
Qual é a régua e o pente que 

penteia? 
  

O mapeamento dos anseios, das necessidades e da disponibilidade financeira 

do consumidor negro, realizado pela Agência Grottera, apontava,  já nos anos 

90, a emergência de uma classe negra com sete milhões de pessoas, que 

gastava mensalmente R$ 500 milhões em artigos não essenciais e 

movimentando ao ano R$ 46 bilhões. Indicava ainda que o consumidor negro 

dá prioridade ao bom atendimento e eleva a venda de produtos que utilizam e 

tratam respeitosamente a sua imagem, prestigiam seu pertencimento, 

valorizam sua memória ancestral e destacam seus personagens históricos e 

sociais.  

Foi essa pressão politica e social que estiveram no bojo e nos bastidores das 

construções das políticas de ações afirmativas estatais, que, juntamente com a 

pressão internacional endereçou uma nova agenda de reposicionamento 

público e privado nessa questão.  Com as cotas raciais, os negros chegaram à 

magistratura, ministério púbico, defensoria pública forças armadas, à politica e 

aos cargos superiores federal, estadual e municipal. Em 2019 os negros 

alcançaram a maioria dos alunos das Universidades Públicas Federais. 

E quando o copo transbordou do espaço público e alcançou o espaço privado e 

empresarial, restou consolidado o ponto do não retorno. E a régua que media 

para baixo foi elevada e forçada a medir para cima.  O ambiente empresarial 

desafiado e mesmo ameaçado, de repente descobriu que o problema apesar 

de sua complexidade nem é tão difícil quanto sempre pareceu, e ainda melhor, 

não possui custo adicional além de que, encontrou forte apoio na opinião 

pública. Os núcleos duros dos monopólios se romperam e os espaços de 

exclusividade estéticos começaram a de desconstituir, abrindo caminho para 

uma diversidade racial objetiva. 

De país de brancos para país de negros, os brasileiros lentamente vêm 

fincando as estacas de uma miscigenação assertiva e reivindicativa, cuja força 

e energia têm mudado rapidamente os prognósticos e os planejamentos 

estratégicos do governo, das empresas, da politica e mesmo da econômica. 

A Folha de São Paulo, por exemplo, contratou quase 10 articulistas negros e 

aumentou em centenas de vezes a porcentagem desses profissionais no seu 

prestigioso veículos. Negros e negras apresentam, analisam e comentam a 

cena social nos demais e diversos veículos falado escrito e televisado de 

primeira linha. De forma intensa nesse ano, os negros bateram o recorde de 



protagonismo da publicidade corporativa e estrelato nas capas e matérias de 

revistas. 

Estão nas novelas, minisséries, programas humorísticos, programas musicais e 

esportivos. Estão nas passarelas de moda, nas feiras de literatura entre os 

premiados dos concursos literários. Estão entre os bem sucedidos youtubers e 

formadores de opinião nas redes sociais. 

As discussões que tomaram conta do país por conta do ineditismo dos novos 

formatos de intervenção de algumas empresas na confrontação com exclusão 

racial dos negros do ambiente corporativos, além de reproduzir lugares comuns 

do vazio da contestação sobre a razoabilidade e ou legalidade das ações 

afirmativas como instrumento legítimo e importante para combater o racismo 

estrutural ou viés inconsciente corporativo, produziu também a vizibilização de 

um problema crucial e desafiador para o mercado de trabalho como um todo: 

Completar o copo meio cheio ou encher o copo meio vazio. 

Assim, se o paradigma do Magazine Luiza ao criar um programa de trainees 

exclusivo para jovens negros jogou a régua para cima, provocou um intenso e 

ruidoso confronto de posições e resultou numa vitória acachapante da opinião 

pública e empresarial sobre o velho normal, isto é, o permanente e imutável 

olhar de despreocupação e desinteresse com a exclusão racial e o tão somente 

fortalecimento do discurso de que eu não sou racista, a manifestação do 

Nubank ao justificar que incluir negros no seu espaço corporativo significaria 

jogar a régua para baixo, produziu profunda reprovação social, empresarial e 

reputacional, obrigando-o a imediata retratação. 

Indicou para ele e para todos um novo normal subterrâneo em gestação que 

vem se constituindo e se consolidando de maneira profunda, consistente e 

veloz. Apontou também que sem uma nova releitura do cenário e sem despir-

se do viés inconsciente do olhar, além, de ficar para trás o mercado e as 

empresas serão surpreendidas, ultrapassadas e intensamente penalizadas. 

No novo normal, tanto como escolher a melhor régua para medir seu discurso e 

prática, as empresas e mercados precisarão manter-se atentas para não 

perder de vista o pente que  te penteia. 
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