sujeito, gerando mais 
maturidade e seriedade.

66 x Virtudes Respeito X
67 x Virtudes Lealdade X
68 x Virtudes Solidariedade X
69 x Virtudes Solidariedade X
70 x Virtudes Humildade X
71 x Virtudes Ética e transparência X
72 x Virtudes Ética e transparência X
73 x Virtudes Lealdade X
74 x Características pessoais Autenticidade X
75 x Virtudes Empreendedorismo X

76 x Virtudes Responsabilidade e seriedade X

77 x Legados
Iniciar carreira após conclusão 
da graduação

X

No caso deste sujeito, ele se viu obrigado a iniciar a 
carreira antes mesmo da graduação, então ele 
atribui que isso não foi favorável a ele. Entretanto, é 
um aspecto favorável do ponto de vista de legado a 
outras pessoas.

78 x Características pessoais Inibido Imaturidade profissional X

79 x Características pessoais Competitivo Indiferença de colegas
Alega ter sentido indiferença de colegas 
de trabalho, quando o ambiente era 
competitivo.

X

80 x Características pessoais Estudioso X80 x Características pessoais Estudioso X
81 x Características pessoais Ávido por desenvolvimento x
82 x Visão de mundo O mundo é preconceituoso X

83 x Características pessoais
Persistente, disciplinado e 
determinado

X
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84 x Legados
Criação de um ambiente 
favorável à exposição

X

85 x Legados Optar pela exposição X

86 x Legados
Dar crédito ao outro como 
forma de obter credibilidade

X

87 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Irrelevante X

88 x Contribuições pessoais Preponderante X
89 x Contribuições pessoais Dedicação e esforço X

90 x Manifestações racistas 
presenciadas

Discriminação
Por ocupar posição de menor 
responsabilidade

X

91 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Discriminação Rejeição em processos seletivos
As organizações criam critérios que 
servem como mecanismos de exclusão 
de membros de grupos de minoria.

X

92 x Manifestações racistas 
presenciadas

Discriminação
Rejeição por evitar a 
autoexposição

X

93 x Mudança voluntária de emprego
Busca por melhores 
oportunidades de carreira

X

94 x Legados
Não supervalorizar a questão 
racial

X

95 x Legados
Não demonstrar preocupação 
com a discriminação

X

96 x Legados
Escolha por organizações 
meritocráticas

X

97 x Legados Confiar sempre nas pessoas X97 x Legados Confiar sempre nas pessoas X

98 x Legados
Estar desarmado para as 
relações

X

99 x Legados Construir relações de confiança X

100 x Legados Dar crédito à verdade X

101 x Legados
Coerência entre a prática e o 
discurso

X

102 x Perfil da organização Ambiente meritocrático Estimula a participação X

Tenho a intuição de que as organizações cujo 
ambiente meritocrático favorece o sentimento de 
inclusão, pois o que está em jogo é a competência e 
o desempenho. Posso interpretar que a passagem 
mal sucedida da carreira deste sujeito foi 
justamente num ambiente em que o que estava em 
jogo era a política, apesar de se declarar a aspiração 
por um ambiente meritocrático.

103 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte X

104 x Práticas organizacionais Agenda de Diversidade X
105 x Práticas organizacionais Agenda de Diversidade X

106 x Práticas organizacionais
Acompanhamento de 
resultados e tomada de decisão

X

107 x Práticas organizacionais
Sistema de avaliação de 
desempenho

X

108 x Práticas organizacionais
Coordenação de projetos para 
assuntos estratégicos

X

109 x Práticas organizacionais
Orientação para processos e 
resultados

X

110 x Práticas organizacionais
Orientação para 
relacionamento/política

X

Tenho a intuição de que organizações orientadas 
para relacionamento, onde requer habilidade 
política, o sujeito teve maior dificuldade de 
transitar, logo se sentindo inibido a participar.

111 x Práticas organizacionais
Processos seletivos internos e 
externos

X

As organizações segundo o sujeito têm

112 x Práticas organizacionais
Processos seletivos internos e 
externos

As organizações, segundo o sujeito, têm 
preferências por determinados perfis 
estereotipados e o negro quase sempre 
é excluído ou fica em desvantagem.

X

113 x Práticas organizacionais Práticas da liderança X
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114 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito Ambiente inóspito
Alega reagir de forma a evitar e fugir de 
situações cujo ambiente é inóspito 
devido a presença de preconceito.

X

115 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Piadas racistas X Autores: colegas de trabalho (pares)

116 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Sutil X

117 x Suporte e apoio de terceiros Superiores
Alvo de ciúme e perseguição 
por imagem associada ao 
superior

X

118 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Sentiu‐se honrado X

119 x Família Origem sociocultural X

120 x Família
Existência de referências 
internas

X

121 x Contexto politicoeconômico do 
país

Baixa oferta de emprego X

122 x Família Incentivo ao estudo X

123 x Família
Virtudes, princípios e 
preferências

X

124 x Características pessoais Estudioso X
125 x Virtudes Perseverança X

126 x Família Origem socioeconômica
Concorrência de agenda entre 
estudo e trabalho

X

127 x Características pessoais Resiliente X
128 x Características pessoais Perspicaz X
129 x Características pessoais Comprometido X
130 x Suporte e apoio de terceiros Familiares Patrocínio ao estudo X

131 x Mudança voluntária de emprego
Busca por melhores 
oportunidades de carreira

X

132 x Desigualdade social
Os negros em situação de 
desvantagem

X

133 x Contribuições pessoais
Estar preparado frente às 
oportunidades

X

134 x Contribuições pessoais Dedicação e esforço X
135 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Orientação de carreira Superior imediato X
136 x Características pessoais Curioso X
137 x Características pessoais Competitivo X
138 x Características pessoais Dedicado e esforçado X
139 x Características pessoais Objetividade e foco X
140 x Desempenho Desempenho profissional X
141 x Perfil da organização Ambiente meritocrático Visibilidade e exposição X
142 x Virtudes Empreendedorismo X
143 x Virtudes Coragem e ambição X
144 x Características pessoais Atento às oportunidades X
145 x Características pessoais Tomador de riscos X
146 x Características pessoais Ousado X
147 x Virtudes Fé X
148 x Virtudes Humildade X

149 x Formação acadêmica
Formação acadêmica de 
qualidade

Criação de oprtunidades de 
carreira

X

150 x Competências desenvolvidas Gestão de negócios X
151 x Competências desenvolvidas Gestão de marketing X
152 x Competências desenvolvidas Gestão de serviços X
153 x Competências desenvolvidas Gestão de processos X
154 x Competências desenvolvidas Gestão financeira X
155 x Virtudes Liberdade X

156 x Família
Existência de referências 
internas

X

157 x Características pessoais Autoconfiante X157 x Características pessoais Autoconfiante X

158 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Pará X
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159 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Rio de Janeiro X

160 x Perfil da organização
Ambiente turbulento e 
conflitante

X

161 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte X

162 x Perfil da organização
Situada em localizações 
remotas

X

Tenho a intuição de que este sujeito seja movido a 
desafios, o que me faz qualificar esta categoria 
como sendo favorável ao desenvolvimento da 
trajetória de carreira do mesmo. Entretanto, pude 
perceber que este sujeito teve uma grande 
frustração profissional e pessoal, personificada na 
representação de seu Diretor, que, segundo o 
sujeito, era racista e o perseguia. O sujeito alega 
que ficou em estado depressivo e veio a ganhar 
40kg de massa corporal como consequência da 
doença. Apesar do ocorrido, não consegue atribuir 
esta característica racista como sendo da empresa. 
Para ele a empresa é composta de pessoas e por 
acaso tinha um gestor racista.

163 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Apelidos

Alega que era chamado de "Neguinho" e 
"Crioulo" pelo Diretor na frente dos 
colegas de trabalho e de seus próprios 
liderados, em tom pejorativo. 
Sentimento de revolta e impotência. 
Efeito: Desânimo (pag. 23, linha 

X

733/734)

164 x Ausência de negros
Ausência de negros na arena 
executiva

X

165 x Virtudes Lealdade

Mesmo sendo vítima de manifestações 
racistas o sujeito optou por ser leal à 
organização e não processando a 
mesma ou o gestor que cometeu tais 
manifestções, pois acreditava que era 
uma atitude do mesmo e não 
institucional perante a organização.

X

166 x Manifestações racistas 
presenciadas

Discriminação Processos de desligamento X

167 x Manifestações racistas 
presenciadas

Discriminação
Mecanismos de exclusão nas 
relações profissionais

X

168 x Perfil da organização Ambiente político
Visibilidade e exposição 
restritas

X

169 x Perfil da organização Ambiente político Processos não padronizados X

170 x Perfil da organização Ambiente político
Visibilidade e exposição 
restritas

X

171 x Perfil da organização Ambiente político Avaliações subjetivas X

172 x Perfil da organização Ambiente político
Ausência de sistemas de 
controle

X

173 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Crescimento profissional Superior imediato X

174 x Perfil da organização Ambiente político
Prevalecimento das relações de 
amizade

X

175 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Pode gerar acomodação X

176 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Influência perante os outros

O líder imediato era o filho do dono, 
portanto isso lhe rendeu mais influência 
e oportunidade de desenvolvimento, 
pois tudo que ele queria que fosse feito 
as pessoas da organização já 
"ompravam" a ideia.

X

177 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor

Autor: Diretor; Reaçao: Tentativa de 
reação de forma humorada, apesar da 
situação constrangedora em que estava 
sendo submetido. Sentiu‐se revoltado.

X

178 x Virtudes Ética e transparência X

179 x Virtudes Responsabilidade e seriedade X

180 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Tratamento diferente X
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181 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Assédio moral X

182 x Virtudes
Meritocracia, justiça e 
igualdade

X

183 x Características pessoais Impulsivo X
184 x Perfil da organização Ambiente hierárquico X
185 x Práticas organizacionais Relações de trabalho X
186 x Características pessoais Ávido por desenvolvimento X
187 x Virtudes Abertura à mudança X

188 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte X

189 x Características pessoais Negociador X
190 x Competências desenvolvidas Técnica de negociação X
191 x Virtudes Lealdade X

192 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Estereótipo
Olhares suspeitos ao se deparar 
com negros em posição 
executiva

X

193 x Características pessoais Observador X
194 x Competências desenvolvidas Foco no resultado X

195 x Competências desenvolvidas
Endomarketing (Marketing 
pessoal)

X

196 x Características pessoais
Persistente, disciplinado e 
determinado

X

197 x Relações sociais com colegas de 
trabalho

Barreira de aceitação por parte 
dos colegas

X

198 x Características pessoais Flexibilidade X

199 x Características pessoais
Facilidade de se relacionar com 
os outros

X

200 x Características pessoais Empático X
201 x Virtudes Solidariedade X
202 x Características pessoais Simples X

203 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

São Paulo Alvo de olhares diferentes

Alega que presenciou olhares diferentes 
dirigidos a ele neste espaço cultural e 
que tais olhares traziam uma 
manifestação de preconceito. Procurou 
reagir com humor, embora algumas 
vezes precisou reagir com indagações 
diante de sua percepção de diferenças 
nos olhares.

X

204 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Rio Grande do Sul Alvo de olhares diferentes

Alega que presenciou olhares diferentes 
dirigidos a ele neste espaço cultural e 
que tais olhares traziam uma 
manifestação de preconceito. Procurou 
reagir com humor, embora algumas 
vezes precisou reagir com indagações 
diante de sua percepção de diferenças 
nos olhares.

X

205 x Legados
Não permitir que alguém lhe 
faça desistir de seus sonhos

X

206 x Legados Prepare‐se para ser o melhor X

207 x Legados
Resiliência quando for 
preterido por questões raciais

X

208 x Legados
Demonstre sempre seus 
resultados

X

209 x Legados Nunca desista X

210 x Legados
Coloque Deus em primeiro 
lugar

X

211 x Competências desenvolvidas Liderança X
212 x Suporte e apoio de terceiros Familiares Suporte emocional X

213 x Mobilidade social
Alcance de prosperidade na  X213 x Mobilidade social

p p
vida

X

214 x Virtudes Fé X

215 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor
Comentários maledicentes 
relacionados à raca

Autores: liderados diretos e indiretos X
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216 x Manifestações racistas 
presenciadas

Discriminação
Salário inferior quando 
comparado ao de seus pares

X

217 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Interesse social Ajudar jovens negros X

218 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Reconhecimento de sua 
autobiografia

X

219 x Legados
Aceite o que Deus tem a lhe 
oferecer

X

220 x Virtudes Coragem e ambição X
221 x Legados Deus abençoa X
222 x Legados Dedique‐se e esforce‐se X
223 x Legados Estude muito X

224 x Legados Persiga seus objetivos e ideais X

225 x Legados Tenha coragem para arriscar X
226 x Legados Seja ousado X

227 x Legados
Tenha humildade para 
reconhecer seus erros

X

228 x Virtudes
Meritocracia, justiça e 
igualdade

X

229 x Virtudes Solidariedade X
230 x Características pessoais Movido a desafios X

231 x Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Inclusão Participação "involuntária" livre X

232 x Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Inclusão Participação "voluntária" livre X

Manifestações racistas
233 x Manifestações racistas 

presenciadas
Preconceito Origem sociocultural X

234 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito Origem socioeconômica X

235 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito Idade X

236 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito Intercultural X

237 x Práticas organizacionais Relações de trabalho X
238 x Práticas organizacionais Relações de trabalho X
239 x Perfil da organização Respeita a diversidade X

240 x Suporte e apoio de terceiros Superiores
Autores: alta administração acredita no 
potencial mental do sujeito e, portanto, 
o apóia.

X

241 x Características pessoais Profissional X

242 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Lidando com o preconceito X

243 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Inclusão
Autor: líder direto o convidava a 
participar das decisões e isso transmitia 
um sentimento de inclusão.

X

244 x Perfil da organização Ambiente político Não propicia a inclusão X

245 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Tratamento diferente X

246 x Visão de mundo
Ações afirmativas mitigam a 
discriminação

X

247 x Práticas organizacionais Agenda de Diversidade X
248 x Visão de mundo Racismo incubado brasileiro X
249 x Virtudes Respeito X
250 x Características pessoais Inconformado X
251 x Virtudes Ética e transparência X

252 x Família
Existência de referências 
internas

X

253 x Legados
Diferencie‐se profissionalmente 
com relação aos outros

X

254 x Legados Seja empreendedor Xg j p

255 x Legados
Comprometa‐se com seus 
propósitos

X

256 x Legados Amplie sua visão de futuro X
257 x Características pessoais Visionário X



Similaridades e Divergências

Item Joaquim Barbosa Edson A. Nascimento Nelson Mandela Barack Obama Martin Luther King Categorias de análises Subcategoria 1 Subcategoria 2 Observações Favorável Desfavorável Intuições do pesquisador

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Curso de Mestrado Em Administração de Empresas

258 x Legados
Evite absorver comentários 
negativos

X

259 x Legados Seja seletivo ao que escuta X

260 x Legados
Mantenha um alto 
desempenho

X

261 x Legados
Procure ser o melhor naquilo 
que você faz

X

262 x Legados
Evite valorizar as opiniões e 
aprovações alheias acerca de 
sua vida

X

263 x Legados Tenha foco nos seus propósitos X

264 x Legados Aja com transparência X
265 x Legados Evite influências alheias X
266 x Legados Conte sempre a verdade X

267 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Brincadeiras de mau gosto X

268 x Legados
Estude e profissionalize‐se para 
vencer na vida

X

269 x Perfil da organização Ambiente meritocrático Avaliações justas e objetivas X

270 x Perfil da organização Ambiente meritocrático
O que está em jogo é o 
potencial e a competência

X

271 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Sentiu‐se honrado X

272 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Relevância das entrevistas para 
vida

X

273 x Família Incentivo ao estudo X

274 x Desenvolvimento profissional
Desenvolvimento intelectual e 
educacional

Começa com um bom ensino 
fundamental

X

275 x Desempenho Desempenho profissional X

276 x Virtudes Responsabilidade e seriedade X

277 x Família Origem sociocultural X

278 x Família Origem socioeconômica
Concorrência de agenda entre 
estudo e trabalho

X

279 x Desigualdade social
Os negros em situação de 
desvantagem

X

280 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Rio de Janeiro X

281 x Contexto socioeconômico do país Industrialização crescente
Formação técnica favorece a 
empregabilidade

X

282 x Formação acadêmica
Formação acadêmica de 
qualidade

Criação de oprtunidades de 
carreira

X

283 x Desempenho Desempenho acadêmico X
284 x Características pessoais Dedicado e esforçado X
285 x Características pessoais Estudioso X
286 x Características pessoais Orientado para o bem estar X
287 x Virtudes Perseverança X
288 x Perfil da organização Ambiente meritocrático Avaliações justas e objetivas X

289 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte X

290 x Perfil da organização Organização pública ou mista X

291 x Práticas organizacionais
Sistema de avaliação de 
desempenho

X

292 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte X

293 x Práticas organizacionais Orientação para investimentos X

294 x Características pessoais Ávido por desenvolvimento X
295 x Virtudes Abertura à mudança X

296 x Legados
Invista numa boa formação de 
b

X
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297 x Legados
Adote uma rotina disciplinada 
aos estudos

X

298 x Características pessoais
Persistente, disciplinado e 
determinado

X

299 x Características pessoais Movido a desafios X
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300 x Práticas organizacionais
Processos seletivos internos e 
externos

X

301 x Características pessoais Objetividade e foco X
302 x Características pessoais Atento às oportunidades X

303 x Visão de mundo
A vida impõe limites como o 
tempo

X

304 x Visão de mundo
Não se deve deixar escapar as 
oportunidades

X

305 x Mobilidade social Desempenho profissional Desempenho acadêmico X
306 x Virtudes Humildade X

307 x Família
Existência de referências 
internas

X

308 x Família
Virtudes, princípios e 
preferências

X

309 x Contexto sociocultural do país Desigualdade social X
310 x Contexto sociocultural do país O preconceito pesa X

311 x Contexto sociocultural do país Desigualdade social
A cor da pele agindo como 
inibidor do desenvolvimento

X

312 x Família
Fonte de estabilidade 
emocional e atitude frente às 
frustrações sociais

X

313 x Legados
Nunca alimente‐se de 
preconceito

X

314 x Legados
Deixe ser levado 
exclusivamente por 
sentimentos bons

X

Os grupos de minoria estão 
A educação como fundamento

315 x Visão de mundo tendo mais oportunidades nos 
últimos tempos

A educação como fundamento 
de tais mudanças

X

316 x Visão de mundo
Ações afirmativas mitigam a 
discriminação

X

317 x Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Inclusão Participação "involuntária" livre X

318 x Virtudes Respeito X
319 x Perfil da organização Respeita a diversidade X
320 x Práticas organizacionais Agenda de Diversidade X

321 x Práticas organizacionais
Processos seletivos internos e 
externos

X

322 x Contexto sociopolítico do país Adoção de ações afirmativas Combate ao preconceito racial X

323 x Legados Não se coloque como vítima X

324 x Legados
Aceite as oportunidades isento 
de prejulgamentos

X

325 x Práticas organizacionais
Programas de treinamento e 
desenvolvimento

X

326 x Práticas organizacionais
Sistema de avaliação de 
desempenho

X

327 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Piadas racistas X

328 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Sutil X

329 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Tratamento diferente X

330 x Legados
Desenvolver a autoestima antes 
da idade adulta

Blindagem contra 
manifestações racistas

X

331 x Virtudes Respeito X
332 x Características pessoais Autoconfiante X
333 x Características pessoais Sensitivo X
334 x Características pessoais Flexibilidade X

335 x Ausência de negros
Ausência de negros na arena 
executiva

X

336 x Legados Amar ao próximo X
337 x Características pessoais Resiliente X

R l õ i i l d
338 x Relações sociais com colegas de 

trabalho
Influência e aliança X

339 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Relevância das entrevistas para 
vida

X

340 x Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Inclusão Participação "voluntária" livre X
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341 x Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Exclusão
Participação "involuntária" 
restrita

X

342 x Práticas organizacionais
Programas de treinamento e 
desenvolvimento

X

343 x Visão de mundo A democracia é um sonho X
344 x Perfil da organização Ambiente meritocrático X

345 x Práticas organizacionais
Sistema de avaliação de 
desempenho

X

346 x Perfil da organização Princípios organizacionais Justiça X

347 x Características pessoais
Facilidade de se relacionar com 
os outros

X

348 x Características pessoais Empático X

349 x Práticas organizacionais
Sistema de avaliação de 
desempenho

X

350 x Contexto socioeconômico do país
Contribui para distorções 
internas nas práticas de 
reconhecimento das empresas

X

351 x Visão de mundo
Preponderação do "e" sobre o 
"ou"

Empresas contigencialmente 
mais conscientes acerca da 
diversidade

X

352 x Práticas organizacionais Agenda de Diversidade X
353 x Práticas organizacionais Agenda de Diversidade X
354 x Características pessoais Otimismo e fé X

355 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Lidando com o preconceito X

O preconceito é uma questão 
356 x Visão de mundo

p q
de ignorância e tem origem na 
educação básica

X

357 x Práticas organizacionais Agenda de Diversidade X
358 x Práticas organizacionais Agenda de Diversidade X

359 x Legados
Obtenha uma formação 
acadêmica de qualidade

X

360 x Legados
Opte por organizações 
meritocráticas 
(concurso/provas)

Driblar o preconceito X

361 x Características pessoais Comprometido X

362 x Legados
Empenhe‐se ao máximo 
sempre

X

363 x Práticas organizacionais
Sistema de avaliação de 
desempenho

X

364 x Suporte e apoio de terceiros Familiares Suporte emocional X

365 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Oportunidades de crescimento X

366 x Contribuições pessoais Dedicação e esforço X

367 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Reconhecimento profissional X

368 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X

369 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Estabilidade financeira X

370 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X

371 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X

372 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X

373 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X

374 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X
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375 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X

376 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X

377 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X

378 x Legados Seja político X
379 x Legados Tenha controle emocional X
380 x Características pessoais Inconformado X

381 x Virtudes
Meritocracia, justiça e 
igualdade

X

382 x Virtudes Coragem e ambição X

383 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Sentiu‐se honrado X

384 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Interesse social X

385 x Família Origem socioeconômica X

Apesar de ter origem de baixa renda, cursou a 
universidade em período integral sem nunca ter 
precisado ingressar no mercado de trabalho, pois 
mesmo com dificuldades financeiras, teve auxílio a 
bolsa de estudos.

386 x Família Origem sociocultural X

387 x Formação acadêmica
Formação acadêmica de 
qualidade

Criação de oprtunidades de 
carreira

X

388 x Desempenho Desempenho acadêmico X
389 x Desempenho Desempenho profissional X
390 x Família Incentivo ao estudo X

391 x Família
Virtudes, princípios e 
preferências

X

392 x Família
Existência de referências 
internas

X

393 x Família
Existência de referências 
internas

X

394 x Família
Existência de referências 
internas

X

395 x Características pessoais Determinação X

396 x Virtudes Responsabilidade e seriedade X

397 x Virtudes Coragem e ambição X
398 x Virtudes Empreendedorismo X
399 x Características pessoais Competitivo X
400 x Virtudes Perseverança X
401 x Características pessoais Autoconfiante X
402 x Características pessoais Autocrítico X
403 x Características pessoais Tomador de riscos X
404 x Características pessoais Movido a desafios x
405 x Características pessoais Flexibilidade X
406 x Características pessoais Versátil X
407 x Características pessoais Negociador X
408 x Características pessoais Influenciador X
409 x Características pessoais Dedicado e esforçado X
410 x Características pessoais Ávido por desenvolvimento X
411 x Características pessoais Otimismo e fé X

412 x Características pessoais
Persistente, disciplinado e 
determinado

X

413 x Características pessoais Resiliente X
414 x Características pessoais Inconformado X
415 x Características pessoais Objetividade e foco X
416 x Suporte e apoio de terceiros Familiares Patrocínio ao estudo X

417 x Suporte e apoio de terceiros Governo
Bolsa de estudo para baixa 
renda

X

418 x Contexto politicoeconômico do 
país

Baixa oferta de emprego X
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419 x Práticas organizacionais Orientação para investimentos X

420 x Práticas organizacionais
Processos seletivos internos e 
externos

X

421 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte X

422 x Competências desenvolvidas
Domínio em línguas 
estrangeiras

X

423 x Perfil da organização
Ambiente turbulento e 
conflitante

Gera maturidade profissional X

424 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Rio de Janeiro X

425 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

São Paulo X

426 x Competências desenvolvidas Visão estratégica X

427 x Mudança voluntária de emprego Busca de melhor oportunidade X

Comentou pós‐entrevista, em momento informal, 
que deixou a carreira docente e também o negócio 
próprio para assumir uma posição de diretor 
comercial na Andrade Gutirrez, em Gana, na África. 
Interpreto isso como a ambição de ascensão 
profissional e acúmulo de renda (proposta atrativa) 
que falou mais alto. Logo, tenho a intenção que 
apesar de todo desempenho relatado, não obteve a 
posição esperada na CSN e isso o frustrou, quando 
menciona que vivia um "momento de inflexão".q

428 x Competências desenvolvidas Gestão de pessoas X
429 x Competências desenvolvidas Gestão de processos X
430 x Competências desenvolvidas Gestão de negócios X
431 x Competências desenvolvidas Gestão de risco X
432 x Competências desenvolvidas Tomada de decisão X
433 x Competências desenvolvidas Gestão financeira X

434 x Relações sociais com colegas de 
trabalho

Influência e aliança X

435 x Relações sociais com colegas de 
trabalho

Requer cautela para não expor 
questões pessoais

X

436 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Lidando com o preconceito X

437 x Características pessoais Estudioso X

438 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Brincadeiras de mau gosto
Sempre procurou deixar claro que a 
brincadeira o incomodava. Autores: 
colegas em geral.

X

439 x Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Inclusão Participação "voluntária" livre X

440 x
Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Exclusão
Participação "involuntária" 
restrita

Autores: Líderes e a própria governança 
da empresa. Reação: Provocava a 
mudança de área, função ou empresa.

X

441 x Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Exclusão
Participação "voluntária" 
restrita

X

442 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito Estilo de gestão X

443 x Princípios organizacionais Ética e transparência X
444 x Práticas organizacionais Modelo de comunicação X
445 x Práticas organizacionais Relações de trabalho X

446 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Apelidos

Autores: Superiores. Forma: 
Brincadeiras e apelidos (Negão ). 
Reação: Deixava claro, com muita 
habilidade, que não gostava da 
brincadeira e apelidos.

X

447 x Visão de mundo
Mera liberdade de escolha das  Xx Visão de mundo
pessoas

X

448 x Visão de mundo
Os valores das organizações 
não tem influencia

As organizações querem 
pessoas que tomam as 
melhores decisões

X

449 x Práticas organizacionais Agenda de Diversidade X
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450 x Ausência de negros
Ausência de negros na arena 
executiva

X

451 x Desigualdade social
Os negros em situação de 
desvantagem

X

452 x Características pessoais
Facilidade de se relacionar com 
os outros

X

453 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Irrelevante X

454 x Contribuições pessoais Ter cursado mestrado X
455 x Contribuições pessoais Dedicação e esforço X

456 x Contribuições pessoais Opção pela área internacional X

457 x Contribuições pessoais
Opção por áreas estratégicas 
(corporativas)

X

458 x Contribuições pessoais Decisão de mudar de empresa X

459 x Legados Ter foco analítico X

460 x Legados
Preocupar‐se em entregar 
respostas sustentadas

X

461 x Legados
Autoexposição exagerada não é 
bem vista

X

462 x Legados
Acumular muito tempo na 
mesma posição não é bom

X

463 x Legados
Acumular muito tempo na 
mesma empresa não é bom

X

464 x Práticas organizacionais
Sistema de avaliação de 
desempenho

X
desempenho

465 x Práticas organizacionais
Sistema de avaliação de 
desempenho

X

466 x Perfil da organização Ambiente político Prevalece os relacionamentos X

467 x Perfil da organização Ambiente meritocrático
Favorece o desenvolvimento de 
carreira

X

468 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte X

469 x Legados Expor‐se aos riscos X
470 x Legados Empreender X
471 x Legados Capacite‐se sempre X

472 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Importância para a educação 
brasileira

X

473 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Importância para a sociedade 
brasileira

X

474 x Razões do sujeito em participar 
deste projeto de pesquisa

Importância para as 
corporações brasileiras

X

475 x Virtudes Liberdade X
476 x Família Origem socioeconômica X

477 x Família
Existência de referências 
internas

X

478 x Formação acadêmica
Formação acadêmica de 
qualidade

Criação de oprtunidades de 
carreira

X

479 x Perfil da organização Pequeno porte Mão de obra desqualificada X

480 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Apresentação da vida como ela 
é

Construção de suas escolhas de 
vida e decisões de carreira

X

481 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Propicia contato com 
problemas sociais

X

482 x Contribuições pessoais
Decisão de levar a sério os 
estudos

X

483 x Contribuições pessoais Visão de futuro X
484 x Contribuições pessoais Dedicação e esforço X
485 x Características pessoais Inconformado X

486 x Contexto politicoeconômico do 
Desemprego

Influência na escolha do curso  X486 x
país

Desemprego
de graduação

X

487 x Contexto politicoeconômico do 
país

Baixa oferta de emprego na 
área de Engenharia

Influência na escolha do curso 
de graduação

X

488 x Desempenho Desempenho acadêmico X
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489 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X

490 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X

491 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Orientação de carreira X

492 x Práticas organizacionais
Programas de treinamento e 
desenvolvimento

X

493 x Perfil da organização Organização pública ou mista
Oportunidade de 
desenvolvimento de carreira 
restrita a concurso público

X

494 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte X

495 x Desempenho Desempenho profissional X

496 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

Rio de Janeiro X

497 x
Espaço cultural (região geográfica 
onde a carreira foi desenvolvida)

São Paulo
Sensação de maior 
desigualdade social

X

498 x Práticas organizacionais
Processos seletivos internos e 
externos

X

499 x Características pessoais Eficiente X
500 x Características pessoais Negociador X

501 x Práticas organizacionais
Sistema de avaliação de 
desempenho

X

502 x Mudança voluntária de emprego Busca de melhor oportunidade X

503 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte Acesso a práticas de mercado X

504 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte Acesso a práticas de mercado X

505 x Perfil da organização
Ambiente turbulento e 
conflitante

Desenvolvimento da resiliência 
e tolerância à pressão

X

506 x Perfil da organização
Ambiente turbulento e 
conflitante

Não há clareza quanto ao certo 
e errado

X

507 x Perfil da organização
Ambiente turbulento e 
conflitante

X

508 x Características pessoais Resiliente X

509 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Desenvolvimento de 
competências

X

510 x Competências desenvolvidas Gestão de pessoas X
511 x Características pessoais Senso crítico X
512 x Características pessoais Autenticidade X
513 x Virtudes Respeito X

514 x Perfil da organização
Ambiente turbulento e 
conflitante

Ensina a lidar com incerteza X

515 x Perfil da organização
Ambiente turbulento e 
conflitante

Visibilidade e exposição X

516 x Práticas organizacionais
Coordenação de projetos para 
assuntos estratégicos

X

517 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte Visibilidade e exposição X

518 x Práticas organizacionais
Coordenação de projetos para 
assuntos estratégicos

X

519 x Práticas organizacionais Modelo de comunicação X

520 x Competências desenvolvidas
Domínio em línguas 
estrangeiras

X

521 x Competências desenvolvidas
Orientação externa e visão 
global

X

522 x Competências desenvolvidas Visão estratégica X

523 x Práticas organizacionais
Acompanhamento de 
resultados e tomada de decisão

X

524 x Características pessoais Ávido por desenvolvimento X

525 x Características pessoais
Persistente, disciplinado e 
determinado

X
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526 x Virtudes Perseverança X

527 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Estereótipo
Olhares suspeitos ao se deparar 
com negros em posição 
executiva

X

528 x Visão de mundo
Melhora da realidade do negro 
devido às ações afirmativas

Presença de negros em 
ambientes culturais 
anteriormente não 
frequentados

X

529 x Desigualdade social
Os negros em situação de 
desvantagem

X

530 x
Relações sociais com colegas de 
trabalho

Influência e aliança

A sociedade brasileira e mundial vê no 
negro a imagem de jogador de futebol 
sambista ou jogador de capoeira, 
segundo o sujeito.

X

531 x Características pessoais
Facilidade de se relacionar com 
os outros

X

532 x Características pessoais Atento às oportunidades X
533 x Perfil da organização Respeita a diversidade Estimula a participação X

534 x Família Origem sociocultural
Estímulo à conservação do 
status quo

X

535 x Virtudes Coragem e ambição X

536 x Mobilidade social
Alcance de prosperidade na 
vida

Referência para jovens negros X

537 x Família
Virtudes, princípios e 
preferências

X

538 x Virtudes Ética e transparência X

539 x Família
Ausência de referência de  X539 x Família
carreira na família

X

540 x Características pessoais Influenciador X
541 x Virtudes Solidariedade X
542 x Características pessoais Dedicado e esforçado X
543 x Perfil da organização Ambiente hierárquico Não estimula a participação X

544 x Perfil da organização
Ambiente turbulento e 
conflitante

Estimula a participação X

545 x Características pessoais Flexibilidade X

546 x Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Inclusão Participação "voluntária" livre X

547 x Virtudes Ética e transparência X
548 x Virtudes Abertura à mudança X
549 x Competências desenvolvidas Relacionamento interpessoal X

550 x Práticas organizacionais
Coordenação de projetos para 
assuntos estratégicos

X

551 x
Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Exclusão
Participação "involuntária" 
restrita

Reação: sentiu‐se muito mal e 
reivindicou a sua participação após a 
decisão já ter sido tomada; autores: 
superiores; consequência: ao reinvidicar 
sua participação, obteve respeito dos 
superiores e isso propiciou maior 
inclusão nas situações consequentes.

X

552 x Características pessoais Senso de dono X
553 x Características pessoais Assertivo X
554 x Características pessoais Consistente e estruturado X
555 x Características pessoais Objetividade e foco X
556 x Competências desenvolvidas Técnica de negociação X

557 x Práticas organizacionais
Coordenação de projetos para 
assuntos estratégicos

X

558 x Manifestações relacionadas com 
cultura inclusiva

Inclusão Participação "involuntária" livre X

559 x Perfil da organização Mutinacional de grande porte Preconceito contra brasileiros X

560 x Perfil da organização Ambiente meritocrático X

ê d
Ausência de negros na arena X561 x Ausência de negros
Ausência de negros na arena 
executiva

X

562 x Características pessoais Autoconfiante X
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563 x Legados
Encare a questão racial como 
um mecanismo de incentivo à 
superação e autoestima

X

564 x Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Lidando com o preconceito X

565 x Manifestações racistas 
presenciadas

Estereótipo X

566 x Manifestações racistas 
presenciadas

Discriminação Avaliações desqualificadas X

567 x Manifestações racistas 
presenciadas

Discriminação Rejeição em processos seletivos X

568 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Piadas racistas
Quando escuta uma piada, procura 
reagir de forma bem humorada 
demonstrando não dar importância.

X

569 x Visão de mundo
Todos devem ter igualdade de 
tratamento e oportunidade, 
não importa a cor da pele

X

570 x
Manifestações racistas 
presenciadas

Preconceito de cor Apelidos

Era chamado de "negão" e de "crioulo" 
pelos colegas de trabalho. Considera‐se 
bem resolvido com relação a isso e diz 
não entender como manifestação 
racista.

X

571 x Características pessoais Estudioso X

572 x Família
Fonte de estabilidade 
emocional e atitude frente às 
frustrações sociais

X

573 x Família Preconceito X

574 x Práticas organizacionais
Geração de oportunidades de 
emprego e qualificação da 
comunidade local

X

575 x Legados

Líderes deveriam atentar‐se 
para a história dos candidatos a 
despeito da formação 
acadêmica

X

576 x Práticas organizacionais
Processos seletivos internos e 
externos

X

577 x Práticas organizacionais Agenda de Diversidade X
578 x Família Incentivo ao estudo X

579 x Virtudes
Meritocracia, justiça e 
igualdade

X

580 x Virtudes Liberdade X
581 x Virtudes Fé X

582 x Contribuições pessoais
Ocupação compatível com o 
que gosta

Comunhão entre vontade e aptidão X

583 x Características pessoais Comprometido X

584 x
Contribuições institucionalmente 
organizacionais

Oportunidades de crescimento X

585 x Práticas organizacionais
Programas de treinamento e 
desenvolvimento

X

586 x Práticas organizacionais
Sistema de avaliação de 
desempenho

X

587 x Características pessoais Otimismo e fé X
588 x Virtudes Lealdade X
589 x Legados Estude línguas estrangeiras X
590 x Características pessoais Ansioso X

591 x
Relações sociais com colegas de 
trabalho

Barreiras psicológicas próprias 
causada por diferenças 
socioculturais

X

592 x Suporte e apoio de terceiros Superiores Orientação de carreira Superior imediato X
593 x Suporte e apoio de terceiros Colegas Orientação de carreira Colegas de trablho mais experientes X
594 x Características pessoais Tomador de riscos Xx p X
595 x Características pessoais Movido a desafios X
596 x Legados Nunca desista X
597 x Legados Seja persistente X
598 x Legados Seja resiliente X
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599 x Legados
Opte por uma formação de alta 
qualidade

X

600 x Legados Construa alianças X
601 x Legados Seja político X

602 x Legados
Busque se expor e ter 
visibilidade

X

603 x Legados Respeite as pessoas X
604 x Legados Seja humilde X
605 x Legados Seja flexível X

606 x Legados Não deixe que as falhas o abata X

607 x Legados Não subestime as pessoas X
28 158 86 464 143
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● ●● ● ● ● ●● ● ●● ●● ● ●● ●● ● ●● ●● ● ●● ●
● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ●● ● ● ●● ● ●● ●● ●● ● ●
● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ●● ● ●● ● ● ●

Joaquim Barbosa

Edson A. Nascimento

Nelson Mandela

Categorias de 
análise

Sujeitos de pesquisa

● ● ● ● ● ● ● ● ●● ●● ● ●● ●● ● ●● ●● ●● ● ●
● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ●● ● ●● ●● ● ●● ●● ●● ● ●

LEGENDA:

● Aspectos favoráveis

● Aspectos desfavoráveis

Categorias de análise incomuns a todos os sujeitos de pesquisa

Categorias de análise comuns aos sujeitos de pesquisa

Fonte:  Elaborado pelo próprio autor, Junho/2013

Martin Luther King

Barack Obama



ANÁLISE DE CATEGORIZAÇÃO Matriz de categorias x sujeitos de pesquisa

A
us
ên

ci
a 
de

 n
eg
ro
s

A
sp
ec
to
s 
pe

ss
oa

is

Co
m
pe

tê
nc
ia
s 
de

se
nv
ol
vi
da

s

Ce
ná

ri
o 
do

 p
aí
s

Co
nt
ri
bu

iç
õe

s 
in
st
it
uc
io
na

lm
en

te
 

or
ga
ni
za
ci
on

ai
s

D
es
em

pe
nh

o

D
es
ig
ua

ld
ad

e 
so
ci
al

In
flu

ên
ci
a 
fa
m
ili
ar

Fo
rm

aç
ão

 a
ca
dê

m
ic
a

M
an

ife
st
aç
õe

s 
re
la
ci
on

ad
as
 c
om

 
cu
lt
ur
a 
in
cl
us
iv
a

M
an

ife
st
aç
õe

s 
ra
ci
st
as
 p
re
se
nc
ia
da

s

M
ud

an
ça
 v
ol
un

tá
ri
a 
de

 e
m
pr
eg
o

Pe
rf
il 
da

 o
rg
an

iz
aç
ão

Re
la
çõ
es
 s
oc
ia
is
 c
om

 c
ol
eg
as
 d
e 

tr
ab

al
ho

Categorias e 
subcategorias 

Sujeitos de pesquisa

● ●● ● ● ●● ● ●● ● ●● ●● ● ●● ●
● ●● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ●● ● ●● ●●
● ● ●● ● ● ●● ● ●● ●● ●● ●
● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ●● ● ●● ●●
● ●● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ●● ● ●● ●●

LEGENDA:

● Aspectos favoráveis

● Aspectos desfavoráveis

Categorias e subcategorias de análise "comuns" aos sujeitos de pesquisa

Categorias de análise incomuns a todos os sujeitos de pesquisa

Subcategorias de análise "incomuns" aos sujeitos de pesquisa

Martin Luther King

Joaquim Barbosa

Edson A. Nascimento

Nelson Mandela

Barack Obama

Fonte:  Elaborado pelo próprio autor, Junho/2013




