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Na área de private banking, maioria das vagas para cargos executivos é das mulheres. 
 
Os profissionais responsáveis pela seleção de executivos garantem: as empresas não fazem mais 
distinção entre os sexos na hora de escolher seus líderes. Na prática, os homens ainda dominam 
os cargos de diretoria, mas o equilíbrio entre os gêneros no ambiente de trabalho é uma questão 
de tempo. "Acreditamos que, em 20 anos, o porcentual de homens e mulheres em cargos 
executivos seja igual", afirma Silvana Case, vice-presidente do Grupo Catho. 
 
Enquanto o equilíbrio não acontece, as mulheres dominam áreas em que suas habilidades naturais 
favorecem sua atuação. "A mulher é mais minuciosa, atenciosa, tem mais paciência, lida melhor 
com detalhe, é mais funcional. Por isso, todo trabalho de atendimento ao cliente e relacionamento 
são mais favoráveis à mulher",diz Eline Kullock,presidente do Grupo Foco.  
 
Não é à toa que o investimento dos bancos no segmento de "private banking" tem oferecido boas 
oportunidades para executivas."Registramos um aumento de 40% no número de posições 
comerciais para private banking e a maioria das vagas é preenchida por mulheres", garante 
Vinícius Dolotnicki, gerente da Michael Page. 
 
Segundo ele, as instituições financeiras procuram por profissionais que já tenham uma carteira de 
clientes, geralmente adquirida depois de alguns anos de experiência nesse tipo de atendimento. 
"O inglês fluente também é importante, apesar de não ser impeditivo em empresas que atuam 
apenas no mercado brasileiro", comenta Dolotnicki.  
 
"São posições em que, até pouco tempo,só se viam homens.As mulheres que assumem essas 
responsabilidades hoje são verdadeiras desbravadoras.Estão quebrando barreiras ao ocupar 
cargos de liderança em territórios tidos como masculinos", ressalta Daniele. 
 
Lia Aere, diretora de TI da Ticket Serviços, empresa do grupo Accor, é uma dessas 
desbravadoras. Ela assumiu o cargo em 2000, quando a companhia decidiu rever todos os 
processos a partir da área de tecnologia, pela implementação de sistema de gestão. A executiva 
foi chamada para liderar o projeto porque conhecia muito bem o mercado e a estrutura da 
organização, onde já atuava há 12 anos, durante os quais atuou em diversas filiais.  
 
Apesar de ser um convite irrecusável, era arriscado aceitá-lo."Foi um grande risco assumir a 
área", declara. "Primeiro porque eu não tinha conhecimento técnico, segundo porque implicaria 
terceirizar pessoas e, terceiro, porque TI é uma área predominantemente masculina", explica. 
 
Para superar o desafio, a primeira coisa que Lia fez foi tratar de adquirir o conhecimento técnico 
que não tinha. Ela também fez questão de tornar seu trabalho transparente para a equipe, como 
uma maneira de ganhar a confiança das pessoas."Cheguei a buscar subsídio nas pesquisas do 
Gartner para apontar que estávamos seguindo o caminho certo", lembra. 
 
Nessa época, o apoio de dois homens foi fundamental. Um deles foi Virgílio Veloso, executivo do 
Grupo Accor,que atuou como uma espécie de coach para ela. O outro foi o próprio presidente da 
empresa,que apoiou todas as suas ações. "Precisava de um apoio muito forte porque era 
necessário capacitar todas as pessoas para lidar com o novo sistema", comenta Lia. 
 
Depois de ter realizado um trabalho bem-sucedido, a executiva encara o projeto - chamado de 
milenium - como "uma coisa fantástica" para sua carreira. "Minha atuação passou a ser mais 
estratégica. Eu tinha uma visão estratégica na área comercial, mas uma coisa é ter a percepção 
outra é criar efetivamente uma estratégia e colocá-la em prática." 
 



Lia diz acreditar que o fato de ser mulher contribuiu para o sucesso de sua empreitada. 
"Transformar a vida das pessoas não é fácil. Exige um cuidado na forma de fazer", afirma. Ela 
procurou tornar o ambiente do departamento mais feminino. "Os profissionais da área de TI são 
naturalmente introspectivos. Além disso, a predominância masculina dificultava ainda mais o 
relacionamento interpessoal." 
 
Hoje a área tem quatro mulheres na média gerência. "É impressionante como isso contribuiu para 
quebrar o gelo", diz Lia entusiasmada. A executiva procurou não apenas colocar mais mulheres na 
equipe, mas também pessoas mais extrovertidas. "O responsável pela segurança da informação, 
por exemplo, tem formação técnica, mas também é psicólogo." 
 
Para os que ainda acreditam que há preconceito contra mulheres no mercado executivo, 
Silvana,do Grupo Catho, afirma que as empresas não se preocupam com o sexo do profissional, 
mas sim com o quanto eles se dedicam ao trabalho. E, para mulher, o preço de investir em uma 
carreira executiva é sempre mais alto do que para o homem."Acabei de sair de uma reunião com 
uma executiva que tem um bebê de nove meses. Ela estava trabalhando desde às 7h da manhã e 
deve sair do escritório só lá pelas 19h. 
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