
Quase
uma mãe
Ajudar funcionárias a desenvolver
planos de carreira é uma das razões
que fazem do Magazine Luiza
a melhor empresa para mulheres

TATIANA VAZ

N O FIM DE TARDE DE UMA SEXTA -
feira chuvosa de março de 1999, Va-
nusa Maria de Medeiros Andrade

desembarcou na rodoviária de Itajubá, em
Minas Gerais. Recém-separada, ela vinha
de sua cidade natal, Caicó, no Rio Grande
do Norte, grávida de três meses e com a
esperança de começar uma vida nova. A
oportunidade veio um ano depois, quando
arranjou emprego de vendedora no Maga-
zine Luiza da cidade. Hoje, ela é gerente da
loja de Ubá, na Zona da Mata mineira, car-
go que lhe exigiu treinamento de quatro
meses - cada mês em um lugar diferente.
Nesse período, a empresa bancou não só
a estada de Vanusa, mas também a de seu
filho, na época com 8 anos, para que ele
pudesse acompanhá-la nas viagens.

Na maioria das empresas, a norma é não
permitir que empregados que viajam para
treinamento levem familiares, A diretoria
do Magazine Luiza viu em Vanusa uma
profissional disposta a investir na carreira
- se pudesse ter o filho ao lado. "Se eu tra-
balhasse em outra empresa, teria perdido
a oportunidade, por não ter com quem
deixar meu filho. No Magazine Luiza, eles
entendem os funcionários. Quero crescer
mais e me aposentar lá", diz Vanusa.

Esse é apenas um exemplo de como o
Magazine Luiza trata as mulheres que tra-
balham em suas lojas. E não são poucas.
Dos 10.387 funcionários da empresa, 48%
são mulheres. Destas, 29% ocupam pos-
tos de liderança, número que deverá au-
mentar para 33% até o fim do ano. As três
principais diretorias da empresa - superin-
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tendência, financeira e recursos humanos
- são de mulheres, fator que tem influência
direta na maneira inovadora com que a
empresa lida com as funcionárias. Lá, afir-
ma a Luiza do Magazine - Luiza Helena
Trajano Rodrigues, diretora-superinten-
dente -, os próprios empregados montam
o plano de carreira, e a mulher tem apoio
para não deixar que preocupações fami-
liares inibam seu crescimento profissional.
"Oferecer bom salário é importante, mas
isso qualquer um pode fazer. O desafio é
fazer com que todos trabalhem por ideal e
motivação. Assim todos ganham", diz Lui-

za. Talvez isso explique como uma peque-
na loja de presentes de Franca, no interior
paulista, se expandiu a ponto de possuir
361 endereços em sete Estados brasileiros
e ter fechado 2006 com faturamento de
R$ 2,184 bilhões, além de ser apontada
como a melhor empresa para mulheres
trabalharem, segundo a pesquisa conduzi-
da pelo Great Place to Work Institute.

Entre os benefícios ofereci
dos às funcionárias está o Cheque-Mãe.
Qualquer que seja a área em que atuam,
mães de crianças de 6 meses a 10 anos e



11 meses recebem R$ 200 mensais para
ajudar na educação e nos cuidados com
os filhos. Quando implantado, em 1998,
o programa reduziu em 80% as saídas
voluntárias das mães que não tinham
com quem deixar os filhos menores. Só
em 2006,1.300 delas foram beneficiadas.
Para as promovidas no plano de carrei-
ra, há um acompanhamento especial do
setor de recursos humanos, que leva em
conta os possíveis problemas familiares
gerados pela ausência prolongada do
lar. Funcionárias promovidas a gerente
de loja que passam por um estágio de

treinamento recebem esse mesmo acom-
panhamento. A empresa também ofere-
ce apoio psicológico e financeiro para a
adaptação da família a uma nova cidade.
Foi o caso da atual gerente de uma das
quatro lojas do Magazine em Belo Hori-
zonte, Creuza Helena Furtado.

Quando soube da promoção, Creuza
gerenciava a loja de Uberaba, também
em Minas. Marido e filha tinham empre-
gos estáveis. A empresa ofereceu trabalho
aos três na capital mineira. O marido de
Creuza passou a coordenar o pós-venda
de outra loja em Belo Horizonte. A filha

do casal, de 21 anos, foi trabalhar como
analista de crédito na LuizaCred, braço fi-
nanceiro do Magazine Luiza. "A empresa
investe no profissional e dá condições para
ele crescer. A diretoria mantém aberta a
comunicação, se interessa por nossas difi-
culdades. O Magazine Luiza é quase uma
mãe para a gente", diz Creuza.

Além de todo esse aparato para as
funcionárias, o Magazine Luiza sempre
inovou na forma de premiar e motivar
pessoas. Os melhores vendedores do mês
têm seu rosto divulgado nas lojas. A foto
do melhor de uma região é estampada ^



em outdoors. Quem se destaca durante
o ano inteiro pode ganhar prêmios que
incluem até viagens internacionais com
direito a acompanhante. Na comemora-
ção dos 50 anos da empresa, o Magazine
está promovendo a maior campanha de
sua história no segmento de varejo, tanto
para os consumidores quanto para os
funcionários. Serão sorteadas, até o fim
deste ano, 50 casas para os clientes do
Magazine. Os vendedores dos premiados
- sejam eles homens ou mulheres - ga-
nharão motocicletas. Todos concorrem a
um conjunto completo de mobília para
a casa no programa Domingão do Faus-
tão, da TV Globo. "Todo ano pensamos
em coisas diferentes. São campanhas
como essa que fazem a empresa inteira
se mobilizar, todos se sentirem parte do
Magazine", afirma Telma Geron, diretora
de recursos humanos.

As práticas do Magazine
Luiza voltadas para funcionárias estão à
frente de muitas empresas, mas refletem
uma tendência de mercado. A pesquisa
do Great Place to Work Institute com as
maiores companhias nacionais mostra
que as organizações vêm procurando
garantir a ascensão profissional das mu-
lheres por meio de incentivos e outros
programas especiais, à medida que elas
ascendem na hierarquia. Em 1997, as
mulheres ocupavam cerca de 11% das
posições de liderança nas empresas bra-
sileiras. Em 2007, elas são aproximada-
mente 32%, segundo o estudo.

Exemplos positivos podem ser encon-
trados em outras empresas. Na Unimed
São José do Rio Preto, segundo lugar no
ranking de melhores empresas para mu-
lheres, as funcionárias gestantes recebem
um curso sobre os cuidados com o bebê,
desde amamentação e banho até orien-
tação psicológica e noções de relaciona-
mento com a criança. Quando nascem os
filhos, as mães recebem a visita de uma as-
sistente social da empresa com uma sacola
repleta de produtos para o recém-nascido,
além de auxílio-creche, até que a criança
complete 16 meses de vida. A Unimed
monta um minissalão de beleza no Dia
da Mulher, com direito a manicure, salão
de beleza e massagens. A Bristol-Myers
Squibb, do setor farmacêutico, terceira

As melhores
para as mulheres

O que as 25 primeiras do ranking oferecem às funcionárias

O que tem de especial

Tem mecanismos de incentivo ao desenvolvimento
da carreira das funcionárias

Desenvolveu programas que equilibram a vida
profissional com a rotina de mãe e esposa

Criou um Comitê de Desenvolvimento Profissional
Feminino para atrair e reter funcionárias

Dá suporte às funcionárias com cursos
e programas sociais, como o auxílio-babá

Oferece programa para orientar gestantes
e lactário para mães amamentando

A Semana da Mulher inclui palestras e atividades,
como meditação, ioga e ginástica facial

Oferece horário flexível e igualdade salarial. Celebra
datas como o Dia da Mulher e o Dia das Mães

Dá atendimento ginecológico. Envia flores
às funcionárias que dão à luz

Ginecologistas e obstetras que atendem na empre-
sa. Uma intranet é destinada ao público feminino

Estimula o crescimento profissional. No ano
passado, 62 mulheres foram promovidas

Procura preservar o sossego das mães. Oferece
um auxílio-creche, por meio de reembolso

Incentiva a amamentação, oferece auxílio-creche
e ajuda nas compras de material escolar

Tem creche para os filhos de até 7 anos de idade

Igualdade salarial. Mães amamentando têm
direito a horário flexível

Apoio irrestrito às gestantes, como horário
flexível e dispensa do trabalho para o pré-natal

Incentiva a reflexão com o curso De Mulher
para Mulher. Oferece cursos para as gestantes

Oferece às funcionárias cursos, como
de maquiagem e cuidado com os cabelos

Um enxoval do bebê é oferecido às funcionárias
gestantes

A remuneração é equiparada à dos homens.
As funcionárias opinam na escolha do uniforme

Horário flexível, auxílio creche e comemorações
especiais em datas como o Dia da Mulher

Oferece creche e auxílios para amamentação,
casamento e estética

Tem um programa de benefício à saúde da mulher.
Organiza um torneio de futebol feminino

Abona faltas e flexibiliza o horário para as mães
levarem os filhos a exames

Organiza cursos para as funcionárias e tem
atividades específicas para as mães

Tem programas especiais para funcionárias,
como o de prevenção ao câncer



colocada na pesquisa, dispõe de um
lactário - sala de coleta para retiro de
leite materno - e serviço de acompa-
nhamento e orientação às gestantes.

Ao longo das últimas décadas,
a taxa de desemprego feminino
vem caindo. Segundo pesquisa da
Fundação Seade - Sistema Estadual
de Análise de Dados, entre 2005 e
2006 essa taxa diminuiu de 19,7%
para 18,6% na região metropoli-
tana de São Paulo, confirmando a
tendência de longo prazo.

Os indicadores de emprego, po-
rém, ainda costumam ser desfavo-
ráveis às mulheres. No Brasil, o tra-
balho não-remunerado, que inclui
negócios familiares, é muito mais
comum entre elas (8,5%) que entre
os homens (4,8%), segundo dados
do suplemento nacional do Relató-
rio Global da OIT, a Organização
Internacional do Trabalho. O índice
de 8,5% para mulheres representa
uma queda expressiva em relação
aos 13,1% de 1995, mas não se pode
dizer que a igualdade já foi atingi-
da. "As mulheres conquistaram aos
poucos o mercado de trabalho. Falta
agora aumentar a qualidade desse
trabalho, ainda há poucas em cargos
de liderança", afirma Laís Wendel
Abramo, diretora da OIT no Brasil.
"A longo prazo, a situação tende a
se inverter, já que o nível de escola-
ridade delas é maior."

O rendimento das mulheres conti-
nua sendo expressivamente inferior
ao dos homens, embora elas já te-
nham mais tempo de estudo que eles:
14,3% das mulheres têm mais de 11
anos de escolaridade, contra 11,6%
dos homens, de acordo com a pesqui-
sa Perfil Social, Racial e de Gênero das
500 Maiores Empresas do Brasil, rea-
lizada pelo Instituto Ethos, em 2005.
Há ainda a questão da diferença entre
mulheres solteiras e casadas. "As sol-
teiras podem receber um salário até
62% maior que as casadas. Ou seja,
muitas têm de escolher entre ter
um plano de carreira e uma famí-
lia", diz Marcelo Néri, economista
do Centro de Políticas Sociais da
Fundação Getúlio Vargas. +
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