
Agarre esta
promoção...

MUITO BEM, VOCÊ CONSEGUIU
entrar na empresa de seus sonhos.
Isso é ótimo, parabéns! Não foi fácil,
é verdade. Os testes, as dinâmicas
de grupo, a tensão durante o proces-
so seletivo... só você sabe o quanto
foi trabalhoso chegar até aqui. Mas,
é claro, que você entrou em um car-
go da base da hierarquia. Ninguém,
a não ser superexecutivas famosas
e com décadas de experiência pro-
fissional, ingressa numa corporação
logo no alto comando. Mas você não
veio ao mundo a passeio. Atenta, fica
a espera que surja uma oportunidade
de promoção, para então agarrá-la
com todas as forças.

Ótimo, é isso mesmo que tem de ser
feito. Mas atenção: no ultra-competiti-
vo mundo empresarial, pode mais quem
chora menos - essa é a dura verdade. Não
é só você que está de olho naquela vaga
de chefia aberta em seu setor, o colega
da mesa ao lado também. Haverá uma
disputa pelo cargo, que promete ser acir-
rada. Afinal, trata-se de uma promoção,
que vai significar um salário maior, mais
benefícios e poder para a pessoa que fi-
zer por merecê-la. Você quer vencer essa
disputa, quer essa promoção. O que fazer
para consegui-la?

"Com base em minha experiência pes-
soal, posso dizer que as promoções apa-

... e não largue mais!
Dicas e exemplos
de profissionais
que sabem tudo
sobre como subir
na carreira

recém para quem está disposto a abraçá-
las. Fui promovida em todas as empresas
em que já trabalhei. Aos 24 anos, recém-
formada em jornalismo, já era chefe de re-
dação de uma revista de uma grande edi-
tora. Quando migrei para a TV, comecei
como roteirista. Apesar de minha vivên-
cia em jornalismo, ninguém me conhecia
no meio televisivo e eu precisava provar
que teria algo a acrescentar a esse mundo.
Sendo assim, comecei por abrir mão de
mais da metade do salário que ganhava
para conseguir entrar no novo ramo. Em
pouquíssimo tempo já ocupava posições
de liderança na área e tinha dobrado mi-
nha remuneração anterior, acumulando
várias responsabilidades. Enfim, já estava
vencendo desafios e galgando postos na
nova carreira em que havia me lançado".

As palavras acima são de Mônica Pi-
mentel, Superintendente Artística da
Rede TV!. Ela é hoje uma das executivas
líderes da empresa, e tem sob seu co-



Se você quer ser promovida,
descubra seu potencial e

estabeleça metas

mando algumas das mais populares atra-
ções da emissora, como os programas Su-
perpop e Pânico na TV.

É a partir do exemplo desta mulher ven-
cedora que vamos agora ensinar a você,
leitora, como conquistar para si a promo-
ção para um cargo superior na empresa
em que trabalha. Vamos lá!

TETO DE VIDRO
Durante décadas, as mulheres tiveram
de enfrentar uma sutil má-vontade por
parte de seus empregadores em promo-
vê-las para cargos de chefia. Em boa par-
te das empresas, no Brasil e no resto do
mundo, trabalhadoras eram até bem-vin-
das - desde que aceitassem permanecer
indefinidamente em postos subalternos.
Se alguma delas tentava subir na com-
panhia, era sistematicamente boicotada.
Isto era um fato, perceptível pela quase
completa ausência de nomes femininos
nas diretorias e presidências das corpo-
rações, mas nenhuma organização admi-
tia a prática. Tratava-se do tristemente
famoso "teto de vidro": ele estava lá, fazia
seu estrago, mas, para todos os efeitos,
não existia. Tal como o vidro, era trans-
parente, quase invisível.

A pergunta é: nos dias de hoje, essa ve-
Iharia ainda existe? Bem, da forma opres-
siva como antes, não. Mas ainda não atin-
gimos a situação ideal, de total igualdade
de oportunidades para ambos os sexos
dentro das empresas quando o assunto
"promoção" vem à tona. Essa é a opinião,
por exemplo, da headhunter Danielle Sar-
raf. Formada em direito e hoje trabalhan-
do na consultoria Cambridge Leadership
Associates. "Apesar de estarmos passan-
do por transformações no mundo corpora-
tivo, ainda são os homens que têm mais

MONICA
PIMENTEL
Superintendente
Artística da Rede TV!

oportunidades de promoção, principal-
mente para posições que envolvam mu-
dança de domicílio - cidade, estado ou
país. Isso porque as empresas costumam
inferir que qualquer deslocamento des-
sa natureza para uma mulher implica em
concessões mais difíceis de serem nego-
ciadas. Fora do Brasil, porém, essa reali-
dade vem mudando mais rapidamente e
as mulheres estão fortemente inseridas no
mercado de trabalho executivo, com cada
vez maiores oportunidades de crescimen-
to profissional".



Agarre esta promoção.,

qualidades técnicas só fazem diferença para
o crescimento de uma carreira se estiverem
acompanhadas por habilidades pessoais

DANIELE SARRAF
headhunter

da Cambridge
Leadership
Associates

Outra visão para tal ques-
tão traz Mirian Zacareli,
Diretora de Recursos Hu-
manos da NCH, uma mul-
tinacional da área quími-
ca. Ela acredita que, se o
número de mulheres nas
empresas lutando por pro-
moções continua aquém
do desejável, isso se deve a
conceitos e premissas ain-
da enraizados entre nós.
"Acredito que apropria cul-
tura impregnada em nossa
sociedade direciona, ainda
que não intencionalmente,

os homens para posições de maior desta-
que e liderança nas empresas. Num recru-
tamento, normalmente, candidatam-se
mais homens que mulheres, por exemplo.
Isso talvez explique porque as promoções
apareçam mais freqüentemente para eles
do que para elas", pondera Mirian.

ASCENSÃO GRADUAL
Outra explicação para a relativamente
pequena porcentagem de mulheres em
postos de comando nas empresas é a fal-
ta de experiência delas em cargos mais
operacionais. Ainda hoje, grande parte
das tarefas desempenhadas por mulhe-
res nas corporações se dá em áreas como
marketing, relações públicas e outras que
não estão ligadas diretamente ao lucro ou
ao prejuízo da empresa, o que termina por
tornar mais difícil a ascensão feminina às
posições mais altas das companhias.

De qualquer maneira, é um fato que
essa situação está mudando em ritmo
acelerado, e as características das mu-
lheres - maior capacidade para o trabalho
em equipe, grande talento para a gestão
de pessoas, mais aptidão para ouvir e en-

Num recrutamento, ainda
candidatam-se mais

homens que mulheres

tender as opiniões de outros profissionais,
mesmo quando essas vão de encontro às
suas próprias -já dão nos dias de hoje um
caráter irreversível à ascensão feminina
no mundo dos negócios.

E quais são os setores da economia aon-
de o futuro já chegou e as mulheres têm
mais chances de serem promovidas? Em
linhas gerais, são justamente nas ativida-



dês mais dinâmicas e nas empresas mais
modernas e profissionalizadas que mulhe-
res se saem melhor na disputa por cargos
de chefia. Como é o caso dos bancos, aon-
de cada vez mais elas é que dão as cartas.

"Já há algum tempo as mulheres vem
conquistando a maioria dos cargos geren-
ciais no setor financeiro, pois o diferencial
na disputa por um posto nessas empresas

nunca é o gênero e sim a qualificação e ha-
bilitação. As mulheres se saem muito bem
em quesitos como atendimento a clientes
e solução rápida de problemas inespera-
dos, qualidades muito apreciadas nessa
área", revela Mário Galvão, executivo do
Citibank no Brasil. Mário, que fez carreira
em finanças, vem observando nos últimos

anos que a presença feminina em postos
importantes nos grandes bancos é enor-
me, e crê ser esta uma tendência que vá se
acentuar daqui para a frente.

E a headhunter Danielle Sarraf vai além:
ela aposta que todo o grande setor econô-
mico em que os bancos estão englobados
é especialmente generoso em promoções
para as mulheres: "Minha percepção é
que as empresas de prestação de serviços
costumam ser mais receptivas às mulhe-
res em cargos de comando, pois, em geral,
são companhias com mentali-
dade mais aberta que as do se-
tor industrial", enfatiza.

Outro dado importante sobre
isso quem nos traz é Carmen
Ruette, Diretora de RH e Marke-
ting da Usina Ruette, comple-
xo agroindustrial voltado para a
produção de combustível e deri-
vados da cana-de-açúcar no in-
terior de São Paulo. Carmen, que
faz parte da família fundadora da
companhia, lembra que é nas empresas de
gestão fortemente profissionalizada que
as mulheres mais conseguem promoções:
"Em empresas familiares, os cargos dife-
renciados são reservados e destinados aos
membros da família. Já numa grande cor-
poração a mulher terá mais chances por-
que as políticas de recursos humanos são
bem definidas e declaradas, tudo é mais
formal e impessoal, o que conta nelas é a
competência profissional apenas" , diz.

E agora, a pergunta: o que fazer para con-
seguir "aquela" vaga de seus sonhos?
Surgiu uma oportunidade. Como ganhá-
la para si? Há um posto de chefia que tem
de ser preenchido na companhia. Como
fazer para que você seja a escolhida?

Comece combinando seus predicados e
usando-os a seu favor, aconselha Daniel-
le Sarraf: "Creio que as qualidades 'téc-
nicas' de uma profissional - domínio de
idiomas, boa formação acadêmica, etc.
- são relevantes, mas somente fazem dife-
rença para o crescimento de uma carreira
se estiverem acompanhadas por habili-
dades pessoais, tais como boa capacida-

Os setores
de serviço e
financeiro são
mais propícios
às mulheres



Nas empresas de
gestão fortemente
profissionalizada é
onde as mulheres
mais conseguem
promoções

CARMEN RUETTE
Diretora de RH e

Marketing da
Usina Ruette

Quanto mais
informação

tiver, maiores
serão suas

chances

de de comunicação, espíri-
to de equipe e colaboração,
visão ampla dos negócios,
inteligência emocional... as-
sim, uma mulher que reúna
boa formação educacional e
qualidades de personalidade
relevantes em benefício da
empresa terá mais chances
de ser promovida", orienta.

Esse mix de características também é
uma necessidade primordial, na opinião
de Mônica Pimentel, para a escalada pro-
fissional de uma mulher. "Conhecimento
e informação são instrumentos de trans-
formação e evolução. Quanto mais infor-
mação você tem, mais vantagem terá no
mundo competitivo. Acontece que a sus-
tentação de uma carreira hoje depende

de vários fatores, que vão desde
adequação vocacional, compe-
tência, talento, capacidade de
suportar as pressões até um ne-
tworking de boa qualidade. E
tudo isso exige, sem dúvida, pro-
fissionais pró-ativos, que combi-
nem em si todas estes aspectos".

Na verdade, o desafio de as-
cender na empresa pede estraté-
gias inteligentes para ser venci-
do. O segredo é persuadir seu(s)

superior(es), com argumentos convin-
centes, e que promovê-la será sobretudo
um investimento que a companhia fará,
o qual retornará para a empresa na for-
ma de uma maior produção de sua parte,
e isso vai gerar mais lucros para a corpo-
ração. Na hora de argumentar a respeito,

10 dicas de ouro
para ser promovida
Mônica Pimentel, na Rede TV!, já
esteve dos dois lados de uma mesa de
negociação: ela já argumentou para ser
promovida, no passado, e no presente
decide quem vai ser ou não promovido na
empresa. Com tal know-how ela dá dicas:

1. "Se for negociar a promoção, liste
objetivamente todos os seus projetos e
atitudes bem-sucedidas que fizeram a diferença";
2. "Quando entrar em uma negociação, use
todas as forças e argumentos necessários para sair
vitoriosa. Mas se o resultado não corresponder
às suas expectativas, saia com dignidade, seja
amável e educada com a outra parte";
3. "Não sinta necessidade de amar ou odiar
seus colegas de trabalho. Seja tolerante,
entenda que cada um é diferente do outro";
4. "Comunique-se com clareza. Cerca de 80%
do tempo das pessoas que ocupam cargos de
chefia são dispendidos em interações com outras
pessoas, através de reuniões, e-mails, telefonemas,
etc. Seja objetiva, fale pouco e escute muito.
Venda suas boas idéias em poucas palavras.
Se não der é porque as idéias não são boas";
5. "Se uma ou duas pessoas não estão
correspondendo ao seu comando, pode
ser que não estejam ao alcance de suas
responsabilidades. Se muita gente ou quase
todos não estão correspondendo ao seu
comando, sua comunicação está falha.
E deve ser corrigida imediatamente";
6. "Não perca tempo se preparando para
o sucesso. Esteja forte o suficiente para
superar derrotas. Quanto mais preparada
emocionalmente para superar obstáculos,
mais apta você estará para encontrar soluções
em campo árido";
7. "Não tente esconder suas intenções.
Seja sempre franca e transparente";
8. "Saber delegar tarefas e confiar na equipe
é fundamental para que o trabalho aconteça";
9. "Deixe os problemas pessoais para resolver
em casa. Se estiver passando por um momento
muito delicado, um luto, por exemplo,
comunique ao seu chefe a sua necessidade
de afastamento, de forma objetiva";
10. "Leia no dicionário o verdadeiro significado
da palavra HUMILDADE".



valorize-se. Lembre a seu chefe todos os
bons retornos que você já trouxe para a
companhia desde que foi contratada, e
diga que trará outros, ainda melhores, em
um cargo de mais poder.

Aprenda a negociar com inteligência,
sobretudo. Se, por exemplo, um aumen-
to de salário que virá com a promoção for
um empecilho para que esta ocorra, pro-
ponha alternativas.

Uma cláusula de desempenho em seu
contrato para o novo cargo, que vincule
ganhos maiores a resultados comprova-
dos de sua parte, pode resolver rapida-
mente o problema. Se você conseguir
convencer a companhia de que de fato
merece a promoção, tudo se resolverá de
uma forma ou de outra.

MUDANÇAS NO
CAMINHO
A executiva Clarissa Nunes é testemunha
disso. Ela era, até recentemente, executi-
va da Diageo, gigante mundial do setor de
bebidas, no Brasil. Graças a seu ótimo tra-
balho, foi convidada - e aceitou - a assu-
mir o cargo de Diretora de RH da Diageo
Ibéria, que cuida dos mercados da Espa-
nha, Portugal e Ilhas Canárias. Excelen-
te, mas... para tanto, ela terá de se mudar
para a Espanha. E Clarissa tem marido e
filhos pequenos. Como isso foi resolvi-
do? "Com muito diálogo com a empresa,
e com meu companheiro. Ele, por sinal,
também é um executivo de sucesso e foi
maravilhoso comigo, apoiando-me des-
de o primeiro momento. Já a Diageo vem
me dando grande apoio para a mudança.
Para se ter uma idéia, até uma baby-sit-
ter para meus filhos pequenos em Madrid
a empresa está conseguindo. Foi só com

tanta ajuda, vinda de todos os lados, que
pude aceitar essa promoção, esse novo
desafio em minha vida", conta ela, radian-
te. Neste caso a promoção é ainda mais
complexa, pois se a empresa não tiver
uma cultura diferenciada para lidar com
esse tipo de questão, a profissional pode
colocar em risco sua ascensão. E se for as-
sim, quem sabe é melhor procu-
rar uma corporação que aceite
negociar pontos como este.

SUBTRAIR NÃO,
SOMAR
Hoje, a superintendente Mônica
Pimentel, medita sobre o passa-
do e percebe que fez o certo ao optar por
uma nova área. "Se quer ser promovida,
descubra seu potencial e estabeleça me-
tas. Ninguém segura quem tem objetivos
na vida. E se sua meta for subir ao pódio,
chegar à presidência da companhia, por
exemplo, prepare-se para correr a ma-
ratona. Não se alcança a vitória sem se
preparar e se superar a cada dia. E mais
importante que tudo: jamais caia na ar-
madilha da subtração. Some!
Não pense que para ser uma
executiva terá de abrir mão de
ter filhos, de uma vida saudá-
vel ou de ser mulher. Se você
é capaz de gerenciar uma em-
presa, liderar uma equipe, é
também capaz de administrar
sua vida pessoal. Nenhum su-
cesso profissional é capaz de
compensar um fracasso pes-
soal. Invista em todos os seto-
res da sua vida com o mesmo
entusiasmo e afinco", aconse-
lha Mônica, sabiamente, ifc

Se a meta é
subir ao pódio,
prepare-se para
a maratona

que ter ajuda de todos os lados, empresa
e família, para aceitar a promoção, pois

implicava morar na Espanha

CLARISSA NUNES
Diretora de RH da
Diageo Ibéria
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Fonte: Vida Executiva, ano 4, n. 36, p. 14-19, maio. 2007.




