
notícias
ESPECIAL CONSCIÊNCIA NEGRA

Novembro 2014

O II Censo da Diversidade nos 
Bancos é uma importante conquis-
ta da Campanha Nacional 2012. 
Com o slogan “Somos diferentes, 
somos iguais”, o levantamento 
visa atualizar o raio-x da categoria 
sob os aspectos de raça, gênero, 

orientação sexual e pessoas com 
de� ciência (PCDs). Responderam 
ao questionário 187.411 bancários 
(41% da categoria).

A primeira edição foi realizada 
em 2008, com participação de 
204.133 bancários (49,9%).

RAIO-X

É PRECISO MAIS
No mês da Consciência Negra, os 

bancários tiveram acesso aos resultados 
do II Censo da Diversidade nos Bancos, 
realizado entre 17 de março a 09 de maio, 
com objetivo de favorecer as ações de 
combate às desigualdades no setor.

Com um espaço de seis anos da pri-
meira edição, este II Censo mostra que 
pouca coisa mudou no sistema � nancei-
ro brasileiro. A exclusão ainda é latente 
tanto na contratação, como na evolução 
pro� ssional, atingindo principalmente 
negros e mulheres.

Nesse período, o número de negros 
no setor aumentou apenas 5,6 pontos 
percentuais. Em 2008, quando foi rea-
lizado o I Censo, 19% dos bancários se 
reconheciam como negros. Na atual 
edição, são 24,7%.

De acordo com os dados, essa pe-
quena evolução de trabalhadores negros 
ocorreu prioritariamente na faixa etária 
entre 25 e 34 anos. Considerando as 
regiões geográ� cas brasileiras, o maior 
crescimento se deu no Nordeste, mas é 
no Norte onde está o maior número de 
bancários pardos e pretos.

No que diz respeito ao grau de ins-
trução, o número de funcionários negros 
com nível superior ou acima 
subiu de 59% 

para 74,5%. Mesmo assim, os negros no 
sistema � nanceiro são em menor número 
do que na População Economicamente 
Ativa (PEA) com mais de 18 anos e esco-
laridade superior incompleto ou acima.

“A presença de pardos e pretos nos 
bancos não representa a sociedade 
brasileira, que hoje tem 51% de negros”, 
afirma Crislaine Bertazzi, diretora de 
Políticas Sociais da FETEC-CUT/SP. “Mes-
mo entre os contratados, quase não há 
ascensão para cargos de direção. Além 
disso, praticamente, não se veem bancá-
rios negros no atendimento ao público, 
numa evidente negação do retrato do 
nosso país”, critica a dirigente.

Na avaliação do movimento sindical, 
o II Censo da Diversidade nos Bancos é 
conquista a ser ressaltada como fruto da 
organização da categoria. No entanto, 
apresenta lacunas que precisam ser 
equacionadas. “No caso das mulheres 
negras, o único dado revelado são os 
salários 31,8% menor do que os 
dos homens brancos. 

É preciso mais detalhamento. Tam-
bém não há caracterização por natureza 
de banco (público e privado), o que não 
nos permite saber se as instituições pri-
vadas estão ampliando a inclusão racial, 
ou se as contratações de negros são em 
decorrência dos concursos públicos”, 
explica Bertazzi.

A Comissão de Gênero, Raça e Orienta-
ção Sexual (CGROS) da categoria bancária 
cobra aperfeiçoamentos da Fenaban, por 
meio de novos recortes e cruzamentos 
de dados. Além disso, está convidando o 
MPT (Ministério Público do Trabalho), OIT 
(Organização Internacional do Trabalho), 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra� a e 
Estatística) e IPEA (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) para colaborarem 
nas análises e no desenvolvimento de 
ações que favoreçam a igualdade de 
oportunidades nos bancos.

É PRECISO MAIS
CENSO REVELA:



A
vançar no combate ao 
racismo e ao preconcei-
to é o objetivo do Dia 
da Consciência Negra, 
comemorado em 20 de 

novembro, em alusão à morte de 
Zumbi dos Palmares, o último líder 

POR UM BRASIL MAIS INCLUSIVO

S
amba, feijoada, milho, 
quindim, tapioca, amen-
doim. Essas são algumas 
das inúmeras contribui-
ções dos negros para a 

cultura brasileira. O modo de falar do 
povo brasileiro traz consigo pelo me-
nos 5 mil termos de origem africana.

Mesmo com essa contribuição, a 
história brasileira sempre foi marca-
da por racismo e preconceito contra 
pretos e pardos. Por mais de 100 
anos após a libertação dos negros 
escravizados, as elites brasileiras 
sempre negaram a verdadeira cida-
dania a essa parcela da sociedade, 
resultando na propagação da miséria.

Somente nos últimos 12 anos é 
que essa situação de pobreza e ex-
clusão da população negra começou 
a ser revertida, por meio de ações 

afi rmativas desenvolvidas pelo go-
verno federal.

O primeiro passo foi a criação da 
Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial da Presidência 
da República, em 2003, com a 
missão e propor diretrizes de enfren-
tamento ao racismo. De lá para cá, 
foram desenvolvidos programas para 
superação de desigualdades socioe-
conômicas; contra violência juvenil, e 
por maior inserção no ensino superior 
(cotas universitárias).

Em 2010, foi instituído o Estatuto 
da Igualdade Racial destinado a com-
bater todas as formas de intolerância 
étnica, resguardando os direitos da 
população negra com respeito à 
diversidade.

No ano passado, a presidenta 
Dilma sancionou a Emenda Consti-

tucional nº 72, estabelecendo igual-
dade de direitos aos trabalhadores/as 
domésticos/as, com forte impacto na 
população negra.

Fruto da perseverança dos movi-
mentos sociais, esses importantes 
avanços trazem um novo horizonte 
para os negros no Brasil. No entanto, 
a CUT e entidades fi liadas enten-
dem que é preciso mais. Seguem 
fi rmes nas lutas contra preconceito, 
atuando para que a legislação seja 
efetivamente cumprida, a exemplo 
da lei 10.639, de 2003, que torna 
obrigatório o ensino da história e cul-
tura afro-brasileira e africana, desde 
a educação básica até o nível médio. 
Assim como a lei 12.990/14, mais 
recente conquista que estabelece re-
serva de 20% das vagas em concursos 
públicos federais para pretos e pardos.

20 DE 
NOVEMBRO

do maior dos quilombos do período 
colonial, ocorrida em 1695.

Criada há mais de 30 anos pelo 
movimento negro, a data foi ofi cializa-
da em 2011, por meio da Lei 12.519. 
Hoje é comemorada com feriado 
ofi cial em 1.047 cidades brasileiras.

Em alguns estados, como Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso, Alagoas, Amazonas e Ama-
pá, vigora lei estadual estabelecendo 
feriado em todos os municípios. No 
Estado de São Paulo, não há uma 

lei estadual, entretanto, a data está 
no calendário ofi cial de 101 cidades 
por leis municipais, incluindo a ca-
pital paulista.

Neste dia, os movimentos sociais 
promovem atividades de conscienti-
zação, buscando resgatar a identi-
dade de raça, com respeito à diver-
sidade. É um importante momento 
para amplifi car a conscientização de 
que o Brasil é um país plural e de 
que a luta deve ser diária para que 
as oportunidades sejam iguais para 
todos e todas as brasileiras.
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