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RESUMO: O objeto da presente pesquisa é a estruturação comparativa sobre 
Ações Afirmativas no mercado de trabalho nas Américas (observando-se, 
especificamente, Estados Unidos, Brasil e Uruguai) em direção à igualdade de 
oportunidades entre as raças (com intersecção ao gênero). Ao lado da 
Educação, as políticas de Ação Afirmativa (AA) no mercado de trabalho são a 
mais poderosa ferramenta para corrigir os desequilíbrios decorrentes da 
discriminação histórica, permitindo mobilidade social harmônica, de todas as 
raças. Os elementos chave para a comparação entre os países são as 
estatísticas (índices de desenvolvimento humano e de mercado de trabalho), o 
patrimônio histórico-cultural e também as bases constitucionais (Princípio da 
Dignidade Humana e o Princípio da Igualdade – ou como diz a Constituição 
americana “Equal Protection” guarantee), os quais recebem diferentes 
abordagens funcionais conquanto embasadas em duas diferentes tradições 
legais (common law e civil law). A imersão comparativa revela diferenças “abaixo 
da superfície, mesmo a despeito das similaridades da superfície, tanto quanto 
haja possibilidade de diferenças no mais importante nível”. Ademais, Brasil, 
Uruguai e Estados Unidos, possuem histórico de escravidão e segregação racial, 
justificando-se, portanto, a relevância do tema: os efeitos do passado de 
discriminação vão muito além de histórias pessoais hediondas, culminando com 
abismos sociais e econômicos entre raças (e etnias), o que se constitui em 
matéria de ordem pública. Nessa toada, os programas de AA devem ser 
incluídos na estrutura normativa do Estado moderno: o conceito estático de 
“igualdade legal” é agora considerado sob os aspectos da igualdade substancial 
e material. Noutras palavras, as AAs garantem equilíbrio entre os conceitos de 
igualdade, dignidade humana e equidade. Apesar disso, a acomodação entre 
esses conceitos fundamentais parece estar longe da simples conciliação. No 
intuito de endereçar essa questão, as ações afirmativas existentes nos Estados 
Unidos, Brasil e Uruguai, foram comparadas sob seus aspectos funcionais e 
culturais, especialmente à luz da legislação aprovada no Uruguai (Lei n. 19.122) 
e Brasil (Lei 6738/2013), as quais promovem a inclusão afrodescendente no 
mercado de trabalho público (e privado, apenas no caso da legislação uruguaia). 
De outro lado, importa salientar como as Ações Afirmativas continuaram 
estruturadas nos Estados Unidos mesmo após o julgamento Fisher v. University 
of Texas at Austin. A pesquisa ainda entrevistou empresas brasileiras e outras 
multinacionais, acerca de sua intenção em aderir aos incentivos fiscais (essa 
como técnica de AA) em contrapartida à contratação de afrodescendentes, 
revelando-se que existe uma intenção empresarial positiva ainda que tímida. 
Salientou-se a necessidade de acompanhamento de campanhas sociais e 
respaldo da legislação trabalhista. Em suma, a despeito das diferentes 
premissas sociológicas de cada um dos Países acima mencionados, pretendeu-



se admitir o transplante legal entre os diferentes ordenamentos jurídicos e 
reequilibrar o mercado de trabalho (quanto aos indicadores de gênero e raça). 
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