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Ela é velada, mas ainda existe. A despeito de as cartilhas organizacionais pregarem a repulsa a 
qualquer tipo de discriminação, no dia-a-dia, a guerra dos sexos continua. O que se vê é que, 
muitas vezes, os genes que os profissionais carregam podem privilegiar ou prejudicar suas 
carreiras. O discurso é politicamente correto, mas a prática é outra. Pesquisa realizada 
recentemente nos EUA pelo Instituto Gallup constatou que 37% dos executivos prefeririam um 
chefe homem, caso aceitassem uma nova proposta de emprego, enquanto 43% deles disseram 
não ter predileção por nenhum sexo. Apenas para 20% a inclinação é para as “chefas”.   
 
Na primeira edição desse levantamento, em 1953, dois em cada três americanos preferiam ter 
um superior homem, enquanto apenas 5% preferiam chefe do sexo feminino. Para 25% 
predominava a indiferença. A partir de 1982, esta diferença começou a reduzir até que, nos 
dias atuais, a preferência pelo gênero do chefe deixou de ter a importância que tinha no 
passado. Mesmo assim, em todas as pesquisas, a predileção por chefes homens sempre foi 
superior, tanto que o índice de pessoas que as preferem na chefia nunca ultrapassou 22%.  
 
Mudanças e reconhecimento  
 
Os números atestam que elas estavam certas quando se deram conta de que ingressar numa 
faculdade era um caminho muito mais efetivo do que queimar sutiãs em praça pública para 
conquistar respeito e reconhecimento. No entanto, o mercado parecia não estar preparado 
para tamanha mudança. Era como se houvesse um filtro bem definido pelo qual só passam 
aqueles que possuem cromossomos XY.   
 
Lá, do outro lado do funil, estabelecia-se uma espécie de “Olimpo da Testosterona”, onde 
feminilidade, emoção, intuição não entravam porque eles não gostavam e porque elas se 
resignavam e calavam. Um clube do Bolinha corporativo. Nos últimos tempos, contudo, esse 
panorama vem ganhando novos contornos. “Todos, homens e mulheres, estão mudando e 
começam a perceber que o sucesso profissional independe do sexo”, afirma Regina Madalozzo, 
professora do Ibmec São Paulo e autora de livros sobre a condição da mulher no mercado de 
trabalho. Com isso, explica a acadêmica, o mercado tem se tornado mais plural, democrático e 
rico.  
 
Trocas efetivas  
 
Homens não choram. São objetivos, racionais, assertivos e têm menos tato para 
relacionamentos interpessoais. Mulheres choram. São mais consensuais, emotivas e lidam 
melhor com a empatia, colocando-se sempre no lugar do outro. Espírito maternal à flor da 
pele. Conforme explica Cristina Nogueira, presidente da Axialent, consultoria em gestão de 
negócio, as dicotomias acima mencionadas não estão ligadas ao homem e à mulher, mas à 
masculinidade e à feminilidade. “A diferença pode ser sutil, mas o fato é que atributos da 
masculinidade são, sim, mais suscetíveis de estarem presentes no homem, embora as 
mulheres também os possuam. Ambos os sexos têm os dois lados”, explica Cristina.   
 
E quando os homens e as mulheres se deram conta disso perceberam que podiam somar, e 
não subtrair. Foram aprendendo que deixar seus masculinos e femininos aflorarem em 
circunstâncias diferentes era benéfico para eles – e elas – mesmos, para pares, superiores, 
subordinados e, claro, para a companhia. “Hoje, não basta o profissional apresentar 
competências técnicas multidisciplinares, exigem-se dele também atributos comportamentais 
que ora pendem para as características masculinas, ora para as femininas”, defende Nelson 
Moschetti, diretor de RH da consultoria e auditoria RCS. 
 
Portanto, ser inteiro é saber ser metades. Meio homem, meio mulher, por assim dizer.  
 
Com essa mistura, conseqüência das trocas efetivas possíveis apenas quando os dois lados da 
força resolveram dar as mãos, o preconceito vai perdendo oxigênio e definhando. Sua 



sentença de morte, no entanto, ainda não foi anunciada. “Trata-se de um processo cultural, 
lento e que leva anos para se completar”, diz Moschetti.   
 
A CanalRh em Revista conversou com alguns profissionais para conhecer suas experiências 
com chefias masculinas e femininas. Não há juízo de valor, mas a certeza de que as diferenças 
existem e não podem – nem devem – ser ignoradas. É preciso inteligência e sensibilidade para 
valorizar no outro o que nele há de melhor. E isso, cada vez mais, passa a léguas de distância 
do sexo da pessoa em questão. Para o bem de todos.  
 
Surpresas da vida  
 
Dos três anos que André Xavier atua na Novartis, um deles foi sob a batuta de uma mulher. A 
primeira experiência em 16 anos de carreira. Foi de coração aberto, e teve uma excelente 
surpresa. “Hoje, consigo identificar que lidar com homens é mais complicado. É como se eles 
segurassem mais as informações”, avalia o atual gerente de Marketing da companhia.   
 
A despeito de ter claros alguns pontos que distinguem bem as lideranças masculinas das 
femininas, Xavier não costuma estabelecer essa polarização, para ele, ultrapassada. “O 
importante é que todas as pessoas, principalmente os líderes, independentemente do sexo, 
consigam mesclar atributos de ambos os lados”, defende.  
 
De qualquer maneira, o executivo traça um panorama das características que mais chamaram 
sua atenção, como a objetividade feminina, sobretudo nos momentos de avaliação. “Bom ou 
ruim, o trabalho era analisado sem meias palavras”. Preconceito masculino de quem esperava 
contemporizações de uma mulher? “Não. No geral, as pessoas têm dificuldade de avaliar o 
trabalho do outro, mas descobri em uma mulher esse poder de criticar positiva ou 
negativamente de maneira imparcial e sem medos.”   
 
Xavier garante que em momento algum teve olhares desconfiados com a superiora. O motivo 
é simples: a excelente qualificação da líder. Preocupar-se com a constante capacitação própria 
e dos subordinados, aliás, é outro ponto que o executivo coloca do lado positivo da balança. 
Ponto para ela. “Minha chefe sempre me incentivou a me aprimorar e me formar, pensando na 
sucessão.” Tanto é verdade que quando ela foi promovida, Xavier assumiu seu posto.   
 
Os momentos saia-justas ficavam por conta do dia-a-dia no escritório. Todos os seus pares 
eram homens. Chefiados pela mesma mulher. As salas eram próximas, embora distintas. E os 
assuntos e tratamentos típicos do universo masculino deviam passar por uma triagem na hora 
de abordar a líder. “Entre homens o relacionamento é diferente, não há muitos pudores”, 
conta. “O comportamento deve ser outro com a presença feminina que, em contrapartida, traz 
ao ambiente uma leveza importante”, finaliza.  
 
Sem perder a ternura  
 
A consultora Maria de Fátima Ohl Braga prefere os homens na chefia. O motivo é simples e ela 
justifica: há cerca de 20 anos, quando teve líderes do mesmo sexo, o mundo corporativo ainda 
não legitimava as mulheres que assumiam cargos do topo da pirâmide. E elas, para se 
firmarem, endossavam o preconceito e tentavam se impor com comportamentos masculinos, 
exagerando no que é considerado negativo neles, como carência de sensibilidade e a falta de 
diálogo mais fluído, muitas vezes, negligenciando a feminilidade a recônditos tão escondidos 
que acabavam ficando no ostracismo.  
 
Adotar uma persona que mimetiza o masculino, aliás, é o maior erro que uma mulher pode 
incorrer na opinião de Maria de Fátima que, por sempre ter trabalhado com processo de 
treinamentos comportamentais em grandes companhias, como a Companhia de Cimento 
Portland Itaú, detecta com facilidade padrões repetitivos. “As mulheres não precisam negar a 
existência da masculinidade em si, nem ter vergonha ou receio de sua feminilidade”, diz.  
 
Maria de Fátima já vivenciou experiências com chefias de ambos os sexos. Com elas, a 
dificuldade recaía na legitimação da liderança. “Percebia uma instabilidade emocional muito 



grande nelas”, diz. O nervo à flor da pele, explica, talvez tenha raízes na cobrança muito mais 
severa a que, no passado, as mulheres foram submetidas pelo simples fato de serem 
mulheres. “Era como se, para se equipararem aos pares homens, elas tivessem de ser muito 
melhores que eles”, observa a consultora. Isso criava um conflito interno natural calcado na 
insegurança que, somado às oscilações advindas das freqüentes variações emocionais, 
tornavam o equilíbrio dessa missão quase impossível.   
 
Mas nem tudo era deserto. Maria de Fátima encontrava oásis no meio do caminho. Detectava 
uma visão mais estratégica por parte de chefias femininas e percebia a preocupação que elas 
demonstravam em apaziguar os ânimos da equipe, tentando entender demandas e anseios do 
outro com intuito de estabelecer o consenso. Hoje, embora não tenha mais chefe, pois ela 
mesma comanda sua empresa, Maria observa que as mulheres vêm encontrando sua 
identidade nas empresas. Com a permissão de poderem ser mulheres e não homens 
camuflados em saias, elas conseguem ser duras e exigentes. Sem jamais perder a ternura.  
 
Chefe e esposa  
 
Em casa, ela era esposa. No trabalho, chefe. Foi por essa situação, tensa por definição, que 
Demetrius Gomes, atualmente coordenador do curso de administração do Instituto Superior de 
Educação Alvorada Plus (ISEAP), passou por dois anos. Na época, ele era professor de 
Matemática, Estatística e Pesquisa Operacional e ela, sua coordenadora. “Tivemos de ter muito 
jogo de cintura para não confundir as coisas”, afirma o coordenador, que não se incomoda por 
ser chefiado pela esposa. “Mas muitas vezes falávamos de assuntos profissionais na mesa do 
jantar”.  
 
Na instituição, Gomes admirava o jeito firme e ao mesmo tempo doce da esposa/chefe. “Acho 
uma característica muito bacana essa de pedir as coisas com um jeitinho que não dá para 
recusar”, observa. “Além, é claro, da capacidade de cobrar as tarefas solicitadas sem 
esmorecer. Esse equilíbrio é tipicamente delas”, complementa.   
 
Tal equilíbrio, todavia, está longe de ser inabalável. As oscilações não eram raras. “Em 
situações muito críticas às vezes havia momentos de instabilidade”, pondera. “Também 
pudera, elas já são mais emotivas e ainda vivem de fases; não deve ser fácil”, comenta com 
uma resignação de quem conhece esse universo. Além de marido, Gomes é pai de uma 
pequena garota de três anos.  
 
Muitas lições, inclusive de vida  
 
Ao longo de sua trajetória profissional, Eliane Yazigi Sarcinella, que sempre atuou na área de 
RH das companhias pelas quais passou, como Philipp Morris e Sun Microsystems, de 
tecnologia, teve três chefes mulheres. E é muito grata a elas. No caso dela, a combinação 
mulher/mulher possibilitou um relacionamento impensável em qualquer outra formação. Na 
prática, isso se traduziu em pleno entendimento – e certa complacência – com TPMs, cólicas, 
almoços prolongados para levar filhos ao médico ou fazer supermercado. “Um homem nem 
imagina o que seja isso”, diz.  
 
Eliane faz questão de ressaltar que todos da equipe podiam dispor dessas pequenas 
concessões, desde, é claro, que o rendimento não fosse comprometido. Afinal, a cobrança era 
rígida. E essa, sim, sem concessões. “Essa maleabilidade advém de uma sensibilidade mais 
marcante nas mulheres; é o lado maternal gritando”, afirma em meio a risadas.  
 
Apesar dos grandes aprendizados profissionais que a executiva teve com suas líderes, o 
principal deles veio das freqüentes conversas de cunho íntimo que estabelecia com elas. Foi 
durante um diálogo informal que Eliane detectou o que não queria para sua vida.   
 
Embora diferentes entre si, as três chefes de Eliane possuíam um traço comum: a angústia por 
não poderem ter sido tão presentes quanto queriam na criação dos filhos, sobretudo na fase 
final da adolescência e no período de ingresso nas universidades. “Por meio delas, percebi que 
não queria repetir esse padrão”, relata a executiva.  



No ano passado, quando seus três filhos atingiram essa etapa, ela decidiu abandonar o mundo 
corporativo. Aproximou-se das crias e foi muito presente na difícil tarefa que aflige grande 
parte dos jovens de optar tão cedo por uma profissão. Feliz pela escolha, tomou gosto pela 
coisa, mas começou a sentir um incômodo pela ausência de compromissos profissionais.  
 
Ela, então, uniu o útil ao agradável. Montou seu próprio negócio. E, assim, surgiu a TGR 
(iniciais de Tathy, Gustavo e Rodrigo, seus filhos), consultoria cujo foco é justamente orientar 
jovens na escolha por uma profissão. Tornou profissional o que por amor ela fazia 
informalmente com os filhos. “Foi uma maneira que encontrei para poder ajudar não só os 
filhos, mas também as mães que, como minhas ex-chefes, ficam angustiadas por não darem o 
respaldo necessário nessa fase tão importante”, explica. 
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