
altos cargos na América Latina.
m pleno século XXI, o mundo dos
negócios segue dominado pelos

homens. Apesar das mulheres terem
conquistado terreno, os cargos assumi-
dos continuam principalmente nas tra-
dicionais áreas de marketing, recursos
humanos e relações públicas. Na região,
são poucas as diretoras financeiras que

conseguiram vencer.
"Um de meus maio-

res êxitos é fazer parte de um mundo
marcadamente masculino. Certa vez,
participei de uma reunião com 50 dire-
tores financeiros de diversos segmen-
tos e eu era a única mulher", afirma
Cecília Fantinelli, diretora financeira da
Hitachi Data Systems do Brasil.

Com mais de 15 anos no mercado
de tecnologia, dirigindo áreas financei-
ras, administrativas e operacionais de
empresas brasileiras e multinacionais,
a executiva chegou ao cargo de diretora

MARISOL RUEDA • CIDADE DO MÉXICO

financeira da multinacional Computer
Associates na América Latina. No
Brasil, conseguiu colocar a companhia,
pela primeira vez em sua história, entre
as 100 melhores para trabalhar. Liderou
operações de aquisições e fusões e foi
responsável por orçamentos de até
US$180 milhões.

Seu objetivo imediato é fazer com
que a Hitachi Data Systems cresça e
obtenha resultados mais fortes. Ela
gosta de desafios e sabe que está perto
de se tornar diretora geral de alguma
corporação. Embora diga que nunca
teve problemas para subir na carreira
profissional por ser mulher, a direto-
ra reconhece que chega um momento
no qual é preciso tomar uma decisão
difícil: família ou carreira. "Na minha
situação, com dois filhos, meu marido
e eu nos apoiamos. Caso contrário, fica
difícil conseguir alcançar uma posição

mais alta", comenta.
Geralmente, um executivo abandona

um cargo em troca de uma oportuni-
dade melhor, mas, no caso das execu-
tivas, a razão costuma ser a família,
segundo estudo realizado no México
por Gina Zabludovsky, doutora em
sociologia, professora pesquisadora da
Universidad Nacional Autónoma de
México e responsável pelo projeto de
mulheres em cargos de direção no setor
privado. "Elas sentem que precisam
decidir entre a ascensão em sua car-
reira, o casamento e a maternidade.
Sofrem uma crise muito forte", afirma.

O cuidado dos filhos e a maternidade
são apontados pelas mulheres como
os impactos mais importantes na vida
profissional diante da dificuldade de
trabalhar em jornada dupla: no escritó-
rio e em casa. "Temos que entender que
é uma questão social, não individual,



porque ainda se espera que a única res-
ponsável pelas tarefas domésticas seja a
mulher", destaca a pesquisadora.

A pequena participação de mulheres
em áreas como finanças é também refle-
xo da educação e da cultura organiza-
cional. "Aos homens é ensinado aspirar
aos cargos de comando, e as mulheres
ficam com a dedicação às atividades
mais afetivas. A cultura organizacional
só abre vagas para secretárias, e oferece
poucas chances para diretoras", diz.

Muitas companhias consideram que
contratar uma mulher casada pode
significar o abandono de seu cargo em
troca da família ou que não poderá
ser transferida para outro país porque
seu marido não a acompanhará. As
empresas acreditam que um funcioná-
rio do sexo masculino pode ser enviado
para outras cidades porque a esposa e
filhos o seguirão, acrescenta a especia-
lista.

A avaliação coincide com uma pes-
quisa da Mercer Human Resource
Consulting, realizada em 2006, a qual
aponta que, embora seja cada vez maior
o número de mulheres escolhidas pelas
corporações para tarefas internacionais,
é bem menos frequente viajarem acom-
panhadas pelos maridos.

O estudo revela ainda que a América
Latina é a região mais atrasada neste
tema. "As companhias da região Ásia-
Pacífico têm 16 vezes mais mulheres
neste tipo de tarefas em comparação
a 2001. As empresas americanas con-
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tam com quase quatro vezes mais. As
empresas na América Latina têm cerca
de 1,5 vez a mais no mesmo período",
aponta o relatório.

Apesar da última década ter dimi-

"Cada vez buscamos
mais espaço na

formação profissional;
somos muito

qualificadas para
ocupar funções mais
elevadas dentro das

empresas."
nuído a diferença no trabalho entre os
dois sexos, essa redução ainda é peque-
na. "O fato de termos incrementado
nossa participação no mercado de-tra-
balho não levou necessariamente a uma
redistribuição das responsabilidades
dentro de casa e da comunidade", afir-
ma Marcela Mejía, diretora financeira
da Siderúrgica de Occidente (Sidoc),
uma das principais siderúrgicas colom-
bianas.

Ela trabalha na empresa há 18 anos
e tem sido fundamental na transfor-
mação da Sidoc, que passou de uma
pequena fábrica para uma indústria de
350 funcionários. No ano passado, foi
a primeira empresa em valor agregado

ao capital investido pelos acionistas na
Colômbia.

Embora a executiva afirme que ser
mulher não representou um obstáculo
em sua carreira, não faltam situações
machistas. "Um fornecedor mexicano
me pediu para convocar uma reunião
para negociar os pedidos de todo o
ano seguinte. Quando comentei que eu
seria a pessoa para tratar do assunto,
ele negou-se a fazer negócio na mesma
hora. Disse que era um negócio muito
grande e preferia tratá-lo com o gerente
geral, que era um homem", comenta.

Muitas mulheres em cargos de lide-
rança acreditam que o futuro na região
é favorável. "As perspectivas são muito
boas. Cada vez buscamos mais espaço
na formação profissional; somos muito
qualificadas para ocupar funções mais
elevadas dentro das empresas", diz
Eliane Lustosa, diretora financeira da
Abril, grupo editorial brasileiro.

A diretora ocupa o cargo desde
novembro de 2005 e liderou a reestru-
turação da dívida e a venda de 30% do
capital do grupo para um sócio sul-afri-
cano. Em seu currículo constam cargos
de diretora financeira do Ponto Frio,
rede de varejo, e diretora de finanças e
investimentos da Petros, fundo de pen-
são da estatal Petrobras.
Igualdade. Ela opina que "mais fle-
xibilidade ajudaria" para que mais
mulheres possam ocupar altos cargos.
Especialistas sugerem que as empresas
adotem um enfoque integral de igualda-
de em todas as esferas—família, traba-
lho, educação— para estimular mulhe-
res e homens em áreas onde ambos têm
sido excluídos. Licenças de paternidade
e maternidade; homens e mulheres em
funções não tradicionais, apoio para
que os dois sexos realizem atividades
a partir de casa são alguns exemplos
apontados para incentivar a igualdade.

"Minha conquista profissional mais
importante foi manter um equilíbrio
entre a vida e o trabalho com a meta de
progredir nos novos desafios do meu
cargo. A empresa me garante flexibili-
dade para trabalhar em casa através da
tecnologia", diz Petrina Thomson, aus-
traliana e diretora financeira da empre-
sa de software Sun Microsystems. 
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