
Negros e empresas  

no novo normal  

O assassinato do cidadão negro, George Floyd, galvanizou a opinião pública 

americana e, no pico de uma pandemia, colocou nas ruas, por quase vinte 

dias, multidão de manifestantes negros e brancos. Junto com eles, empresas e 

empresários como Twitter, Facebook, Cisco, Dell, Microsoft, Sony, Amazon. 

Além de repudiarem o brutal ato e exigir dos governos atitudes e medidas 

efetivas de proteção, criaram fundos e doações para educação, combate à 

discriminação e promoção da igualdade racial. Ampliaram políticas e medidas 

de contratação de profissionais e jovens negros.  

Mark Zuckerberg , presidente do Facebook doou US$10 milhões e o presidente 

da Netflix, Reed Hastings e sua esposa doaram US$ 120 milhões de dólares 

para universidades negras e US$ 5 milhões para fortalecer jovens empresas e 

empresários negros. 

Confrontado pela voz das ruas, empresas e líderes empresariais, o Presidente 

americano, Donald Trump, compreendeu a hora de mudar e identificando uma 

janela de oportunidades,  trocou a ideia de colocar as forças armadas na rua 

por um Ato Executivo Presidencial que determinou a eliminação das técnicas 

policiais de sufocamento e tratamentos discriminatórios contra  negros. A 

razão, a ação e a correção venceram, e, nasceu um novo pacto social 

definindo o novo justo e o inaceitável na relação racial norte americana.  

No Brasil, a brutalidade e crueldade do racismo que move joelhos, coturnos e 

mata-leões públicos e privados constituem rotinas naturalizadas e indiferentes 

nos espaços sociais. Os negros são agredidos e mortos pela polícia nas ruas e 

pelos seguranças privados no interior das empresas de hipermercados, de 

shoppings e supermercados de vila. São hostilizados nas redes sociais e 

arenas de futebol, e, são formalmente definidos por alguns magistrados como 

tradução e materialização do crime e do criminoso em razão da sua raça e  cor 

da pele. Sendo 54% dos brasileiros, os negros são 75% dos pobres, 70% dos 

desempregados, 70% dos 60.000 mil jovens assassinados por ano, 71% dos 

jovens que abandonam a escola e 65% encarcerados no sistema prisional. 

Nosso racismo cordial, silencioso e sem racistas apesar de constranger o 

apartheid Americano e Sul Africano, não enrubesce nossos pendores 

republicanos e democráticos. O genocídio dos nossos Floyds de todos os dias 

não maculam nossos valores civilizatórios, não produz rebelião social. Não 

indigna e não estimula nosso ambiente empresarial; não mexe uma vírgula na 

nossa mui amiga responsabilidade e sustentabilidade empresarial. 



Pelo contrário, em muitas empresas brasileiras, o racismo e a intolerância 

racial sarcasticamente tão somente mudam de nome. Passa a atender por viés 

inconsciente e dilui-se candidamente na ambiguidade da missão, visão e 

objetivos corporativos.  

Na autocrática democracia empresarial cuja responsabilidade social coloca 

holofotes na valorização da isonomia, na equidade de gênero, opção sexual e 

valor da diversidade racial como condição de qualidade e valor adicional do 

produto, maior empatia e felicidade dos colaboradores; e, logo, maior 

lucratividade: o negro não conta, o negro não entra. Mais mulheres sim, mas 

não mulheres negras, homossexuais sim, mas não homossexuais negros. 

Diversidade sim, mas não mais negros entre os brancos.  

Inexplicavelmente e de forma mágica, muitas dessas empresas tornam-se 

campeãs de sustentabilidade e diversidade em certames local e global e em 

vistosas premiações de melhores empresas para se trabalhar. Ainda que não 

existam negros nos seus quadros intermediários e executivos e, ainda que em 

algumas delas, não existam negros nenhum. Ainda que amarradas em termos 

de ajustamento e conduta racial com órgãos da justiça.  

Curiosa e misteriosamente, essa gravíssima violação dos direitos humanos e 

da legislação racial não são captadas pelos olhares argutos do jurídico, 

compliance, governança, conselho de administração, e nem pelas caras e 

reputadas consultorias, auditorias e certificadores externos. Estranhamente 

passam despercebidas pela lupa das centrais sindicais, ministério publico do 

trabalho, da OAB, da CVM, dos fomentos e financiamentos estatais, e, 

principalmente, dos fundos de investimento nacionais e internacionais, 

Contraditoriamente, a boa moral e a ética empresarial que limitam e impede o 

acesso desses recursos aos transgressores do ilícito ambiental, e do trabalho 

degradante, não têm alcançado a transgressão e a distorção da competição 

gerada pela prática racismo ou “viés inconsciente” empresarial. Ainda que 

figurem como princípios e indicadores de sustentabilidade de poderosos 

transformadores de culturas empresariais como o Fundo Black Rock ou o 

índice ESG – Enviromental and Social Governement. 

A pandemia encontrou quase um milhão de jovens negros das ações 

afirmativas e cotas universitárias que começaram jorrar dos bancos escolares e 

os milhões de jovens negros, mais pobres, desassistidos e violentados pelo 

velho normal. Ambos, agora, estarão à deriva, correndo o risco de serem 

dilacerados e cancelados pela pós-pandemia. Estão totalmente entregues e 

subordinados aos muros, vieses e beneplácito do poder de vida e morte do 

ambiente empresarial. 

O novo normal exigirá que menos que racista ou enviesado, o ambiente 

corporativo seja antirracista e interessado, e promova de forma honesta e 



verdadeira, uma política empresarial e de responsabilidade social que priorize e 

combata a maior das fontes de desigualdade e marginalidade social do nosso 

país: o racismo e a exclusão social promovida pela discriminação racial contra 

os negros. 

Sem promover uma agenda em que o negro seja centro e prioridade, e que, 

inclua, consolide e valorize, de forma efetiva, a diversidade racial corporativa, 

será impossível garantir o bom negócio, cumprir os fundamentos do pacto 

global, valorizar a responsabilidade social e garantir a competição justa e 

igualitária dos negros e brancos pelas oportunidades. Para empresas a quem o 

inaceitável, o novo, o futuro e a justiça social racial possam interessar: corram 

os negros vem aí. 

Nós somos o movimento AR e o nosso propósito é realizar um salto civilizatório 

na história. Promover a integração e igualdade racial e retirar os joelhos que há 

séculos impedem os negros de livremente respirar. 

 

 Artigo do reitor José Vicente para o jornal Valor Econômico, 

publicado dia 28 de agosto de 2020. 

 


