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RUMO AO
PODER, E DE
SALTO ALTO
ELAS SABEM QUE
SÃO TÃO CAPAZES
QUANTO OS HOMENS,
ACREDITAM QUE É UMA
QUESTÃO DE TEMPO
SE IGUALAR NO
NÚMERO DE CARGOS
DE DIREÇÃO E, POR
SEREM MULHERES,
SÃO VALORIZADAS
DENTRO DAS EMPRESAS

OMECEI A TRABALHAR AOS 12 ANOS, QUANDO ABDIQUEI DAS MINHAS

FÉRIAS ESCOLARES PARA AJUDAR OS MEUS TIOS NA LOJA". Poderia ser

o começo de uma história triste e sacrificada de pré-adolescente
do interior de São Paulo. Não é o caso. As palavras descritas

vêm de uma das maiores empresárias brasileiras da atualidade, Luiza Helena
Trajano, a superintendente do Magazine Luiza.

Não há como negar que o espírito empreendedor apareceu cedo na
vida de Luiza. Logo nos primeiros contatos com a rotina da antiga "A
Cristaleira", loja de presentes que deu origem à rede varejista, a exe-
cutiva gostou do envolvimento com a atmosfera empreendedora dos
familiares e tratou de repetir a experiência de traba-
lhar durante as férias nos anos seguintes. "Em
pouco tempo, já havia passado por todos os
departamentos do grupo: da cobrança à ge-
rencia, de vendas à direção comercial. Até
que, em 1991, com a criação da
holding, me tornei superinten-
dente", relembra Luiza.



Quando assumiu o comando, a rede somava 37 lojas. De
lá para cá, o número saltou para 363, quase dez vezes mais.
Em 2006, faturou cerca de dois bilhões de reais - mul-
tiplicou os 930 milhões de reais de 2003 - e a expectativa é
crescer 31% em 2007. É verdade que a economia do Brasil
parece estar passando por um bom momento, porém, não
há como negar que a executiva está fazendo um ótimo
trabalho, é figura de destaque e, cá entre nós, passa a perna
em muitos engravatados.

Infelizmente, a realidade de Luiza faz parte de uma
minoria no mundo corporativo. De acordo com uma pesquisa
realizada pelo Lidem - Grupo de Mulheres Líderes Em-
presariais - entre as empresas pertencentes ao grupo, 15% dos
cargos de direção são ocupados por mulheres e 5% exercem
função de presidente ou vice-presidente.

Existem suposições quanto aos motivos que levam a esses
resultados, mas não existe uma razão certa. Pensar em pre-
conceito ou discriminação soa como alternativa ultrapassada
para a sociedade moderna. "E um espaço que as mulheres
estão ocupando aos poucos. Existe uma nova geração se
preparando muito bem para assumir cargos diretivos. Elas
estão se especializando", diz Renata Lindquist, sócia-diretora
da Mariaca, empresa especializada em recrutamento.

A recém-nomeada presidente da UPS, Nadir Moreno,
acredita que as mulheres atingiram um patamar muito pró-

ximo ao do homem se levar em consideração
o fato de terem entrado para o mercado de
trabalho tão depois deles. "Antes, elas eram

consideradas esposas,
mães. Viviam pa-

ra o ambiente

doméstico, hoje não é assim. Vejo uma situação bastante
positiva", diz Nadir. Talvez fosse ilógico se não fosse assim,
uma vez que existem mais homens se candidatando e ao che-
gar a posições como a de presidência ou vice-presidência, as
chances de todos vão afunilando.

"Nós, brasileiros, temos a vantagem de termos uma
abertura muito grande para falar disso de forma natural. Em
determinadas culturas isso não acontece. De uma forma geral
ainda não é exatamente igual, ainda existem campos que po-
dem ser melhorados, como os salários", diz Eliane Aere, dire-
tora de recursos humanos da Accor. Por ser a responsável por
essa área, a executiva garante que não existem diferenças sala-
riais entre homens e mulheres dentro da empresa. Mesmo
assim, reconhece que não se trata de uma postura unânime en-
tre as organizações. "Isso independe do porte das companhias.
Aquelas que são melhor organizadas, conseguem ter estrutu-
ras de cargos. Aqui, na Accor, o colaborador é pago pela fun-
ção dele, independentemente de gênero", explica a diretora.

Tudo bem, fatores históricos ajudam a encontraniii >-
respostas. Ainda assim é impossível dizer que ambos con-
vivam em harmonia constantemente e que não existam pre-
conceitos entre os dois lados quando o assunto é trabalho.
"Não dá para ignorar que existem diferenças, mas a situação
está mudando. Empresas estão reconhecendo que é importan-
te haver diversidade e equilíbrio no quadro de funcionários,
principalmente em cargos executivos. Em posições mais
operacionais, essa questão está resolvida", diz José Tolovi
Júnior, presidente do Great Place to Work. O executivo
acredita que as mulheres estão tão próximas de alcançar um
estado de igualdade que, em breve, o ranking divulgado anual-
mente das "Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar" não
irá mais existir, pois perderá o sentido.

DIFERENTES E COMPLEMENTARES
Se homens e mulheres se comportam e pensam diferente

um do outro dentro de suas próprias casas, não seria diferente
no trabalho. "Não dá para dizer que é igual. E não tem porque
haver uma luta pela igualdade, cada um dá um tipo de con-
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Mulheres superpoderosas
Consumidor Moderno conversou com três executivas

que marcam presença no mundo dos negócios. Elas
contam como é estar em postos de liderança, como
equilibram a vida profissional e dão opiniões a respeito da
atual situação da mulher no mercado de trabalho.

Chieko Aoki Existem mulheres despontando nos cargos
de liderança, mas são poucas. Queremos identificar quais as
dificuldades e ajudar a dar velocidade e agilizar para que
mais mulheres sejam líderes no mercado, pois o estilo
feminino de liderar pode ajudar as empresas a se
adaptarem às mudanças do mercado.
CM Alguma vez notou aígum tipo de preconceito ou
receio por parte dos colegas de trabalho?
CA Estou no mercado há mais de 30 anos. No início
estranhavam uma hoteleira gerente, mesmo nos Estados
Unidos era raro. Não acredito que as pessoas quisessem
me prejudicar e, se quisessem, eu não dava bola. Nunca me
importei com isso.
CM O que acha que ía.7 de você urna boa profissional?
CA Ouvir bastante, não subestimar inteligência dos outros
e continuar aprendendo. Deve-se ter disposição para
conviver com o difícil e isso é válido para todo mundo.
CM Você acha que o seu cargo assusta alguns homens?

CA Não, eles me tratam de igual
para igual. Às vezes é bom,

eles me deixam passar na
frente, carregam minhas
coisas, tem suas
vantagens, (risos)
CM Quais dicas você
daria para outras
mulheres que buscam
sucesso profissional;'
CA Competência
vem em primeiro
lugar. As pessoas

devem se perguntar:
"se eu fosse presidente

daquela empresa,
contrataria a mim mesmo"?

tribuição", diz Eliane Aere, da Accor. A executiva conta que já
teve experiências em áreas só com mulheres e só com homens
e não aprova a hegemonia.

Luiza Trajano diz que a mulher tem um jeito de gerenciar
que leva em conta a intuição, a sensibilidade, a percepção e ao
mesmo tempo consegue focar em resultados. "Elas se destacam
em setores como presentes, produtos para bebês e brinquedos.
Já os homens são melhores em eletrodomésticos s e eletrô-
nicos", exemplifica a superintendente. Por outro lado, a diretora
da Accor vê os homens agindo mais friamente, racionalmente,
e são mais pragmáticos, o que é bom, pois o equilíbrio entre os
dois lados é fundamental para a sobrevivência da empresa.

A interação do universo masculino com o feminino cer-
tamente resulta em algo positivo. "O erro está nessa briga, na
disputa pelo poder", diz Fátima Motta, professora de fator
humano da Escola Superior de Propaganda t Marketing
(ESPM). Ainda assim, é preciso que cada um reconheça seus
pontos fortes e fracos para que juntos tracem metas. O pla-
nejamento e a aceitação de diferenças fazem com que todos
saiam ganhando.

As qualidades que os diferem são infinitas, porém as mu-
lheres têm uma característica vantajosa nessa "competição": a de
cumprir várias tarefas ao mesmo tempo e dar o melhor de si em
todas. "Elas são mais detalhistas, conseguem planejar e resolver
assuntos diversos ao mesmo tempo", diz Nadir Moreno, da
UPS. E não é preciso quebrar a cabeça para concordar com a
executiva. Mulheres são mães, esposas, cuidam da casa, da
aparência e não deixam de ser profissionais. Fátima diz que a
mulher tem uma autocobrança muito forte e faz questão de ser
boa em tudo o que faz. Apesar dessa vontade de ser multitarefa
agradar as companhias, é preciso gerenciar muito bem a jornada
casa-trabalho-casa, para que não haja desestabilidade emo-
cional e prejudicar nem a vida pessoal e nem a profissional.
Chieko Aoki, presidente da rede de hotéis Blue Tree, acredita
que organização é a chave para encontrar esse equilíbrio. "Co-
nheço mulheres que são esposas, mães, donas-de-casa e são
ótimas profissionais. E questão de se organizar", diz a executiva.

Luiza Trajano dá o exemplo. "Sou casada e tenho três
filhos. Mesmo tendo uma agenda bem atribulada na empresa
faço questão de manter uma rotina normal com minha fa-
mília", diz. Tranqüilidade é algo que foge da rotina da exe-
cutiva. Ela se divide entre as tarefas da companhia, dá pales-
tras, faz parte do comitê executivo do Lidem e não deixa de
ser humana. Ela conta que o trabalho exige muita dedicação,
porém não deixa de assistir a televisão, ler livros e jamais abre
mão de momentos de lazer.

EDUCAÇÃO + COMPANHEIRISMO =
CHAVE PARA O SUCESSO

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) em 2005, as mulheres
estudam, em média, sete anos, contra 6,8 dos homens. Mesmo
assim, ainda ganham cerca de 30% a menos. Parece que elas
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FÁTIHA MOTTA FALTA DE
CUMPLICIDADE RETARDA

PROCESSO DE EVOLUÇÃO

estão sempre correndo contra um certo prejuízo. Se recebem
menos, procuram por salários equiparados aos dos homens. Se
não alcançam cargos altos, querem provar que são capazes.
Afinal de contas, por que será que existe essa busca constante
de provação e superação de capacidade?

Fátima Motta afirma que a educação pode ser fator
contribuinte nesse processo. "Algumas famílias ainda convivem
com machismo. Dependendo da forma que forem criadas, elas
valorizam ou não o lado feminino", diz a professora. Isso, obvi-
mente, se reflete no comportamento dessas futuras profissionais
no mundo corporativo e pode até fazer com que elas próprias
se boicotem durante.a carreira. "Se ela acredita em si, lida
melhor com as dificuldades. Mostrar-se fragilizada deixa esse
relacionamento mais complicado", diz. A professora afirma que
ao deixar de valorizar qualidades típicas das mulheres, como
flexibilidade, acolhimento, facilidade de ouvir e compreender,
elas podem deixar de ganhar.

A falta de apoio e cumplicidade entre as colegas é outro
fator que retarda esse processo de evolução, faz parte até da
natureza delas. E necessário estabelecer uma relação de
companheirismo e colaboração entre o grupo para que cres-
çam juntas. "Ainda existem muito ciúme e inveja no âmbito
profissional", diz Fátima. A eterna busca pela perfeição faz
com que elas ajam dessa forma, despertando esses senti-
mentos e uma eterna disputa de quem manda em que, qual
está mais bonita, quem tem a família mais feliz; ainda que
isso aconteça inconscientemente.

A CEGONHA NO MUNDO CORPORATIVO

Aos poucos, companhias se ligam e preparam programas
especializados para estimular as profissionais no ambiente de
trabalho. O presidente do Great Place to Work, Tolovi Júnior,
afirma que de dez anos para cá muita coisa está mudando, não
só referente ao número de mulheres trabalhando, como nas
ações voltadas para elas.

Luiza Helena Trajano
Superintendente do Magazine Luiz;! c responsável
pelo núcleo etc conteúdo do Lidem

Luiza Helena Trajano Venho de uma família na qual
a mulher sempre trabalhou, conquistamos nosso espaço
com respeito e esforço. Costumo dizer que toda mulher
tem de conhecer a sua força, junto com isso respeitar
profundamente a força masculina. Eu acredito na junção
dessas das duas forças. Quando se unem, seja na
educação dos filhos, nas empresas, em qualquer coisa,
todos nós saímos ganhando muito mais. Penso que o fato
de ser mulher ajuda muito, pois às mulheres foi permitido
desenvolver a intuição, característica que se torna um
diferencial no mundo dos negócios.
CM O acha que faz de você urna boa profissional?
LHT Não existe uma receita, mas para conseguir
administrar bem é preciso ter uma equipe alinhada
e o poder descentralizado. Essas são características
marcantes na administração do Magazine Luiza.
Entre as diversas qualidades que compõem o perfil
da empresa, vale destacar a ética nas relações e o foco
no cliente. Essas duas características surgiram desde
a criação da empresa, sempre foi uma prática da
minha tia, Luiza Trajano Donato, fundadora
da empresa, ao lado do meu tio
Pelegrino José Donato. Isso facilitou
muito a transmissão desses ideais
para toda a companhia.

Você acha que o seu posto na
empresa assusta alguns homens?
LHT Acredito que temos de provar
nossa capacidade com trabalho
árduo, idéias inovadoras, crença nas
pessoas e uma missão pessoal bem
definida. Desde cedo tinha claro
para mim qual era minha missão,
que é de liderar uma empresa
bem-sucedida feita por pessoas
felizes. É assim que tenho trilhado
meu caminho até aqui.



Assuntos ligados à gravidez e licença maternidade, por
exemplo, já não são mais um bicho-de-sete-cabeças. Antiga-
mente, muitas tinham receio de perder seus empregos ao entrar
em gestação. Atualmente, além das leis que protegem as ges-
tantes, algumas companhias estenderam os benefícios para
essas funcionárias. "O bom trabalho faz com que sejam criadas
variáveis para que invistam nelas", diz Tolovi Júnior.

O Grupo Accor foi um dos pioneiros em práticas voltadas
às mães com o programa "Futura Mamãe". Segundo Eliane
Aere, no momento em que a colaboradora informa a gravidez,
a área de recursos humanos se encarrega de avisar o gestor da

Nadir Moreno Não, por mais que a atividade
da UPS seja meio masculina, logo se imagina 'homens
trabalhando'. Todos são tratados de igual para igual,
mesmo que 80% dos cargos executivos sejam ocupados
por homens.

NM Trabalho aqui há 15 anos e conheço todos os
funcionários. A UPS trabalha com plano de carreira
e não foi uma surpresa para as pessoas, pois eu já estava
preparada para assumir a presidência. Há um respeito
muito grande, inclusive por ser uma atividade
diferenciada como é a da companhia e uma mulher nessa
posição é duplamente merecedora.

N M Agora eu acho um pouco mais
tranqüilo.Antes eu cuidava do Mercosul
e estava sempre viajando. Hoje, tenho
mais responsabilidades, mas é local,
cuido do Brasil. Mesmo assim, consigo
lidar com isso, tenho uma vida
pessoal extremamente equilibrada.

N M Acho que, apesar dos números
serem positivos, ainda existe um
desafio para a mulher no mercado.

Ela tem dois desafios, um deles é
mostrar resultados por ser mulher
- é como se naturalmente tenha que
provar alguma coisa. Quando se
conquista algo, são duas vitórias.

equipe, incentiva os colegas de trabalho a dar os parabéns, leva
a notícia de uma forma positiva e faz de tudo para que ela se
sinta confortável com a situação. "Assim todos começam a se
estruturar e se organizar com a ausência dela. Aproveitamos e
lembramos a colaboradora dos direitos que a gestante possui",
explica a diretora. A empresa se encarrega de enviar livros
informativos, coloca à disposição nutricionistas e psicólogos
para que ela tenha uma boa gestação, e ainda oferece todas as
vacinas do bebê durante o primeiro ano.

Nanei Heidrich, consultora de negócios públicos, foi uma
das beneficiadas com o programa da companhia francesa. A
colaboradora conta que a gravidez surgiu de forma inesperada,
num momento em que estava muito focada no trabalho. "Na
hora deu um nó na minha cabeça, nem sabia como dizer que
estava grávida. Foi mais simples do que imaginei. O sentimento
de insegurança logo foi substituído pelo o de acolhimento",
conta Nanei. Há 16 anos na Accor e mãe de dois filhos, a
executiva afirma que jamais sentiu a necessidade de escolher
entre a vida pessoa e a profissional, conseqüência do clima
organizacional da empresa.

Na mesma linha, o Banco Real se concentrou nas novas
mamães e decidiu alertá-las da importância do aleitamento
materno. Há cerca de dois anos foi criado um posto de coleta
dentro das instalações do banco na cidade de São Paulo para
que as funcionárias pudessem tirar o leite e armazená-lo em
condições adequadas. No final do dia, as funcionárias poderiam
levar o alimento para os bebês consumirem. Maria Cristina

. Carvalho, superintendente da instituição, explica que a ação
rendeu ótimos resultados, pois as mães amamentaram seus fil-
hos por mais tempo.

O Real ainda conta com um grupo de "Mulheres e
Carreira" voltado especialmente para a ascensão profissional
delas dentro da empresa. "53% do quadro é composto por mu-
lheres e percebemos que elas não atendem a posições de lide-
rança com a mesma velocidade que os homens. Por isso promo-
vemos debates para detectar em quais pontos podemos ajudá-
las", diz Maria Cristina. A executiva acredita que a iniciativa faz
com ambos saiam ganhando. A mulher, que fica consciente de
sua trajetória, e a empresa que se beneficia da produtividade
dela. Além disso, o banco oferece dentro do ambiente de tra-
balho serviços como manicure, pedólogo, costureiras, lancho-
netes, entre outros.

ecarvalho
Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 11, n. 117, p. 70-75. ago. 2007.




