
Em busca da ind
As mulheres estão em 17% das presidências de empresas no Brasil e ocupam a chefia do governo em
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ependência total
i pelo menos 11 países, mas ainda se cobram a conquista de uma estética perfeita e um marido

"Charlote, pessoalmente,
mostrou-se bastante discreta.
Conseguira o que almejava e
tinha tempo para refletir sobre
o assunto. Suas reflexões f oram
em geral satisfatórias. O senhor
Collins não era, a bem dizer,
nem agradável nem sensato.
Sua companhia era cansativa.
E sua afeição por ela devia ser
imaginária. Mas mesmo assim
seria seu marido. Mesmo não
tendo muitas ilusões a respeito
dos homens e do matrimônio,
o casamento sempre fora o seu
maior desejo; era a única posi-
ção tolerável para uma moça
bem-educada, de pouca fortuna.
E, por mais incertas que fossem
as perspectivas de felicidade, era
ainda a forma mais agradável
de ficar ao abrigo da neces-
sidade. Essa proteção, agora
a obtivera. Tainha vinte e sete
anos e jamais fora bela. Sabia,
portanto, que tivera sorte."

Em 1813, era assim que a
escritora inglesa Jane Austen
retratava a posição da mulher na
sociedade: a beleza tornava-se
imprescindível a quem não con-
tasse com um bom dote para se
casar. Na falta dos dois atributos,
só mesmo com muita sorte po-
deria contrair matrimônio, único
destino aceitável para quem
nascesse sob o sexo feminino.
Quase duzentos anos depois da
publicação de Orgulho e Pre-
conceito (atualmente nas telas
sob a direção de Joe Wright), a
eleição de Michelle Bachelet à
presidência do Chile, a condução
de Tarja Halonen pela segunda
vez consecutiva ao comando do
governo da Finlândia e a vitória
de Ellen Johnson-Sirleaf na
Libéria - - além da presença de
outras oito mulheres na chefia
de governo dos seus respectivos
países (ver quadro} - são a
prova irrefutável de que o desti-
no de uma moça pode reservar
muito mais do que uma troca de
alianças, com ou sem amor.

A autonomia econômica e
cultural das mulheres é con-
firmada em nível nacional pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE): hoje,
elas somam 44% da população
economicamente ativa, contra
os 29% verificados em 1976.
A proporção de lares sob res-

ponsabilidade feminina no País
cresceu de 15% para 28% no
período de 1980 a 2003. Dentre
essas mulheres, que centralizam
famílias com média de 2,6 inte-
grantes, a esmagadora maioria
(89%) não tem companheiro. O
IBGE também destaca a influên-
cia da carreira na mudança de
costumes: dentre aquelas que
se casam, quanto maior a esco-
laridade mais tardio é o enlace.
As que contam com mais de
11 anos de estudo tendem a se
casar a partir dos 25, quando já
se estabeleceram no mercado de
trabalho. Apesar de toda a inde-
pendência financeira e pessoal
conquistada nas últimas déca-
das, é curioso observar como
conceitos bastante arraigados
do início do século 19 - - como
a idéia de ser bela para obter
aceitação - ainda povoam o
imaginário feminino.

Pesquisa realizada em setem-
bro pela Market Analysis Brasil
com 320 mulheres de 15 a 70
anos que residem nas capitais
São Paulo, Rio de Janeiro, Recife
e Porto Alegre aponta que 79,4%
das brasileiras têm auto-estima
elevada. Nesse caso, o sentimen-
to está principalmente associado
aos desempenhos profissional
e intelectual: 23,6% dizem se
ver como alguém "inteligente"
quando estão bem. Uma ótima
notícia se o mesmo estudo não
apontasse que, quando a auto-
estima vai por água abaixo, a
primeira imagem que fazem de si
é de uma pessoa "feia" (resposta
de 30,2% das entrevistadas).
Outro percentual significativo
(20,3%) associa a baixa auto-
estima à sensação de ser "igno-
rada" (ver tabela). A principal
atitude tomada por quem está
mal consigo é emblemática: sair
à procura de um "tratamento de
beleza" (resposta de 15%).

ESTÉTICA VERSUS UTILIDADE
"Nossa sociedade mantém a

forte percepção de que mulher
é enfeite", afirma a professora
Dulce Critelli, titular de filosofia
da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (PUC/SP).
"Ainda não saímos da condição
de objeto", diz Dulce, que co-
ordena o Existentia - - Centro
de Orientação e Estudos da

Dulce: sociedade mantém a forte percepção de que
mulher é enfeite e não saiu da condição de objeto

Condição Humana. Ela
lembra que a preocu-
pação com a estética
sempre foi fundamen-
tal para o ser humano.
"A questão agora é
que ela ganhou mais
importância que a utili-
dade", ressalta. Assim,
muitas profissionais
sentem a obrigação (e
não o prazer) de cuidar
da beleza para que a
sua competência tenha
respaldo.

"No mundo da TV,
é comum observar um

apresentador de programa, por
exemplo, que esteja acima do
peso; mas muito raramente se
verá uma mulher na mesma con-
dição", constata a coordenadora,
que relembra os estereótipos
que acompanharam mulheres
em posições de destaque na
política. "Luiza Erundina (ex-
prefeita de São Paulo}, des-
crita como nordestina, baixinha
e gordinha, sempre chamou a
atenção dos críticos, que diziam
que ela não se preocupava com
a aparência. No mesmo cargo e
com um comportamento exa-
tamente oposto, Marta Suplicy



foi taxada de 'perua'", aponta. A
título de comparação, a careca
do atual prefeito da capital pau-
lista, José Serra, não costuma
ser motivo de crítica ou ridicu-
larização. Embora a conquista de
espaço nos mais altos escalões
da vida pública seja um indício
de transformação da visão da
mulher sobre suas próprias
competências e oportunidades,
Dulce acredita que somente a
médio prazo a sociedade poderá
reagir a essa mudança sem uma
visão machista.

OLHAR MASCULINO
Para a publicitária Paloma

Zimmer, analista de projetos da
•

Market Analysis, uma das informa-
ções que mais merecem destaque
apontadas pela pesquisa sobre
a auto-imagem da mulher brasi-
leira é a atual atenção precoce à
aparência. "Quando perguntamos
com que idade elas começaram
a se preocupar com o peso e a
forma do corpo, mais da metade
das adolescentes disse que foi
no período de 12 a 14 anos; 14%
afirmaram que foi entre os 9 e os
11 anos." No caso das mais velhas,
isso só teve início aos
18, 30 ou até 45 anos.
Quanto mais alta a fai-
xa etária, mais tarde
a mulher começou a
se preocupar com a
aparência física.

A socióloga Célia Belém,
dona da consultoria Arquitetura
do Conhecimento, salienta que a
sociedade, ao mesmo tempo em
que idolatra a juventude, exige
dela determinados comporta-
mentos. "Em relação às meninas,
elas precisam ser magras, belas e
usar roupas curtas - - e isso tudo
é muito opressor", critica. Quan-
do está na vida adulta, a mulher
depara-se com a constante bus-
ca do reconhecimento do sexo
oposto, e tal ação não acontece
por acaso. "Vivemos em um
mundo em que os critérios de
beleza são muito masculinos:
são homens os principais costu-
reiros, estilistas, cabeleireiros,
maquiadores... Eles ditam o
que é belo." Vale destacar que
no mercado de mídia também
é o olhar masculino que impera
e, portanto, decide o que deve
aparecer.

Um levantamento realizado
em agosto de 2004 pelo Ibope
Solution com mulheres das
classes A e B de 18 a 49 anos
moradoras das regiões Nordes-
te, Sudeste e Sul identificou
que os itens em que elas menos

estão satisfei-
tas comple-
tamente são
aparência e
corpo - - cada
um com 17%
de aprovação

Nem alta nem baixa

Fonte: Market Analysis Brasil
Metodologia: entrevistas telefônicas com 320 mulheres de 15 a 70 anos

residentes nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre
Margem de erro: 5,48%. Realização: 7 a 22 de setembro de 2005

total; quanto à aparência, 51%
estão parcialmente satisfeitas
e 32% mostram-se insatisfeitas;
em relação ao corpo, 44% mos-
tram-se em parte satisfeitas e
39% totalmente insatisfeitas. "A
idealização da beleza feminina
é muito presente na vida dessa

mulher, o quê desenvolve uma
forte expectativa em relação à
sua própria aparência", diz Nel-
som Marangoni, diretor executi-
vo do Ibope Solution. No estudo,
outro assunto foi alvo da mais
alta aspiração feminina: daqui a
dez anos, 80% delas gostariam

Paloma: destaque da pesquisa é a atenção precoce da mulher brasileira à aparência



Célia: meninas precisam ser magras e belas e usar roupas curtas, o que é muito opressor

de estar casadas e morando com
o marido. Hoje em dia, 50% das
entrevistadas vivem essa condi-
ção, 19% namoram e não moram
junto e 19% estão sozinhas.

De acordo com o IBGE, 70%
das mulheres se casam até os 30
anos e a partir dos 34 o índice
de mulheres casadas começa
a declinar - - seja pela menor
expectativa de vida dos homens
ou porque eles tendem a prefe-
rir companheiras mais jovens.
Pesquisadores já chamam o fe-
nômeno de "pirâmide da solidão
feminina". Ao mesmo tempo em
que avança na vida pública e
conquista cada vez mais espa-
ço nas organizações, a mulher
do século 21, paradoxalmente,
parece temer o mesmo mal que
o da personagem Charlotte, de
Já: isten: ficar sozinha. A di-
ferença está no motivo que gera

essa ansiedae-diferentemente
de dois séculos atrás, ela agora

pode ter o próprio trabalho e se
manter sem ser questionada,
mas deseja alguém para dividir
o que aprendeu. Marangoni: idealização da beleza feminina está sempre presente na vida da mulher

Forte, sem perder a ternura
Com o mês dividido entre Curitiba, Foz

do Iguaçu e algumas viagens internacio-
nais, Gleisi Hoffmann, 40 anos, já "chorou
horrores" em quartos de hotel. Com um
filho de quatro anos em casa e o marido
com uma vida tão ou mais nômade que a
própria, ela costuma questionar-se sobre
suas escolhas e a ausência no dia-a-dia do
pequeno João Augusto. "Mas sei que es-
tou fazendo a coisa certa", diz a executiva,
diretora financeira da Itaipu Binacional
e responsável pela administração de um
orçamento anual de US$ 2,5 bilhões. "Não
quero que ele venha a se sentir culpado
um dia por eu ter deixado a minha carrei-
ra, que é quase tão importante para mim
quanto para ele." A atenção com o filho,
por sinal, fez com que ela declinasse do
convite do ministro Antônio Palocci para
compor sua equipe em Brasília; no Para-
ná, ela teria mais "infra-estrutura" para
cuidar de João Augusto.

Gleisi é a primeira mulher nos 29 anos
de Itaipu a assumir um cargo de diretoria,
marca histórica que ela faz questão de não
deixar passar em branco. Mesmo estando
fora das suas atribuições, tomou inicia-
tivas para inovar a política de recursos
humanos. Foi ela a articuladora do projeto
Pró-Eqüidade de Gênero, adotado pela
hidrelétrica em 2004. Depois de ouvir
as 480 empregadas de Itaipu (15% do
quadro), implantou a adoção do horário
móvel (em que a funcionária tem o di-
reito de chegar ou sair meia hora antes,
compensando no mesmo dia) e contratou
médicas para a companhia, já que muitas
mulheres sentiam certo constrangimento
em serem atendidas por homens. O di-
reito de acompanhar comemorações que
tenham a participação dos filhos, como
o Dia das Mães, também foi concedido.

Gleisi: não quer que o filho venha a se
sentir culpado por ela ter deixado a carreira

Tantas mudanças mexeram com os brios
masculinos. "Funcionários e represen-
tantes de sindicato vieram à minha sala
reclamar os mesmos direitos e dizer que
eu só pensava nas mulheres", diverte-se
Gleisi, que acabou estendendo as medidas
para a equipe masculina.

Ex-militante estudantil, a atual dire-
tora de Itaipu conta que sempre se sentiu
indignada com a distribuição de renda no
País, o que a levou a participar de movi-
mentos sociais. "Mas eu já achava que
havia muita idealização nas discussões
e pouca visão prática", diz a profissional,
que decidiu estudar direito e, mais tarde,
especializou-se em gestão pública e ad-
ministração financeira. "Desde a minha
juventude percebi que, sendo mulher,
teria de dominar muito bem um assunto
para ser ouvida e receber a mesma aten-
ção que um homem."

QUALIDADE DE VIDA
A percepção de Gleisi é comum à

maioria das executivas do País. Estudo
realizado em 2001 pela professora Be-
tania Tanure de Barros, da Fundação
Dom Cabral (FDC), de Nova Lima (MG),
revela que 55% das executivas sofrem
preconceito velado nas organizações:
depois de atingir determinado patamar
na companhia, dificilmente são alçadas
a novos postos. "A empresa desconfia se
elas são ou não capazes de assumir mais
responsabilidades", salienta Betania, que
atualizou o levantamento. "Nestes últimos
quatro anos, a oferta de oportunidades
aumentou um pouco, mas a percepção de
ter de ser mais competente que o homem
para ocupar o mesmo lugar permanece",
afirma a especialista em comportamento
organizacional, para quem as mulheres
enfrentam uma "equação social sem so-
lução aparente": a demanda de trabalho

Wong: os cargos de diretoria são ocupados em 85%
dos casos por homens e em apenas 15% por mulheres

aumenta na mesma proporção que a
preocupação com a qualidade de vida,
em especial para aquelas com filhos de
até 10 anos. *

Outra pesquisa, desta vez do Grupo
Catho, aponta que a presença feminina
na presidência de companhias mais do
que dobrou entre 1995 e 2005, passando
de 8,1% para 16,7% - - um avanço, sem
dúvida, mas ainda muito pouco ao con-
siderar que nos escalões mais baixos da
hierarquia (na posição de encarregadas,
por exemplo) elas somam 48,3% do total.
Robert Wong, sócio da Partnership & Le-
arning, empresa voltada à educação exe-
cutiva, confirma a proporção, com base
em levantamento mundial. "Na diretoria,
os homens ocupam em média 85% das
vagas, contra 15% das mulheres; quando
chegam à presidência, elas estão apenas
em 3% dos cargos", constata Wong, mem-
bro do conselho mundial da Korn Ferry,
líder no recrutamento de altos executivos.
"O mais espantoso é que, quando são trai-
nees, elas somam 70% da equipe."

Ele não acredita, no entanto, que a
"barreira invisível" que separa as mulhe-
res do alto escalão produza efeitos ne-
cessariamente negativos. "Toda escolha
tem um custo", afirma o ex-headhunter.
"As mulheres nem sempre estão dispos-
tas a pagar o preço da ascensão, que
costuma envolver o trabalho estendido
aos fins de semana, o jogo político, a
bajulação aos superiores na hierarquia e
a pouca atenção aos filhos, ao marido e
à própria saúde", assegura Wong, autor
do livro O Sucesso Está no Equilíbrio
(Editora Campus, 2005). "Os homens,
em geral, aceitam o desafio e mais
tarde descobrem que a conta é muito
alta. Mas aí o tempo já passou." (DNM)

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem especial, ano 27, n. especial, p. 4-7, 6 mar. 2006.




