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Algumas empresas já perceberam o que muitas mulheres sentem na pele: que não é 
fácil gerenciar dupla jornada de trabalho, diferenças salariais em relação aos homens, 
falta de oportunidades no alto comando das organizações, preconceito. Atento a esses 
possíveis impedimentos no crescimento delas, um grupo ainda seleto de empresas 
vem desenvolvendo políticas diferenciadas para seu público feminino. Entre elas estão 
IBM, Ernst Young, Accenture e American Express, organizações que aprenderam a 
desvendar como poucas a alma feminina. 
 
Desde 1997, a IBM vem intensificando sua política de diversidade em todo o mundo, O 
primeiro passo da companhia foi fazer uma pesquisa para descobrir o percentual de 
mulheres que trabalhavam na empresa, considerando cada um de seus escritórios, e 
as principais dificuldades que elas encontravam para o desenvolvimento da carreira. A 
partir daí, foram criados vários programas e ações. Veja alguns exemplos: l Conselhos 
de mulheres, em que são discutidos temas relacionados ao papel da mulher no 
trabalho e na empresa, especificamente, l Palestras com executivas da IBM e do 
mercado que sejam consideradas modelos de sucesso e possam contar como 
superaram as dificuldades ao longo da carreira. l Programas de mentoring, que 
possibilitam às profissionais mais jovens escolher executivas da empresa como 
mentoras. 
 
Evanet, um espaço virtual para as funcionárias intensificarem seu networking. O grupo 
também se reúne com freqüência no mundo real, principalmente em bares e 
restaurantes, e conta com a participação de executivas da IBM. 
 
 - Horário flexível, negociado diretamente com a chefia. É possível, por exemplo, 
entrar ou sair mais cedo do escritório, trabalhar um período em casa, prorrogar a 
licença-maternidade em casos especiais e compensar as horas depois etc. 
 
 - Departamento médico com infra-estrutura para coleta e armazenamento do leite 
materno para funcionárias que precisem amamentar os filhos. Dar condições para que 
a mulher possa participar dos processos de recrutamento interno é outra preocupação 
da IBM. "Para cada vaga gerencial ou de diretoria que surge na empresa, procuramos 
sempre ter uma mulher participando do processo de seleção", afirma Carmen Peres, 
diretora de recursos humanos da empresa* 
 
O critério decisivo continua sendo o da competência, claro. Hoje, dos 4 400 
funcionários da IBM, 34% são mulheres, um número respeitável se levarmos em conta 
que se trata de uma empresa de tecnologia, nicho em que a participação masculina é 
quase sempre majoritária. O avanço das mulheres, principalmente no nível gerencial, é 
facilmente percebido. Há dez anos, elas representavam 10% do total de gerentes. 
Hoje, esse percentual é de 24%. "Cerca de 45% das contratações feitas atualmente 
pela IBM são de mulheres", diz Carmen. "Se a empresa deseja ter os melhores 
talentos, não pode discriminar a mulher, pois estaria desperdiçando metade do 
potencial disponível no mercado." 
 
A gerente de vendas da IBM, Cé-lia Zappa, é uma das beneficiadas pela política da 
empresa. Ela participa do programa de mentoring e tem um encontro marcado a cada 
15 dias, em média, com a diretora de software, Vânia Curiati. Célia elegeu Vânia como 
sua mentora em 1999 e, desde então, segue à risca as dicas, os conselhos e as 



orientações da executiva. "Ela tem me ajudado a ganhar maturidade, a manter o foco 
em meu plano de carreira e a identificar boas oportunidades dentro da empresa", 
afirma. "A Vânia trilhou um caminho importante na IBM e seu exemplo tem agregado 
muito a minha vida. Mas as conversas não giram somente em torno do lado 
profissional. Falamos muito de nossa condição de mulher e da necessidade de ter de 
provar constantemente que somos capazes." Nem sempre, segundo Célia, os 
encontros são fáceis ou agradáveis. Afinal, o papel do mentor é, muitas vezes, apontar 
erros e fazer críticas. "Você tem de estar preparado para receber o feedback e 
entender que isso faz parte de seu aprendizado." 
Fatores hormonais 
 
A Accenture, uma das maiores consultorias do mundo, é outra organização que trata a 
mulher de forma diferenciada. Com seu programa internacional Great Place to Work for 
Women (em português, um ótimo lugar para as mulheres trabalharem), a empresa 
conquistou o prêmio Catalyst Award 2003, dado pela Catalyst, instituição sem fins 
lucrativos com escritórios nos Estados Unidos e no Canadá, que valoriza e estimula o 
desenvolvimento profissional feminino. "Nosso programa está baseado num princípio 
bastante simples: o de respeito e consideração pelas diferenças na empresa? diz 
Marcos Nascimento, diretor de recursos humanos para a América Latina da Accenture. 
 
A companhia permite, entre outras coisas, que a mulher possa trabalhar em casa para 
cuidar melhor dos filhos ou ainda optar por um esquema de meio período no escritório. 
É comum, por exemplo, o desenvolvimento de projetos que exijam uma equipe 
formada por um diretor, vários consultores, alguns analistas e meio gerente ou meio 
só-cio. Meio gerente ou meio sócio? Exatamente. "Há projetos em que não é 
necessário o envolvimento em tempo integral do profissional" diz Nascimento. "Em vez 
de pedir a uma pessoa para se dividir entre dois ou mais projetos ao longo do dia, eu 
posso convidar alguém que esteja no esquema de meio período para que trabalhe suas 
quatro ou seis horas diárias exclusivamente naquela tarefa até sua conclusão." 
Graças a esse suporte e à política da empresa, o número de sócias e ternacional Great 
Place to Work for Women (em português, um ótimo lugar para as mulheres 
trabalharem), a empresa conquistou o prêmio Catalyst Award 2003, dado pela 
Catalyst, instituição sem fins lucrativos com escritórios nos Estados Unidos e no 
Canadá, que valoriza e estimula o desenvolvimento profissional feminino. "Nosso 
programa está baseado num princípio bastante simples: o de respeito e consideração 
pelas diferenças na empresa? diz Marcos Nascimento, diretor de recursos humanos 
para a Amé-rica Latina da Accenture. 
 
A companhia permite, entre outras coisas, que a mulher possa trabalhar em casa para 
cuidar melhor dos filhos ou ainda optar por um esquema de meio período no escritório. 
É comum, por exemplo, o desenvolvimento de projetos que exijam uma equipe 
formada por um diretor, vários consultores, alguns analistas e meio gerente ou meio 
só-cio. Meio gerente ou meio sócio? Exatamente. "Há projetos em que não é 
necessário o envolvimento em tempo integral do profissional" diz Nascimento. "Em vez 
de pedir a uma pessoa para se dividir entre dois ou mais projetos ao longo do dia, eu 
posso convidar alguém que esteja no esquema de meio período para que trabalhe suas 
quatro ou seis horas diárias exclusivamente naquela tarefa até sua conclusão."Graças 
a esse suporte e à política da empresa, o número de sócias e proporcionar um 
ambiente de trabalho em que tanto os homens quanto as mulheres possam crescer e 
se desenvolver" afirma a diretora de recursos humanos, Maria Elisa Carra. No Brasil, dos l 
200 colaboradores, 51% são mulheres. 

Um dos programas que mais chama a atenção é o Womerfs Network, uma rede de 
trabalho que permite às funcionárias ter contato com profissionais das mais variadas 



áreas. As atividades envolvem palestras, jantares e até encontros para aulas de golfe. A 
Ernst & Young (também destacada pela Catalyst como uma boa empresa para as 
mulheres trabalharem), criou um programa de mentoring exclusivo para suas 
funcionárias e lançou o projeto Womerfs Plan, que presta aconselhamento às sócias da 
empresa na criação de planos de desenvolvimento específico. A meta é aumentar o 
número de sócias. Já o programa Workforce, conhecido no Brasil como Escritório de 
Retenção, dá apoio às lideranças femininas oferecendo orientações específicas e troca 
de experiências entre as mulheres. Há ainda a edição de um jornal eletrônico semanal 
no qual a companhia divulga informações de interesse delas, como moda, saúde e 
beleza. "Todas essas ações fazem parte de um trabalho de mudança de cultura", diz 
Maria Elisa. "As pessoas têm de ser tratadas de maneira igual A Ernst & Young vende 
inteligência, e isso nada tem a ver com o sexo de seus talentos." 

 
Desde que a Ernst & Young tomou essas iniciativas, o número de sócias vem crescendo 
significativamente. Era de 7% em todo o mundo no ano de 1996. Hoje, é de 15%, 
Nesse mesmo período, o índice de promoção de mulheres também. 
 
Fonte: Você S/A - mar./03 
 
 
 


