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Elas são
dedicadas, capazes
e reconhecidas
SEMPRE PRECISANDO PROVAR SUA CAPACIDADE E AINDA SOFRENDO POR FUNÇÕES E
SALÁRIOS DIFERENCIADOS DOS HOMENS, AS MULHERES, MESMO ASSIM, TÊM MOTIVOS
PARA COMEMORAR: OS ESPAÇOS VÊM AUMENTANDO E O RECONHECIMENTO TAMBÉM.

T odns .sabem que cada dia
mais as mulheres vêm
disputando os mais diver-

sos cargos com os homens den-
tro de todos os tipos de empre-
sas, mas pura não ficar apenas no
que iodos sabem (ou acham), essa
matéria especial conta com u opi-
nião das que trabalham na área
logística, desde auxiliarcs admi-
n i s t r a t ivas até motoristas de
caminhões. E também mostra a
visão dos homens com relação à
atuação destas profissionais.

O PAPEL DAS
MULHERES NA
LOGÍSTICA

''Não só na logística, mas em
todo o mercado de trabalho, vem
crescendo muito a atuação das
mulheres". A af i rmat iva é de
Monica Passos, gerente de desen-
volvimento de novos negócios da
Mclane do Brasil (Fone: 11
2I08.8800). "Hoje as mulheres
estão cada vez mais bem prepa-
radas e muitas chefiam a famí-
lia. As áreas de atuação se am-
pliaram e acredito que a logística
já não é mais um segmento do-
minado pelos homens. Não im-
porta o departamento, cresce a
presença feminina na logística,
seja em cargos estratégicos
ou operacionais", explicita.

Monica Passos também
acrescenta que a diversidade no
ambiente de trabalho é saudável
e produtiva, pois homens e mu-
lheres possuem características
diferentes e muitas vezes com-
plementares. "A mulher c mais
otimista e tem uma vísão de co-
ordenação mais apurada do que
os homens. Faz parte da nature-

za feminina cuidar dos detalhes e
saber delegar melhor", alfineta.

Cristiane Izzo de Gásperi,
gerente de novos negócios da
Movicarga (Fone: I I 5014.
2483), relata que a empresa, tra-
dicionalmente, tem em seu qua-
dro de funcionários uma propor-
ção acima da mediu de mulheres,
tratando-se de uma prestadora de
serviços logísticos. "Muitas ve-
zes enfrentamos situações que os
homens não passariam, como a
necessidade de demonstrar co-
nhecimento técnico para embasar
cada ponto de vista. Quanto à
questão salarial, não existe, na
Movicarga, qualquer tipo de de-
sigualdade, mas sabemos que isto
ocorre com o mercado. Acredi-
tamos no crescimento deste setor,
sendo as oportunidades grandes,
independente do sexo. O que im-
poria é que os profissionais têm
de ser admitidos, assumir cargos
elevados e de projeção por suas
competências profissionais não
por qualquer outro motivo mar-
ginal", diz.

Para Pirlei Maria Longo, en-
carregada do departamento de
carretas da Unilog Logística e
Transportes (Fone: 49 3441.
3310), o diferencial em trabalhar
num setor amplamente domina-
do pelos homens ó que a mulher
tem dinâmicas diferentes para a
tomada de decisões, pois ela se
envolve em razão e emoção e,
mesclando estas diferenças,
encontra o bom senso apropriado.

"É um setor apaixonante e
quando se consegue chegar ao
patamar necessário pura fazer-se
respeitar pelos 'homens' - supe-
riores, colegas e subordinados -
abrem-se os horizontes e alcança-se
se o nível de profissionalismo

Monica Passos, da Mclane: "Não importa o departamento, cresce a
presença feminina na logística"

almejado. E, por ser um setor
muito dinâmico, a tendência é o
aumento cada vez maior de mu-
lheres atuando, pois elas têm mui-
ta capacidade de trabalhar sob
pressão, que é o requisito primor-
dial para trabalhar no setor de

logística, além de conseguir auto-
motivar-se. que também é uma
qualidade extremamente importan
te neste segmento", afirma Dirlei,

Na análise de Andréa Fracassi
Costa, gerente de soluções a
cliente da DHL Express (Fone:

11 3618.3300), o setor de logís-
tica está seguindo uma tendência
do mercado de trabalho. Segun-
do ela, em geral, os setores que
antes eram dominados por ho-
mens começam ter mulheres,
pr incipalmente em cargos de
comando. "Na DHL Express não
temos preconceito ou discrimina-
ção de salário, mas o mercado, e
também alguns clientes, ainda
estranham este fato e consi-
deram o mundo da logística ex-
tremamente masculino, talvez
por tratar-se de um trabalho que
envolve cargas, armazéns e que
exige torça física na área ope-
racional, coisas que não fazem
parte do universo feminino tra-
dicional. Mas a logística em-
presarial exige, também, outras
carcteristicas como análise de
dados, desenvolvimento de pro-
jetos, marketing e muito poder de
negociação atividades nas quais
as mulheres são fones e sua pa-
ciência, dedicação e capacidade
de negociação levam vantagem.
Acredito que o número de
m u l h e r e s t e n d e a a u m e n t a r ,
p r i n c i p a l m e n t e no segmento
express, onde a área operacional
exige cada vez menos força
física", espera Andréa.

Na opinião de Dalva Santana,
diretora de logística reversa e
meio ambien te do Núcleo de
Logística do RS, membro do
CONDEMA - Conselho Munici-
pal de Meio Ambiente, consul-
tora e professora de logística
empresarial (Fone: 51 3427.1070).
as características femininas me-
lhoram atividades dominadas por
homens. "Toda a tenacidade, ca-
pacidade de relacionar-se com o
todo e visão sistêmica do negó-
cio fazem com que as mulheres
conquistem mais espaços na
logística", explicita.

E Dalva é otimista: "a tendên-
cia é positiva no crescimenlo fe-
minino nesta área por ter todas
estas características citadas. Fm
2(X)3, o número de alunas no cur-
so de logística empresarial era.
totalmente inexpressivo - numa
turma de 50 alunos, apenas duas
ou três mulheres. Porém, hoje.
numa mesma turma, temos 20
mulheres. Isso expressa o interes-
se pela área. Outro detalhe é com
relação às notas: de cada cinco
nolas excelentes no curso, três
são de mulheres", conta.

Claudia Machado Pires, ge-
rente de projetos da Gtech -
Transportes & Logística (Fone:
11 3760.9078), também crê que
cada vez mais a mulher vem con-
quistando seu espaço no então
universo masculino da logística,
"No mercado aluai, onde quali-
dade e preço são pré-requisitos,
o diferencial competitivo está em
agregar valor ao produto do
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O setor de logística de peças da
BT é comandado e operado por
mulheres na sua maioria

cliente, e a logística é apontada
como a úl t ima fronteira na busca
deste diferencial. Neste aspecto,
a mulher acaba levando vanta-
gem com sua sensibilidade e
criatividade mais aguçadas que as
tio homem, apresentando, muitas
vezes, soluções logísticas inova-
doras para um produto já solidi-
ficado no mercado ou mesmo
para novos produtos", avalia.

Silvia Maria Aires Amaral é
gerente de operações da Metro-
poli lan Logística Comercial
(Fone: 11 6802.2000 e, para ela,
hoje em dia. as grandes empre-
sas que atuam no mercado brasi-
leiro têm apostado no grande su-
cesso da mão-de-obra feminina.
Segundo Silvia, está sendo que-
brado o paradigma de que so-
mente homens desempenham
bem as tarefas do setor logístico,
já é predominante a atuação da
mulher nas áreas de apoio, ga-
nhando espaço também na área
operacional em tarefas de rece-
bimento, armazenagem, expedi-
ção e distribuição de mercadori-
as, além de exercer cargos de
motoristas de veículos de grande
porte, supervisoras de logística,
gerentes operacionais, e também
atuando nas áreas estratégicas tias
empresas do segmento.

Silvia também acrescenta que
nesta área é necessário ter orga-
nização, criatividade e jogo de
cintura para lidar com os clien-
les e, segundo ela, estas coisas as
mulheres têm de sobra. "Sem
querer desvalorizar meus colegas
'homens', eles que nos aguar-
dem!", avisa.

"Acredito que a participação
das mulheres como atuantes e
pró-ativas no sentido de fornecer
ao cliente as soluções para seus
problemas está crescendo cada

dia mais". Este é parte do depoi-
mento de Mônica C. Mendes,
auxiliar administrativa, também
da Metropol i tan Logística.
"Posso ilustrar essa afirmativa
citando a rotina de Atendimento
ao Cliente (SAC), pois esse
contato com o cliente é uma fun-
ção minuciosa e suti l . A logística
é bastante complexa e por diver-
sas vezes o olhar feminino sobre
os problemas do cotidiano é fun-
damental para que momentos crí-
ticos sejam repassados ao clien-
te de maneira suave, porém, fir-
me, sobretudo focando a melho-
ria do processo, mas não se exi-
mindo das responsabilidades de
um trabalho de qualidade. A or-
ganização das mulheres nesse
tipo de atividade é noiável, nós
tentamos proporcionar um bom
ambiente de trabalho juntamen-
te com os demais colaboradores
e atender tantos aos clientes ex-
ternos como aos internos com
toda perspicácia e autenticidade
de que somos capazes. O univer-
so feminino está sendo expandi-
do a passos largos e ficamos con-
tentes em acompanhar e colabo-
rar para o avanço dessas oportu-
nidades", expõe.

Mônica Mendes, ainda, de-
sabafa: "não vejo cabimento em
discriminar as mulheres quanto
à atuação num ramo dito como
'masculino'. Pelo menos nunca
me senti assim aqui e pelo tem-

"A mulher é mais
otimista e tem uma

visão de coordenação
mais apurada do que

os homens"

po que estou trabalhando nessa
área realmente não tenho essa
experiência para relatar, só pos-
so acrescentar que as qualidades
pertinentes às mulheres, como
inovadoras, firmes e pró-ativas,
em dias tão estressantes, só fa-
vorecem ao ótimo desempenho.
Acredito que tudo decorre do tra-
balho e a compensação financei-
ra igual à masculina deve advir
deste reconhecimento".

O papel da mulher hoje no
setor de transportes? "Mui to
mais forte que um tempo atrás".
A afirmativa é de Eleonor Ma-
chado, gerente da área de gestão
de pessoas da Ramos Transpor-
tes (Fone: 11 2142.5187). "O pa-
pel da mulher no setor de trans-
porte é mais predominante na
área administrativa, na opera-
cional a predominância é mas-
culina, mas aos poucos este es-
paço está sendo dividido. Hoje
lemos 26% de mulheres e 74%
de homens no quadro total de 3,9
mil funcionários da transporta-

dora. A tendência é que possa-
mos, no futuro próximo, equi l i -
brar mais este quadro e para isso
muitas modificações nas estrutu-
ras físicas das nossas filiais pre-
cisam ocorrer."

Para ela, existe igualdade na
contratação sim, o que falta para
que as mulheres assumam mais
os cargos na área operacional é
realmente capacitação e experiên-
cia. "Há muita dificuldade em
contratar mulheres carreteiras ou
mesmo caminhoneiras. O seg-
mento em si é mais voltado ao
homem, pois requer força bruta
no manuseio das cargas e dispo-
nibilidade para viagens, no caso
de motoristas."

Sobre o número crescente de
mulheres atuando no setor de
transportes. Eleonor conta que é
a quebra de paradigmas por parte
da sociedade, que começa a en-
xergar que mulher tem a mesma
capacidade do homem e que, com
unia boa capacitação e prepara-
ção técnica, desempenhará com
o mesmo esmero as atividades
realizadas por homens. "Essa
quebra de paradigmas também
traz ao homem os mesmos be-
nefícios, como, por exemplo, a
atuação deles na área de SAC,
antes composta exclusivamente
por mulheres . Todos, quando
recebem oportunidade de desen-
volvimento, crédito no potencial
e incentivo, independente de

Dalva, do Núcleo de Logística do
RS: "A tendência é positiva no
crescimento feminino nesta área"

sexo, raça ou cor, são excelentes
profissionais em qualquer seg-
mento profissional e ramo de ati-
vidade", salienta.

Eleonor, ainda, acrescenta:
"hoje sabemos de muitas trans-
portadoras que proporcionam a
contratação de motoristas ou
mesmo que formam motoristas
mulheres. Isso é fantástico é um
grande incentivador para que o
crescimento seja constante. Acre-
dilo que o aprendizado e o
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desenvolvimento de competênci-
as que ambos os sexos podem
oferecer só tem a adicionar no
crescimento da empresa".

Mônica de Moraes Silva, en-
carregada operacional da Ramos
Transportes, também acha que o
conceito mudou e que as empre-
sas do setor passaram a dar mais
espaço às mulheres por conduzi-
rem o trabalho com mais atenção
e dedicação. "Mas, cada vez
mais, temos que superar as ex-
pectativas e demonstrar que não
somos 'frágeis'."

Mônica Silva revela que nun-
ca enfrentou nenhum preconcei-
to, e na atividade que realiza re-
cebe elogios por ser mais aten-
ciosa e compreensiva. "A grande
vantagem é que as mulheres de-
monstram maior preocupação
com o ambiente de trabalho, pro-
curam resolver os problemas com
mais paciência e ainda mantém
um bom relacionamento com os
clientes", diz.

"Devido à sua competência,
eficiência e dedicação, as mulhe-
res, cada vez mais, participam
das atividades do setor". É o que
acha Néli Maria da Silva, geren-
te da Centralizadora Itajaí da em-
presa Transportes Translovato
(Fone: 47 3349.2477). Ela con-
sidera que hoje já se vê, mesmo
que timidamente, mulheres des-
pontando e se projetando profis-
sionalmente. "A diferença é que
nós mulheres temos que provar

O time feminino da Columbia: Oa esquerda para a direita - Thals, Fernanda, Márcia Eliane, Mareia Paiva e Raquel

sempre em dobro nossa capaci-
dade, nossa seriedade ou nosso
comprometimento. Esse fato, mui-
tas vezes estressante, faz, contu-
do, com que nós mulheres nos tor-
nemos mais fortes, mais vorazes
e mais determinadas em nossos
objetivos e metas", avalia.

Segundo Néli, todo profis-
sional deve ter em mente que está
em uma vitrine e, assim, precisa
se manter sempre firme, focado
e em educação continuada pura
que obtenha o merecido reconhe-
cimento, seja na empresa onde se
encontra hoje ou em outra que o
observa e tenha necessidade
de seu potencial. "Observando
isso, -a merecida igualdade sala-
rial virá, pois nós mulheres que-
remos possibilidade de desenvol-
vimento, galgando cargos, mas
também queremos reconheci-
mento, por meio de salário justo

e, principalmente, compatível
com a função que exercemos",
complementa.

Raquel Ribeiro Ferreira, en-
carregada operacional adminis-
trativo do Centro de Distribuição
Sumaré da Columbia (Fone: 11
3305.9999), assinala que as mu-
lheres estão atuando em toda a
cadeia logística de forma cres-
cente e em todos os níveis hie-
rárquicos. Mas comenta que nos
cargos de comando a participa-
ção ainda é modesta - entretanto,
vem aumentando com o passar
dos anos. "Na logística a atuação
feminina está nas atividades que
não exigem força física c, sim,
onde a criatividade, habilidade de
comunicação, delicadeza no ma-
nuseio e dedicação são funda-
mentais", salienta.

Também da Columbia, Mar-
eia Paiva conta como é trabalhar

em uma empresa de logística ex-
tremamente dinâmica. "Atual-
mente sou responsável pela área
Comercial do Centro Logístico
Curitiba, PR, e lenho nove fun-
cionárias sob a minha adminis-
tração. O ambiente de trabalho é
muito amigável e o setor extre-
mamente produtivo, pois além de
terem um 'feeling' especial no
tratamento com nossos clientes,
as mulheres provam ser mais
detalhistas, habilidosas na nego-
ciação e com uma visão holíslica
da empresa", conta.

Marcia idenfica no dia-a-dia
que as mulheres possuem um ta-
lento natural para coordenar e li-
derar pessoas, pois em sua maio-
ria têm de administrar a vida pes-
soal com a profissional, levando
esta experiência à empresa e fa-
cilitando as atividades que exi-
jam lidar com vários assuntos ao

"Por ser um setor
muito dinâmico, a

tendência é o
aumento cada vez
maior de mulheres

atuando"

mesmo tempo sem perder o foco.
Ela considera, também, que ape-
sar de vivermos num mercado l i -
derado pelos homens, as empre-
sas têm cada vê/ mais prestado
atenção nas habilidades e capa-
cidade de gestão dos "cérebros
femininos", isto não só na área
de logística como em outros se-
tores. "Com base em estudos
realizados, constatamos que as
empresas não estão mais consi-
derando o sexo como um diferen-
cial na escolha de um profissio-
nal, e sim a competência na ati-
vidade a ser executada", afirma.

A técnica administrativa ple-
na do Porto Seco de Piracicaba,
SP, Fernanda Salto, também da
Columbia, diz, que as empresas
que contrataram mulheres como
operadoras de ernpilhadeira não
se arrependeram, pois, de acor-
do com ela. em diversas avalia-
ções ficou constatado que a mu-
lher é muito mais cuidadosa com
o equipamento e muito mais aten-
ciosa no trabalho.

Ainda da Columbia, Márcia
Eliane Ferreira Dels, conferente
do Centro Logístico Santos, SP,
revela sentir-se lisonjeada com
essa nova atuação no segmento
logístico, no qual a mulher, mais
uma vez, vem se destacando a
cada dia. "As mulheres conse-
guem sobressair-se em muitos
aspectos, dentre eles o de orga-
nização, trabalho em equipe, ati-
tude e compromisso. Acredito ser
esle o caminho para quebrarmos
os diversos preconceitos", sugere.

Thaís Silvestre Lorenzo
Ma/.iero Sangean, supervisora
geral de operações do Centro
Logístico Alphavi , SP, também
da Columbia, diz, que o papel das
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mulheres no mercado de traba-
lho em geral vem ganhando gran-
de destaque em virtude do seu
diferenciado estilo de liderança,
preocupando-se tanto com os re-
sultados das empresas quanto
com o bem-estar e a melhoria da
qualidade de vida de seus funcio-
nários. "Seguindo a tendência
geral, diversas mulheres alçaram
posições dentro da logística,
liderando operações em arma-
zéns e transportadoras, impondo
um estilo prático e inovador. Não
vejo diferenciação salarial entre
homens e mulheres; nas empre-
sas em que trabalhei sempre fui
respeitada e remunerada como
profissional, independente do
sexo. Acredito que esta seja uma
lenda do mercado de trabalho, da
época em que lugar de mulher era
em casa", expõe.

ParaThaís, liderar uma equi-
pe formada por homens é um
desafio constante. "No primeiro
momento há sempre uma certa
restrição, pois o consenso geral
acredita que as mulheres não
lenham força suficiente para atuar
num setor tão severo, porém com
o passar do tempo eles acabam
percebendo que você entende do
que está falando e pode ajudar em
muito u empresa e a equipe",
declara.

Na opinião de That iana
Nunes Azevedo, coordenadora de
qualidade da ID Logistics do Bra-
sil (Fone: II 3601.1080), os ho-
mens possuem uma grande força
de trabalho, mas perdem na de-
sorganização, padronização e
controle, sendo estes diferenciais
das mulheres. "A logística visa
não só armazenar, movimentar e
transportar carga, mas também
quer ter todo esse processo com
o menor custo e qualidade para
competir no mercado globa-
lizado, isso é o que tem aumen-
tado o número de mulheres na
logística. Elas encantam-se pela
área por ser um serviço dinâmi-
co; os homens ainda possuem
resistência em serem subordina-
dos às mulheres e trabalhar com
elas, mas as mulheres, aos pou-
cos, eliminam esse tipo de resis-
tência e criam nos homens uma
admiração pela dedicação, empe-
nho e resultado. A capacidade de
fazer muitas coisas ao mesmo
tempo impressiona os homens",
garante.

Elaine Bassi, encarregada
operacional da f i l i a l de Bauru,
SP.daBraspresslFone: 11 3429.
3333), deixa seu depoimento:
"não enfrento preconceitos na
função, pois entendo que, mes-
mo sendo encarregada, preciso
saber lidar com os funcionários,
por isso tenho muito respeito e
carinho por minha equipe de 25
pessoas".

Para as motoristas da Conseil
Logística e Distribuição (Fone:
OS(K) 71.2333), Bárbara Lúcia
Reis Conceição e Ana Regina
Carretilha, o segmento de logística
ainda hoje é dominado pelos
homens. "Para as mulheres que
atuam nessa área, ou que gosta-
riam de aluar, esse é um papel de-
safiador, principalmente no fator
salário. Outro desafio para as
mulheres nesse segmento é a
superação dos preconceitos que
ainda existem nesta área. Mas,
aos poucos, elas vão mostrando
que têm competência c profis-
sionalismo, além de uma cons-
tante busca pelo aperfeiçoamen-
to e qualidade de seus serviços",
declaram.

Renata Berlazzola Volpe
Giacomini, accountexecutive da
Contact NVOCC (Fone: 19
3254-1833), acredita que as mu-
lheres vêm ganhando espaço nes-
te segmento de logística. "Posso
falar por mim e por tantas mu-
lheres que conheço que hoje ocu-
pam cargos importantes no setor.
Talvez?, esta participação se deva
ao fato de as mulheres estarem
investindo em suas carreiras lan-
Id quanto os homens e buscando
cada vez mais informações para
seu melhor desempenho profis-
sional. Porém, as mulheres bus-
cam sempre equilibrar a agressi-
vidade característica deste mer-
cado logístico com a paciência e
a su t i l eza em seu dia-a-dia .

Ana Regina, da Consell: Desafio para as mulheres nesta área é a
superação dos preconceitos

criando, assim, um ambiente
agradável para se trabalhar. E as
empresas com esta visão têm
dado chance de cada vez mais
mulheres ocuparem cargos de
gerencia e diretoria."

O QUE ELES
DIZEM DELAS

"Acredito que é cada vez mais
marcante a presença das mulhe-
res na área de logística em virtu-
de da grande capacidade or-
ganízação, senso prático e um
perfeccionismo muito grande em
tudo que fazem. Na área opera-

cional, como, por exemplo, na
área de picking, as mulheres real-
mente se destacam em relação
aos homens". Esta análise é de
Jorge Lobarinhas, diretor da
Brasi l iense Cargo (Fone: 19
2102.4900).

Luiz Carlos Lopes, diretor-
operacional da Braspress. ressal-
ta que. na empresa, competência
não tem sexo, por isso profissio-
nais com as mesmas funções têm
salários iguais. "Não admitimos
preconceitos. Deixamos claro
que tanto os profissionais ho-
mens como as profissionais do
sexo feminino precisam desem-

penhar as funções com eficiên-
cia e eficácia. Quanto ao número
elevado de mulheres atuando no
setor, entendemos que é uma
questão de mercado, as mulheres
estão, nos dias de hoje, atuando
em todas as funções por uma
questão de sobrevivência, já que
muitas são arrimo de família e/
ou precisam ajudar no sustento
da casa", justifica.

"Já passou a época do amplo
domínio masculino na logística",
considera Ricardo Gorodovits,
d i re tor comercial da GKO
Informát ica (Fone: 21 2533.
3503). "Ainda que alguns seto-
res sigam com maioria masculi-
na, como na área de transportes,
a presença das mulheres tem se
tornado cada vez, mais freqüen-
te. Na nossa empresa, do grupo
que atua diretamente junto aos
nossos clientes, 30% são mulhe-
res, em igualdade absoluta de
condições com seus pares e com
resultados de excelente nível.
Nossa busca por profissionais
não privilegia um gênero em de-
trimento do outro, mas busca for-
mar um grupo capaz e coeso, cuja
ação seja reconhecida pelos nos-
sos clientes por sua competência.
Nesse contexto, contratar mulhe-
res tem sido um processo natu-
ral, fruto da disponibilidade de
profissionais femininas de nível
excelente e que se identificam
com nosso trabalho e com nossa
empresa", admite.
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Celso Luchiari, diretor da
Transportadora Americana (Hone:
l92108.9000). conta que no lime
operacional da empresa há mo-
toristas mulheres, além de aju-
dantes e conferentes. "Novas
Contratações vão acontecer ao
longo de 2006, afinal, esta tem
sido uma iniciativa de sucesso.
Disciplinadas, elas têm feito um
ótimo trabalho, são organizadas,
sérias e tanto a equipe quanto os
clientes têm respondido muito
positivamente a esta iniciativa da
TA. Todas as mudanças econô-
micas e sociais sofridas nos úl t i -
mos anos têm promovido o
surgimento de novas profissões,
a necessidade de novas especia-
lidades e aberto oportunidades
até poucos anos inexistentes ou,
pelo menos, raramente. As mu-
lheres no mercado de trabalho
são bom exemplo disso. Cada vez
mais presentes em alguns cursos
como engenharia elétrica e me-
cânica, e conquistando mais es-
paço em áreas como aviação,
construção civil, política e
empreendedorismo. Sem fazer
alarde, elas vêm subindo degraus
no mundo executivo", exalta.

Norival Geraldo Capassi,
regional manager South Améri-
ca da BT International AB (Fone:
41 3334.1255). garante que na vi-
são da empresa, a questão 'femi-
nino/masculino' prat icamente
não faz parte das discussões por

Mais presença feminina na logística: Da esquerda para a direita - Elaine, da Braspress;Thatiana, da ID
Logistics; Mônlca Silva e Eleonor, ambas da Ramos Transportes

ser cultural. "Tanto em nossa li-
nha de montagem na Suécia
como nas nossas unidades no
Brasil, a mulher conta com con-
dição de igualdade em termos
salariais e de competitividade,
cabendo a competição por talento
e competência em praticamente
todas as áreas da companhia, con-
tando com mulheres no nosso
board de diretores", esclarece.

Sobre a área de logística,
Capassi ressalta que o fato se re-
pete. Todo o setor de logística de
peças da BT, por exemplo, é co-
mandado e operado por mulhe-
res na sua maioria, no Brasil ou
em seu país de origem, a Suécia.
"Para que tenhamos uma idéia
mais prática, todo nosso picking
de peças de reposição é realiza-
do, primeiramente, por mulheres.

"Apesar de
estarmos ganhando
espaço, ainda existe

desigualdade
salarial"

A empresa considera que a ope-
ração realizada por elas gera eco-
nomia por contar com menos
'quebras' de equipamento, me-
lhor atenção ao comando do apa-
relho e. conseqüentemente, redu-
ção no custo de manutenção e
aumento de produtividade. Tam-
bém notamos isso em empresas
com o mesmo perfil, que utilizam
mulheres na sua operação logística
pelo mesmo motivo", assinala.

MAS, NEM TUDO
SÃO FLORES

Novos espaços vão-se abrin-
do, mas os velhos problemas ain-
da perduram. Até quando as mu-
lheres ainda serão discriminadas?
A solução seria a igualdade das
ações ou a valorização da pecu-
liaridade de cada sexo?

Estas são perguntas sem res-
postas prontas. O que pode ser
respondido pelas mulheres que
trabalham no setor de logística é
sua própria vivência: quais os
problemas ainda enfrentados?

"Apesar de estarmos ganhan-
do este espaço, infelizmente ain-
da existe desigualdade salarial,
assim como em outras áreas. Mas
tenho certeza que assim como
quebramos tantos outros para-

digmas, este será mais um deles,
pois a tendência é as mulheres
deixarem de ser o sexo frágil
pura ser uma parte importante
das corporações das empresas de
logística". Esta afirmativa é de
Silvia Amaral, da Metropolitan,
e descreve o problema mais ci-
tado pelas mulheres no mercado
de trabalho: diferença salarial.

Renata, da Contacl NVOCC,
e Dirlei, da Unilog, concordam,
mas acreditam que os preconcei-
tos estão bem menores do que de
há alguns anos. Além do salário,
Dalva, especialista em logística
empresarial , aponta também
desigualdades na competição por
funções gerenciais.

"Preconceito? Sim, muito",
admite Eleonor, da Ramos. "A
conquista pelo espaço é mais tra-
balhosa, iodas precisam mostrar,
muitas vezes, que também são
capazes, principalmente na área
operacional em cargos de encar-
regadas e motoristas. A expli-
cação disso seria o mito de que
mulher não dirige bem ou que
estrada não é lugar feminino",
desabafa.

Claudia, da Gtech, conta sua
experiência: "não foram poucas
as vezes de eu ser a única mu-
lher participando de uma reunião
com mais de dez homens, e a ata
de reunião sobrar para mim, pois
'mulher tem letra mais bonita',
ou seja. para eles seremos a 'eter-
na secretária"'.

Néli, da Transportes Trans-
lovato, conta que não tem pro-
blema com preconceito na em-
presa onde trabalha, mas assume
que, de uma forma geral, ele
existe no setor logístico e seria
hipocrisia afirmar o contrário.
"Também neste aspecto, verifi-
ca-se a importância de nos man-
termos firmes em nossos propó-
sitos e na certeza do que estamos
dizendo e fazendo, pois só assim,
como profissionais, independen-
temente de nosso sexo, seremos
reconhecidas e valorizadas. O
papel da mulher no mercado de
trabalho é historicamente margi-
nalizado, haja vista que, embora
seja o sexo feminino maioria na
população nacional, ainda assim
desempenha atividades de média
e baixa qualificação profissional,
muitas vezes bem aquém de sua
formação", lamenta.

Entretanto, nem tudo são es-
pinhos também. Monica Passos,
da Melane. anal i sa a conse-
qüência dessa desigualdade nas
condições e nos salários: "as mu-
lheres acabam tornando-se
polivalentes e mais dedicadas à
empresa", famalia. •

(Colaboração no texto:
Carol Gonçalves)
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