
MUNDO carreira

AFINAL, ELAS ESTÃO
Ainda há poucas mulheres no topo das
maiores empresas do mundo. Mas a
ascensão feminina nunca foi tão rápida
DENISE DWECK

PEPSICO SURPREENDEU O
mercado nos últimos dias
ao anunciar uma mudan-
ça importante em seu co-
mando. Condutor de uma
bem-sucedida política de
diversificação de negó-

cios, que tornou o faturamento do grupo
menos dependente da venda de refrige-
rantes e de salgadinhos extracalóricos, o
presidente Steve Reinemund deixa o co-
mando da operação, passando a ocupar
uma vaga no conselho da empresa até sua
aposentadoria, prevista para ocorrer em
maio de 2007, Ele será substituído à fren-
te da PepsiCo pela atual diretora financei-
ra da companhia, a executiva indiana In-
dra Nooyi, de 50 anos. É a primeira vez na
história da empresa que uma mulher che-
ga à presidência. Há 12 anos na PepsiCo,
Indra deve assumir as novas funções em
outubro, comandando um conglomerado
com 157 000 funcionários, marcas distri-
buídas em 200 países e faturamento anual
de 32,5 bilhões de dólares.

Nascida numa família de classe média
da cidade de Madras, Indra mudou-se pa-
ra os Estados Unidos aos 23 anos para cur-
sar mestrado em administração na Univer-
sidade Yale, em Connecticut Sua vida pro-
fissional foi quase toda construída na Pep-
siCo. Ela ingressou na empresa em 1994,
no cargo de vice-presidente de planeja-
mento estratégico, Apesar de morar há
mais de duas de'cadas nos Estados Unidos,
Indra usa suas origens como arma de mar-
keting pessoal. Em ocasiões especiais, ves-
te-se com o sári, traje tradicional indiano,
faz visitas constantes à índia e professa o
hinduísmo. Um de seus primeiros desa-

fios será justamente melhorar a imagem
da companhia em seu país. A Pepsi e a Co-
ca-Cola estão sendo acusadas de distribuir
na índia refrigerantes contaminados por
pesticidas — seis estados já proibiram a
venda dos produtos.

Indra faz parte de uma geração de mu-
lheres — todas na casa dos 50 anos de ida-
de — que começa a chegar ao topo de al-
gumas das maiores corporações do mun-
do. Só neste ano, outras duas executivas
foram alçadas à liderança de tradicionais
companhias americanas. Em maio, Patrí-
cia Woertz chegou ao comando da ADM,
um dos maiores grupos de agronegócios
do mundo. Um mês depois, foi a vez, de
Irene Rosenfeld assumir a Kraft Foods,
segunda maior empresa de alimentos do
planeta, atrás apenas da Nestlé, Entre as
500 maiores companhias dos Estados Uni-
dos listadas pela revista Fortune, existem
atualmente 11 mulheres ocupando a pre-
sidência. Embora ainda pequeno, o núme-
ro está em rápido crescimento—em 2002,
há apenas seis executivas nessa posição.
A chegada do sexo feminino ao topo das
organizações é o ponto culminante de um
processo que passa pelo aumento dos ní-
veis educacionais e por sua inserção no
mundo dos negócios. De acordo com a
empresa de pesquisa Catalyst, a participa-
ção feminina nos conselhos de adminis-
tração das 500 maiores empresas ameri-
canas aumentou 53% nos últimos dez anos
(veja quadro na pág. 70).

Segundo dados da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), as mulheres
já representam 40% da força de trabalho
do planeta — as chances de algumas de-
las chegarem ao topo nas empresas, por-

tanto, cresce vertiginosamente, Além dos
fatores estatísticos, em países como os Es-
tados Unidos não se podem desprezar as
pressões dos defensores da diversidade no
trabalho. A atuação desses grupos vem fi-
cando mais fácil com o avanço que as mu-
lheres apresentam em seu currículo. A par-
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ticipacão proporcional feminina no mercado de
trabalho cresce mais em setores que exigem al-
gum tipo de especialização. Isso fica muito cla-
ro quando se analisam cargos administrativos e
gerenciais. Nos Estados Unidos, as mulheres ocu-
pam hoje quase a metade dessas vagas. No Bra-
sD, o índice é de 45%. "Elas estão assumindo po-
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sições mais estratégicas, o que aumenta a
probabilidade de ser líderes", diz Aline
Zimmerman Franco, sócia da Fesa, mul-
tinacional de recrutamento de executivos,

SÃO EXPLICAÇÕES PARA A ASCENSÃO
feminina ancoradas na lógica. Os teóricos
da administração, porém, há anos buscam
razoes na seara emocional e apóiam-se no
senso comum. Mulheres, de maneira ge-
ral, são consideradas mais emotivas, sen-
síveis e intuitivas — características cada
vez mais valorizadas num discurso empre-
sarial que prega o trabalho em equipe, a
cooperação e a conciliação. Esses traços
de comportamento explicariam, por exem-
plo, a escolha da executiva Irene Roseri-
feld, de 53 anos. para ocupar a presidên-
cia da Kraft Foods. Sua missão é realizar
mudanças profundas nas operações da
companhia. O processo inclui a venda de
marcas que somam hoje 5% de seu fatu-
ramento anual de 34 bilhões de dólares, o
corte de 14 000 empregos e o fechamen-
to de 40 fábricas. Ok. Trata-se de um tra-
balho que alguns homens preparados po-
deriam fazer. Portanto, muito mais do que
por sensibilidade e delicadeza, Irene foi
escolhida para comandar a reestruturação
por pura capacidade de execução. "Ela não
chega com idéias preconcebidas, gosta de
escutar os outros e quando decide fazer
uma coisa faz na hora", afirmou a EXAME
Jean Spence, chefe da divisão de pesquisa
e qualidade da Kraft.

Quando se fala em carreira, a real dife-
rença entre homens e mulheres parece es-
tar no impacto da maternidade. O desafio
de conciliar trabalho e família, para elas,
costuma ser maior — embora não seja in-

transponível. Brenda Barnes, atual presi-
dente da Sara Lee, conglomerado ameri-
cano que atua nas áreas de alimentação e
vestuário, é um exemplo disso. Em 1998.
ela abandonou o posto de presidente da

Pepsi-Cola americana, onde re-
cebia um salário de 2 milhões de
dólares por ano, para dedicar-se
a seus três filhos. Enquanto esta-
ve fora do corre-corre dos escri-
tórios, Brenda participou do con-
selho de sete empresas. Foi a for-
ma que encontrou para manter-
se atualizada. Passaram-se quase
seis anos até que ela voltasse a
uma função executiva, ocupando
a diretoria de operações da Sara
Lee em 2004. Em fevereiro do
ano passado foi promovida à pre-
sidência da empresa.

O caminho escolhido por
Brenda—uma opção tipicamen-

te feminina — foi muito mais arriscado
que o trilhado por Patrícia Woertz, atual
presidente da ADM, uma das maiores em-
presas de agronegócio do mundo. Mãe de
três filhos, Patrícia fez carreira de executi-
va-padrão. Trabalhou na área de petróleo,
tradicionalmente ocupada por homens,
sempre deixou clara sua disponibilidade
de viajar e mudar de cidade quando isso
fosse solicitado e nunca rejeitou trabalho
extra. Trabalhadora quase compulsiva,
Patrícia assumiu cargos do Texas ao Cana-
dá. Em 2001, chegou à vice-presidência da
área de refino e marketing da Chevron. Ao
assumir recentemente a presidência da
ADM, gigante com faturamento anual de
36 bilhões de dólares, a ambiciosa Patrícia
carimbou seu passaporte de entrada para o
clube das mulheres mais poderosas do mun-
do dos negócios. Para permanecer nele,
precisará mostrar resultados — exigência
que não faz distinção de sexo. •
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