
H á 20 anos, o Wall Street Journal cu-
nhou o termo "teto de vidro" para

caracterizar as dificuldades quase im-
perceptíveis que impedem as mulhe-
res de alcançar postos de destaque nas
grandes companhias. De lá para cá, o
assunto virou febre no mundo inteiro.
Nos Estados Unidos, por exemplo, foi
criada uma fundação para entendimen-
to do fenómeno. As gran-
des empresas passaram a
divulgar políticas de igual-
dade entre os géneros.

A escassez de informa-
ções sobre essas barreiras
invisíveis no Brasil moti-
vou um estudo inédito do
Instituto de Pesquisa Eco-
nómica Aplicada (Ipea). O
levantamento, Ascensão
Profissional de Homens e
Mulheres nas Grandes
Empresas Brasileiras, reforça a lite-
ratura internacional: a diferença entre
homens e mulheres nos postos-cha-
ve de indústrias com mais de 500 em-
pregados é extremamente favorável
ao sexo masculino.

Durante sete meses, o pesquisador
Danilo Coelho coletou e cruzou da-
dos de censos do IBGE e do Minis-
tério do Trabalho referentes aos anos
de 1996 e 2004, relativos a pessoas
que ingressaram nas indústrias. A pri-
meira conclusão é que, apesar de re-
presentar 23% da força de trabalho
da indústria, as mulheres ocupavam

17%
das mulheres

tiveram alguma
promoção. Entre

os homens,
foram 22%

apenas 14% dos cargos de comando
em 2004. O quadro já foi mais grave.
Há dez anos, apenas oito em cada
cem cadeiras de comando pertenciam
às mulheres.

Elas também foram menos promo-
vidas no intervalo de tempo analisa-
do. Do universo pesquisado, 17% de-
las melhoraram de cargo. Entre os ho-

mens, foram 22%. O sa-
lário t ambém não é
alentador para as mu-
lheres com curso supe-
rior que trabalham nas
grandes indústrias. Ga-
nham cerca de quatro
salários mínimos menos
que os homens. Eles re-
cebem, em média, R$
6.930. Elas, R$ 5.640.
Uma mulher leva um
tempo 54% maior para

ser promovida que um homem.

Apesar de não ter concentrado sua
pesquisa nas razões da diferença, Coe-
lho cita três teorias consagradas que aju-
dam a explicar as desvantagens femi-
ninas. A primeira é o preconceito puro
e simples. Como a decisão de
promover geralmente está na
mão do homem, ele pode
considerar, sem base nenhu-
ma, que a mulher não está
preparada para assumir uma
nova função.

A segunda tese é a da reprodução do
statu quo. Como os homens estão em
maior número nos postos-chave e são
promovidos em maior número, a ten-
dência é manter a prática corrente. Por
último está a relação da mulher com
o trabalho. Em virtude de outras tare-
fas - cuidar dos filhos, pais e cônjuge -,
a mulher teria menor apego ao traba-
lho. Isso desestimularia a empresa a in-
vestir em sua capacitação e promoção.

De acordo com a presidente da As-
sociação Brasileira de Antropologia,
Miriam Grossi, a discriminação é uma
questão cultural, que só aos poucos vai
mudar. "Desde o século XIX, as mu-
lheres pleiteiam condições de igualda-
de, inclusive no salário. O resultado
ainda não é bom", diz.

A gerente de Responsabilidade So-
cial do Laboratório Ache, Márcia Tedes-
co, faz parte da minoria feminina nos
cargos de direção. Com seis meses de
empresa, foi promovida e teve 15% de
aumento. Em outras companhias, po-
rém, não foi assim. "No último empre-
go levei cinco anos para crescer na em-
presa. Tive até de adotar uma postura
comportamental masculina", afirma.

Essa reação é uma das mais comuns
quando a mulher deseja subir na car-
reira. Uma pesquisa americana realiza-
da com as principais executivas dos
EUA concluiu que a tática de adotar
comportamento masculino só foi supe-
rada pela tática de passar mais horas
no trabalho. Mas há também as mulhe-
res que não se importam com o fe-

nómeno. Trocam salários um pou-
co mais leves por mais tempo de
convívio social e lazer. •
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Por que elas não sobem
As grandes empresas afirmam dar oportunidades

                                         iguais às mulheres.Não é bem assim
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