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Escolhas difíceis, mentores e experiências diversificadas são pontos críticos para mulheres que 
querem alcançar os altos patamares executivos de RH. 
 

Dez anos atrás, uma matéria da HR Magazine sobre a situação das 
mulheres na carreira de RH terminava com uma previsão: "É bem provável 
que nos próximos 25 anos encontremos mais mulheres liderando os 
departamentos de RH das empresas mais sólidas do país. É apenas uma 
questão de tempo." 

Ao começarmos a reexaminar o tema em 2007, logo ficou claro que, ainda 
que tenha havido progressos, a proporção de mulheres em relação aos 
homens nas listas de executivos da área pouco mudou.  

Para descobrir os motivos desse lento avanço, conversamos com algumas executivas de RH 
bem-sucedidas. Perguntamos por que não há mais mulheres como elas no topo. Também 
indagamos sobre suas trajetórias profissionais e os desafios que têm encarado. E sobre que 
conselhos dariam para as mulheres que competem por cargos executivos em RH atualmente. 

Escolhas e renúncias 

Libby Sartain, vice-presidente sênior e "chief people Yahoo" da Yahoo! Inc., empresa de 
serviços de internet, reconhece que as mulheres que se dispõem a competir por altos cargos 
deparam com escolhas e renúncias que não são muito comuns aos homens, a começar pelo 
fato de que são as mulheres quem têm os bebês.  

Libby, por exemplo, decidiu limitar sua família a um filho em razão das grandes exigências de 
sua carreira. Algumas mulheres, segundo ela, decidem não conciliar filhos e carreira por 
acharem que não podem administrar ambos. E algumas escolhem não casar pelo mesmo 
motivo.  

As mulheres entrevistadas por HR Magazine concordam que o crescimento na carreira requer 
algumas escolhas que nada têm a ver com competência. Pelo contrário, segundo elas, as 
mulheres simplesmente precisam de mais flexibilidade do que os homens porque são 
normalmente as que prestam os cuidados fundamentais à família. O tradicional modelo 
masculino de trabalho intensivo é um caminho de carreira que nem sempre funciona para as 
mulheres, relataram.  

Mas, esses modelos tradicionais estão mudando. Libby é uma baby boomer cuja filha está 
crescendo. Ao começar a pensar em se aposentar, ela observa que o modo de vida das 
mulheres da Geração X, que vieram depois, é diferente. Por exemplo, ela diz ser comum para 
as mulheres mais jovens com quem trabalha hoje ter os maridos em casa - uma tendência que 
Libby tem notado nos últimos dez anos pelo menos. "Elas também contam com babás. 
Algumas têm duas - uma para o dia e outra para passar a noite", acrescenta. 

Latrell Johnson, gestora de relações trabalhistas da Chubb Corp., é uma integrante da Geração 
X com duas gêmeas de 4 anos de idade (ela estava no terceiro ano da escola de direito quando 
as meninas nasceram). Ela diz ter tido sorte pelo fato de sua mãe ter podido cuidar das 
crianças durante os dois primeiros anos. 

Latrell concorda que as mulheres ainda são vistas como as cuidadoras essenciais. Ela relembra 
um episódio, quando suas filhas eram bebês, que ilustra a percepção de que os homens que 
cuidam de suas crianças estão fazendo algo extraordinário, enquanto as mulheres estão 
simplesmente fazendo o trabalho delas. "Eu normalmente levava as meninas ao médico para 
os exames periódicos", ela conta. "Certa vez, entretanto, não pude ir e meu marido levou-as."  

 



Diretor de uma escola de ensino fundamental, o marido de Latrell, que está completando seu 
doutorado, "chegou em casa espantado porque todas as pessoas da sala de espera ficaram 
impressionadas com o fato de ele ter levado as filhas para a consulta, e como aquilo era 
maravilhoso." 

Mentores e modelos 

Todas as mulheres que entrevistamos enfatizam a importância de mentores e de mulheres que 
serviram de exemplo em suas vidas. Mas a falta de mentoras foi uma reclamação comum. Toni 
Riccardi, consultora sênior de diversidade e inclusão da The Conference Board of New York e 
ex-chief diversity officer da PricewaterhouseCoopers (PwC), sugere olhar para fora da empresa 
e achar amigas e colegas de profissão de outras organizações que possam se encaixar na 
função. Outra opção, ela aponta, é contratar uma coach.  

Toni liderava o planejamento de RH na PwC quando se tornou sócia em 1998. O fato de ter 
uma apoiadora na empresa, que deu suporte ao seu avanço à condição de sócia, foi uma 
grande vantagem, ela conta.  

Cathy Lord, vice-presidente de RH da cadeia de mercados Safeway, 
relembra como os mentores foram importantes ao longo de sua carreira. 
Como ela observa, os mentores não precisam necessariamente ser 
mulheres. Seu primeiro mentor foi Jerome Churchill, um primo do primeiro-
ministro britânico Winston Churchill. Jerome gerenciava o RH na Spreckels 
Sugar Co. (posteriormente comprada pela Imperial Sugar), em Newak, 
Califórnia, onde foi chefe de Cathy.  

Hoje falecido, Jerome Churchill estava à frente de seu tempo com suas 
idéias avançadas, comenta Cathy. Ele implantou um padrão de excelência 
para RH que ela tem seguido ao longo de 25 anos de carreira na área. Além 
disso, ela conta, "ele foi meu mentor de uma maneira que eu pude ser 
mentora de outras pessoas." 

Cathy diz que nunca teve uma mentora "oficialmente". Mas por 
compreender a importância dos bons exemplos, ela se sente responsável 
por exercer esse papel para mulheres que chegam depois dela. 
Evidentemente, Cathy é mentora de homens também, e conta que é 

especialmente gratificante quando um homem, que nunca trabalhou para uma mulher antes 
de se juntar ao estafe dela, pede para que ela seja a sua mentora.  

Latrell, uma mulher negra que foi a primeira a se formar em sua família, diz que tem 
conscientemente procurado bons mentores ao longo de sua carreira. "E meu objetivo pessoal, 
que é tão importante para mim quanto meus objetivos profissionais, sempre foi ser um 
exemplo para minha família", diz ela. "Não que eu me considere tão maravilhosa a ponto de 
achar que todo mundo deva querer ser igual a mim", explica. "Eu queria que [as mulheres de 
minha família] soubessem que é possível fazer o que fiz ou mais." 

Em um outro contexto, John Thompson, CEO da Symantec Corp., expressou uma visão bem 
diferente quando perguntado se ele se via como um exemplo a ser seguido por outras pessoas 
negras. "Eu não me vejo como um modelo porque acho que quando você começa a pensar 
assim, se ilude e começa a achar que é mais do que realmente é", disse durante a gravação de 
um episódio da série televisiva "CEO Exchange", da PBS Television, patrocinada pela Society 
for Human Resource Management. Thompson prosseguiu:"Eu me concentro em fazer o meu 
trabalho da melhor forma... [o que] me permite demonstrar às pessoas que isso é possível... 
Tem a ver com trabalhar duro e manter-se focado. Não posso me distrair e gastar todo o meu 
tempo fazendo mentoring, em vez de dedicar a maior parte do tempo executando o meu 
trabalho. Isso é o que faz um verdadeiro modelo exemplar", concluiu.  
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Todas as mulheres que entrevistamos, entretanto, concordam com Cathy que elas têm uma 
particular responsabilidade para com as mulheres que vêm depois delas. 

Daqui até lá 

Seja homem ou mulher, não há discordância quanto às habilidades e experiências necessárias 
para executivos de RH bem-sucedidos. Como reportamos em 1997, conhecimento do business, 
domínio em finanças e habilidade de atrelar as iniciativas de RH aos objetivos do negócio são 
fundamentais. O crescente número de mulheres com MBA indica que elas têm seguido o 
conselho à risca.  

Os executivos com quem falamos identificaram alguns outros passos para que as mulheres 
avancem. Por exemplo, adquirir mais experiência, incluindo experiência nas linhas, em 
empresas variadas, valoriza um currículo. Há, entretanto, uma área na qual as mulheres às 
vezes se vêem em desvantagem.  

A professora assistente Mary Shapiro, da Simmons School of Management, diz que as 
mulheres normalmente começam suas carreiras nos patamares mais baixos em RH e vão 
subindo. Os homens, por sua vez, freqüentemente chegam às funções de gestão em RH após 
adquirir uma significativa experiência nas linhas. Mary diz que as mulheres em RH podem 
melhorar suas chances de desenvolvimento ao procurar oportunidades em posições de linha no 
início de suas carreiras.   

Helen Drinan, vice-presidente sênior de RH na Caritas Christi Health Care, recorda um período 
em que a falta de uma experiência mais vasta ameaçou restringir sua carreira. Ela, no 
entanto, persistiu e descobriu um modo de superar a dificuldade.  

No começo de sua carreira no BankBoston, Helen soube que estava sendo cotada, junto com 
outro candidato, para um cargo mais alto em uma futura sucessão. "Era uma competição 
interna de muita visibilidade", ela conta. Mais tarde, entretanto, ela foi informada que o outro 
candidato levava uma vantagem porque tinha mais experiência em outras corporações. 
"Falaram-me que eu precisava ter alguma experiência em outras empresas", ela lembra.  

Helen conta que, desde que o cargo fora designado para ser preenchido dentro de três anos, 
era muito improvável que ela pudesse sair para ganhar experiência em outro lugar e voltar em 
tempo de conseguir o posto. "Você está certa", disseram-lhe. A mensagem que ela captou foi: 
"Pouco importa, daqui você não vai chegar lá". Mas ela chegou.  

Naquele período, o BankBoston estava envolvido em várias fusões e aquisições, e foi tarefa de 
Helen fazer due diligence de todas as atividades relacionadas a RH nesses processos. 
"Participei provavelmente de umas 30 fusões e aquisições, trabalhando com diversas 
empresas, e isso se tornou uma espécie de legitimação para suprir a minha falta de 
'experiência com outras companhias' que eu tinha", recorda.   

"Foi uma oportunidade de superar um ponto fraco" sem deixar a empresa, Helen acrescenta. 
Como resultado da alta visibilidade de seu trabalho com múltiplas empresas, ela foi escolhida 
como a nova vice-presidente de RH. E conforme diz, "a história teve um final feliz." 

Assim como muitas mulheres bem-sucedidas com quem falamos, o conhecimento que Helen 
adquiriu em seus quase 30 anos de carreira em RH fez dela uma referência para aquelas que 
estão galgando os degraus da profissão. As posições anteriores de Helen incluem presidente e 
CEO da Society for Human Resource Management, bem como 19 anos em posições de gestão 
sênior no BankBoston. 

Ela aconselha as mulheres que querem competir por cargos executivos a "buscar 
oportunidades que as coloquem à prova. É preciso ter senso de oportunidade e agressividade 
para demonstrar que você pode atuar nos níveis mais altos." 



Também é importante ser "interpessoalmente competente." Algumas mulheres sentem-se 
desconfortáveis ao lidar com altos executivos, diz Helen. O conselho para elas é fortalecer sua 
autoconfiança, "fazendo o seu trabalho tão bem a ponto de ser reconhecida por isso." Ela 
acrescenta que é fundamental construir relacionamentos em todos os níveis da organização, 
não apenas no topo.  

Modestamente, Helen relativiza seu sucesso. "Eu sempre tentei me basear na 'compensação 
do esforço' para aquilo que me faltava em dom. Sempre trabalhei muito duro, com o firme 
propósito de perseverar." Conta que ela e o marido se referem um ao outro como a tartaruga 
e a lebre. "Ele pega rápido. Eu levo mais tempo, mas eu chego lá no final." 
Estar no lugar certo na hora certa é um fator importante para o sucesso, mas isso 
normalmente não está sob o seu controle, comenta Helen. "Minha mãe trabalhou em RH, mas 
não havia modo de ela chegar ao topo naquele tempo. Penso que tive sorte de estar no lugar 
certo na hora certa." 

Desafio em dobro 

As mulheres em RH encaram dois grandes obstáculos em seus caminhos rumo ao topo, diz 
Mary Shapiro. "Há o obstáculo genérico das mulheres subindo nas organizações, além do 
obstáculo de aumentar a influência [da função de RH] em suas organizações." Qualquer coisa 
que aumente a visibilidade e a influência da profissão irá aumentar as oportunidades de 
promoção das mulheres, afirma ela.  

Um caminho é combater os esteriótipos, como a crença de que RH é uma 
boa profissão para mulheres porque "tem a ver com cuidar de pessoas, 
enquanto a função masculina é cuidar dos negócios", observa Mary. Partir 
do pressuposto que o papel de RH é alinhar os funcionários como 
contribuintes da estratégia da companhia pode ajudar a mudar o 
pensamento ultrapassado, ela considera.  

No artigo "Encarar os dilemas da carreira: implicações para mulheres e 
organizações", com publicação prevista no Journal of Career Development, 
Mary Shapiro, em co-autoria com Cynthia Ingols e Stacy Black-Beard, 
escreve sobre uma mulher que "herda um departamento com uma crise de cultura - um senso 
de urgência contaminava todas as tarefas, resultando em viradas de noite para entrega dos 
projetos nos prazos." 

Quando questionada por seu chefe quanto à sua vontade de "fazer o que for preciso" (uma 
crítica comum que relaciona o trabalho até altas horas com comprometimento verdadeiro), a 
mulher "perguntou se ele realmente queria pessoas fazendo trabalho de alta visibilidade junto 
aos clientes quando elas estivessem exaustas." 

Para apoiar sua posição, comparou relatórios gerados durante o horário normal de trabalho 
com os realizados tarde da noite. Ela descobriu que os relatórios produzidos à noite continham 
muito mais erros do que os feitos durante o dia. Quando ela mostrou os resultados ao chefe, 
"os notívagos se tornaram coisa do passado." 

Acredite em você 

A autoconfiança é especialmente importante para as mulheres, diz Latrell, da Chubb, que 
acredita que elas tendem a ser perfeccionistas e a duvidar de si mesmas. Por exemplo, ela diz, 
"os homens vêem uma descrição de cargo e falam 'Ótimo! Atendo a 80% dos requisitos. Vou 
me candidatar'. As mulheres olham para a mesma descrição e dizem 'Ah, só atendo 80% dos 
requisitos. Acho que não adianta me candidatar.'" 

Para ajudar a superar essas deficiências, Latrell acredita ser importante divulgar as conquistas 
de mulheres bem-sucedidas. "Precisamos fazer com que o bom trabalho seja conhecido para 
estimular as demais a acreditar que também podem chegar lá." 

 



Libby, da Yahoo, concorda que a autoconfiança é importante. Ela conta que chegou ao topo 
mantendo uma atitude positiva. "Nunca percebi um teto de vidro na minha carreira. Sempre 
senti que a única coisa que me manteria no meu caminho era a minha própria capacidade." 

A confiança tem de vir de dentro, diz Toni. "Você não pode dar autoconfiança a alguém. Se 
isso exigir uma mudança drástica na personalidade, não vale a pena." Porém "coloque o foco 
naquilo que você não está fazendo bem", ela aconselha. "Se for simplesmente um hábito, 
hábitos podem ser mudados." 

Opções 

Toni resume uma opinião, corroborada por outras profissionais: "A situação das mulheres em 
RH é melhor do que era há 20 anos, mas ainda está muito distante de onde elas desejariam". 
Para algumas, as escolhas simplesmente não compensam e elas se retiram da corrida.  

Ainda assim, o clima é positivo. "Eu espero uma mudança significativa nos próximos 5 anos", 
expõe Cathy, que criou seu filho sozinha. Ela também tem trabalhado em tempo integral 
enquanto faz seu mestrado (pago pela Safeway) e avança na escala executiva. "Estamos 
apenas na linha de largada." 

Latrell concorda que a mudança está em curso, embora não tão rapidamente quanto as 
mulheres gostariam. "Mesmo que a mudança seja gradual, precisamos manter o compromisso 
de fazê-la acontecer", ela diz. "Eu realmente acho que as mulheres bem-sucedidas não são tão 
raras quanto supomos." O problema pode ser que "as mulheres tendem a não propagar suas 
conquistas tanto quanto deveriam, por medo de parecerem arrogantes", cogita ela.  

Tanto Latrell quanto Cathy concordam que divulgar as conquistas femininas ajudará a 
estimular as próximas gerações. "Espero que gênero não chegue a ser um problema para as 
minhas filhas", diz Latrell. 

Julie Daum, da empresa de seleção de executivos Spencer Stuart, também acredita que as 
mulheres precisam "redobrar seus esforços". Embora considere que a lentidão do avanço 
feminino seja desestimulante, Julie conta que tem observado melhoras nas esferas dos boards. 
Como ela recruta profissionais para cargos diretivos, tem encontrado "maior aceitação de 
mulheres na sala do conselho do que no passado." Isso deve levar a um aumento de 
oportunidades para mulheres executivas em outras funções também, ela diz.  

Mary concorda. Ela crê que a noção de carreira da mulher como um "desvio da norma" porque 
segue uma trajetória diferente da masculina está mudando.  

O modelo antigo é ultrapassado e insustentável, ela afirma, e um novo modelo está se 
desenvolvendo gradualmente. Um no qual as mulheres atuam como "agentes de suas próprias 
carreiras", determinando de que modo o trabalho será feito. Cathy diz que "o céu é o limite" 
para as mulheres que querem crescer.  

Ganhos modestos 

Em 1995, o U.S. Department of Labor (DOL) relatou que o percentual de gestoras de RH na 
força de trabalho norte-americana era de 58,5%. Em 2005 (a mais recente pesquisa com 
números disponíveis), esse índice havia subido para 64,4%, cerca de seis pontos percentuais. 

Ao mesmo tempo em que a proporção de mulheres na gestão de RH supera a de mulheres no 
total da força de trabalho, ela marca RH como uma profissão predominantemente feminina. Os 
índices do DOL mostram que 67,9% dos especialistas em RH, treinamento e relações 
trabalhistas nos EUA são mulheres; 80,6% dos assistentes em RH são do sexo feminino.  



Embora o DOL não distinga os executivos de RH nas altas posições, relata que o percentual de 
mulheres em cargos de gestão de um modo geral era de apenas 36,7% em 2005. O percentual 
de mulheres em cargos de principal executivo era ainda menor - apenas 26,7% dos CEOs em 
todos os setores eram mulheres.  

Uma pesquisa com membros da Society for Human Resource Management (SHRM) conduzida 
com a Catalyst, uma empresa de pesquisa e aconselhamento voltada a temas relacionados à 
mulher, revelou dados similares no Employee Development Survey Report de 2005. Em uma 
amostra representativa de cerca de 250 membros da SHRM, aqueles que não estavam no nível 
gerencial eram 48% homens e 52% mulheres. No nível gerencial, esses percentuais mudavam 
para 60% de homens e 40% de mulheres. Entre os altos executivos, 72% eram homens e 
apenas 28% mulheres.   

A Catalyst tem acompanhado o número de executivas nas corporações da Fortune 500 nos 
últimos dez anos. O censo de 2005 mostra que as mulheres detinham 16,4% dos altos cargos 
corporativos. A tendência de crescimento estimado nesse período é de 0,82 pontos percentuais 
por ano. Com essa taxa, observa a Catalyst, levará 40 anos para as mulheres alcançarem a 
paridade com os homens no comando corporativo.   

Fonte: Melhor: Gestão de pessoas, ano. 15, n. 235, p. 52-59, jun. 2007. 

 


