
Elas têm poder, ganham bem, mas estão reavaliando seriamente suas
carreiras em prol dos filhos. Um estudo da organização americana
Center for Work-Life Policy mostra que apenas 40% das mulheres em posi-
ção de destaque nas empresas voltam ao trabalho em tempo integral depois de
dar à luz. Elas fazem essa opção pela família porque não conseguem conciliar sua atividade profis-
sional com a criação de um filho. A mesma pesquisa confirma
um fenômeno associado - o revés na ascensão feminina ao topo
do mercado de trabalho. Durante gerações, as mulheres batalha-
ram para ser reconhecidas como profissionais competentes e, as-
sim, galgar posições de mando na hierarquia corporativa. Mas
agora essa ambição parece ter deixado sua lista de prioridades.

Para identificar o que está levando a essa nova pers-
pectiva feminina, Época NEGÓCIOS entrevistou a consultora
americana Maria Bailey - 43 anos e mãe de quatro filhos -, uma
das mais respeitadas especialistas quando o assunto são mães



executivas. Casada com um advogado, ela é daquelas mulheres
que não atende a um título só. Como presidente da consultoria
BSM Media, dá palestras sobre marketing a mães e aconselha
executivos de algumas das maiores empresas do mundo, como
Hewlett-Packard, Disney e Microsoft. Ela também apresenta
um programa de rádio e um programa de televisão semanais,
direcionados para esse público. Como se não bastasse, está
às voltas com seu quarto livro sobre os hábitos de consumo
feminino depois da maternidade. Dessa vez, analisa como
a internet 2.0 está mudando comportamentos. Sua empre-
sa ainda é responsável por uma revista mensal e um site que
dão conselhos de como facilitar a vida de mães executivas. Em
meio a essa rotina complexa, em que passa até três noites por
semana fora de casa, Bailey vai à academia, corre maratonas
e atualiza seu blog. Ela jura que seus filhos, entre 8 e 13 anos,
vão muito bem na escola. Em 2004, a revista Inc. elegeu-a
uma das especialistas americanas sobre equilíbrio entre tra-
balho e vida pessoal. Nesta entrevista, Maria detalha o perfil
da mãe executiva moderna e explica por que ainda é tão difícil
para ela conciliar família, carreira e casamento. A culpa recai,
sobretudo, na falta de flexibilidade do mundo corporativo.

Quem é a mãe executiva moderna? É a mulher
que trabalha todo dia em um escritório tradicional e detém
uma posição de poder. Ou então é a mulher que tem a própria
empresa. É compromissada com o trabalho de uma forma
diferente de uma professora ou uma secretária. Ela traba-
lha para construir uma carreira, não tanto pelos benefícios
que seu emprego dá a sua família. Ganha US$ 50 mil por
ano ou mais; e duas em cada três superam a renda do mari-
do. Nos Estados Unidos, há 26 milhões de mães executivas.
E esse número está aumentando conforme as mulheres têm
mais acesso à tecnologia e à educação superior. A primei-
ra geração dessas mulheres tem hoje 50 anos ou mais. A
terceira está saindo agora da faculdade. Elas viram o pro-
gresso de suas mães e querem fazer o mesmo, ou melhor.

No seu trabalho, a senhora entra em conta-
to com muitas mães executivas. Quais são as suas
preocupações? Acredite ou não, a maior é administrar os
horários dos filhos. A vida pessoal é uma grande questão.
Como ficar no trabalho até tarde e cuidar das atividades das
crianças? Elas também se preocupam com sua imagem no lo-



cal de trabalho. Quando deve contar ao chefe sobre a gravidez?

Se pedir para sair mais cedo, será desconsiderada para uma

promoção? Como estão em posições de liderança, essas mu-

lheres se preocupam com o exemplo dado a seus empregados.

Por décadas, acreditou-se que as mulheres
queriam ser tratadas da mesma forma que os homens
em todos os aspectos. Isso ainda é assim hoje em dia?
Isso mudou um pouco. Elas querem ser tratadas como ho-

mens em termos de ter as mesmas oportunidades e ganhar tão

bem quanto, mas as mulheres com quem falo querem ser reco-

nhecidas como mulheres. Isso significa que, às vezes, ela vai

precisar sair do trabalho mais cedo para cuidar dos filhos. Esse

fato deve ser visto da mesma forma que quando um homem

sai para jogar golfe com um cliente. Uma mulher tem várias

tarefas em sua vida e não deve

ser um problema se ela preci-

sa de algumas horas para re-

solver assuntos pessoais, por-

que o trabalho ainda será feito.

Apesar de todos os
avanços da sociedade, por
que ainda é tão difícil para
as mulheres conciliarem
os três papéis, de mãe,
executiva e esposa? Porque

as mulheres têm muito mais responsabilidades no local de tra-

balho, e ao mesmo tempo seus filhos estão mais envolvidos em

atividades do que há dez anos. Também há o fato de que, com

as novas tecnologias e a internet, fica-se acessível 24 horas por

dia, sete dias por semana. De uma certa maneira, isso é bom.
A mulher pode chegar em casa, descansar e depois trabalhar

mais um pouco. Ela pode estar no parque com a família e usar.

o seu BlackBerry. Mas, na realidade, há a pressão de ser mãe,

executiva e esposa o tempo todo. Conciliar esses três papéis

é ainda mais difícil para mães solteiras, um dos segmentos

da população que mais cresce hoje em dia, particularmente

nos Estados Unidos. São mulheres que optam por ter filhos

sozinhas e, por isso, não contam com o apoio de um compa-

nheiro na sua rotina. E, ao mesmo tempo em que a respon-

sabilidade aumenta na carreira, também aumenta em casa.

Mas ser casada não é garantia de que a vida de-
las será mais fácil. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) indica que os homens
dedicam aos trabalhos domésticos pouco mais que a
metade do tempo dedicado pelas mulheres. Por que isso
acontece? Muitas mulheres me matariam por dizer isso, mas

em muitas situações os homens ajudariam mais se elas não

pensassem que devem fazer tudo sozinhas. Elas não compar-

tilham as tarefas e, se compartilham, criticam a forma como

os parceiros agem. Na minha casa, meu marido e responsável

por lavar as roupas. Eu não gosto da maneira como ele faz, mas

eu disse a mim mesma: não posso brigar por isso, devo deixá-

lo fazer a seu modo. A maioria não age assim, porque existe a

imagem da supermãe. A mídia diz que elas não são boas o sufi-

ciente se não tiverem controle sobre tudo. Por exemplo, eu esta-

va apreensiva de contar a você

que tenho uma empregada do-

méstica. É quase embaraçoso

dizer que se precisa de ajuda.

Há famílias em que
a mulher se torna a prove-
dora e o homem fica res-
ponsável pela casa. O que
leva esses casais a inverter
os papéis tradicionais? Al-

guns casais crêem fortemente

que um dos pais deve ficar em casa. Então, alguém sacrificará

sua carreira. Quando a mulher ganha mais, é mais econômico

se o marido ficar em casa. O número de famílias nesses moldes

está crescendo nos Estados Unidos. Eram 800 mil no ano pas-

sado. Em 2007, já são 2 milhões. Mas os homens ainda se con-

sideram os provedores da família. Ouço muitas histórias de ho-

mens que assumem a educação dos filhos e as tarefas de casa,

mas não se sentem à vontade no parquinho com outras mães.

Como o mundo corporativo está se adaptando
às necessidades das mães executivas? Algumas empre-
sas têm feito um trabalho ótimo, como Johnson & Johnson e

Hewllet-Packard, com políticas adaptadas às necessidades

da mulher moderna. Isso significa ter flexibilidade de horá-

rio, creche no local de trabalho, poder trabalhar de casa ou até



compartilhar um emprego,
uma tendência internacional
cada vez mais comum em que
duas pessoas dividem uma
função e cada uma trabalha
dois dias e meio por sema-
na. A corporação do ramo
automotivo JM Family, por
exemplo, oferece jantares
prontos a seus funcionários
para levar para casa. Eles não
precisam se estressar com o jantar. Só custou à empresa man-
ter os cozinheiros algumas horas mais, de tarde. Ela também
tem serviço de lavanderia e um salão de beleza. As mulhe-
res adoram trabalhar lá! Mas a maioria das empresas ainda
não fez tais mudanças, em especial as empresas automotivas
e de contabilidade. São indústrias dominadas por homens
e que não olham tanto para as necessidades das mulheres.

Estatísticas da agência americana de trabalho
indicam que mulheres estão optando por largar suas
carreiras depois de ter filhos. Isso em parte se deve às
políticas rígidas das empresas. Dá para mensurar o pre-
juízo? Recebi um e-mail de uma mulher muito talentosa que é
mãe de gêmeos de l ano e trabalha para uma das marcas mais
conhecidas do mundo. Ela decidiu ficar em casa com os filhos
porque a empresa não lhe dá a flexibilidade de que precisa. A
empresa perdeu uma funcionária valiosa e gastará uma vez
e meia seu salário anual para contratar e treinar alguém para
substituí-la a contento. Outra indicação é a de que há 5 milhões

de mães à frente dos próprios
negócios. São 5 milhões de
mulheres que eram executi-
vas e deixaram seus empregos
em busca de flexibilidade de-
pois de ter filhos. É muita gen-
te! Nos próximos anos, será
uma necessidade para as
empresas prestar atenção a
isso. O número de mulheres
instruídas está crescendo,

e as companhias que quiserem realmente ter os melho-
res talentos terão de reconhecer que alguns candidatos a
um emprego serão mulheres e que, às vezes, serão mães.

Apesar de haver cada vez mais mulheres gra-
duadas, apenas 1% dos cargos de presidente na lista
global das 500 maiores empresas da revista Fortu-
ne é ocupado por elas. Por que há essa disparidade?
É uma combinação de dois fatores. Muitas mulheres deci-
diram não buscar essas posições para balancear o traba-
lho e a família. Outra razão é que o trabalho das mulheres
ainda não é valorizado da mesma forma pelos homens; e
eles tomam as decisões ou influenciam nas contratações.

Segundo a organização americana Center for
Work-Life Policy, apenas 40% das mulheres que se
afastaram do emprego por causa dos filhos retoma-
ram suas carreiras. Porquê? Elas avaliam os benefícios
de voltar ao trabalho e concluem que não vale a pena. Elas



preferem começar a própria empresa e, assim, ter as condi-
ções necessárias para trabalhar e cuidar dos filhos ao mesmo
tempo. Elas têm a educação e as habilidades necessárias para
isso. Também contam com a ajuda das novas tecnologias, que
lhes permitiram ter o próprio negócio sem precisar de uma
infra-estrutura imensa. Pode-se até trabalhar mais, mas ter
controle sobre seus horários é mais importante. E, mesmo
que ganhem menos, elas preferem trabalhar em casa. Um es-
tudo da Fundação Kaiser comprova que elas abrem mão de
parte de sua renda se for para ficar mais tempo com os filhos.

E ainda existe, segundo a Center for Work-Life
Policy, o problema de elas ganharem em média 18% a
menos quando voltam. É um dos problemas de ser uma
mulher executiva. Eu as aconselho a quantificar o que fizeram
quando não estavam trabalhando. Elas podem ter organizado
um evento para a escola ou
para caridade, o que requer
habilidades válidas para a
vida profissional. Se você
gerencia 200 pessoas e con-
segue o dobro de dinheiro
em relação ao ano anterior,
isso não deve ser despreza-
do. É mais difícil gerenciar

voluntários do que quem ga-
nha um salário. Elas pensam
que ninguém as respeitará
por ter ficado em casa criando seus filhos, mas estão erradas.

encontrar tempo para jantarmos. Se estou na cidade, temos
de sentar juntos e comer, porque estou viajando o tempo todo.

Em uma palestra, a senhora contou um episódio
em que se desdobrou para viajar a trabalho sem deixar
de participar de um evento na escola de seu f i lho. Mo-
mentos como esse são comuns? Estou passando por um
deles agora. Meus filhos estão de férias. Na próxima sema-
na, tenho de dar uma palestra em Las Vegas e queria levá-los
comigo. Mas fui chamada para uma reunião no Colorado.
Agora, preciso achar um amigo ou uma família em Denver
para eles passarem o dia. Depois, vou voar para outra cida-
de e um de meus funcionários os acompanhará na volta para
casa, já que ficarei fora nos dois dias seguintes. Não é fácil.

A senhora é presidente de sua própria empresa e
passa até três dias por semana em viagens. Ao mesmo
tempo, tem quatro filhos. Quão difícil é para a senhora
ser uma mãe executiva? É difícil emocionalmente ficar lon-
ge de minha família. Meu marido é advogado e tem o próprio
escritório. Temos quatro filhos ativos que querem participar
de atividades depois do colégio, cada um com sua preferência.
Mesmo que eu queira limitar cada uma um esporte ou ativida-
de, são quatro diferentes e só há cinco dias na semana. A maio-
ria das atividades exige treinos uma ou duas vezes por sema-
na. O maior desafio para nós, como pais, é que eles têm de estar
em vários lugares na mesma hora. Temos de coordenar horá-
rios e pedir ajuda a amigos. E, honestamente, também é difícil

Não a preocupa que seus filhos possam se sentir
preteridos em relação a seu
trabalho? Eu me preocupo
de perder as coisas pequenas
que acontecem diariamente
em casa, mas, quando posso,
tento inseri-los em minha ro-
tina de trabalho. Fui a Nova
York em abril para um evento
e levei minha filha Madison,
de 13 anos, comigo. Enquanto
eu dava palestras, ela foi a um
museu. De noite, saímos jun-

tas. Também faço de meu negócio uma lição para eles. Mostro
as vantagens de trabalhar duro. Acho importante que eles co-
nheçam o mundo real, que é difícil mesmo. Muitas mães exe-
cutivas olham pelo lado.negativo. Eu prefiro focar no positivo.

Como a senhora e seu marido, que têm suas
empresas, conseguem conciliar o volume de traba-
lho e a educação dos filhos? Na minha casa, eu e meu
marido contamos com um sistema de apoio de parentes e
amigos. Precisamos nos comunicar mais para tudo correr
bem. Você tem de acreditar que está fazendo o melhor pos-
sível, senão seria como ter um trabalho que você odeia, ai

monica
Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 8, out. 2007.




