
aprovação do projeto de lei
no Senado que estende para
seis meses a licença-materni-
dade acende a discussao so-

bre a carreira das mulheres. Na prática,
deixar a empresa por um tempo, mes-
mo em cargos mais altos, não tem im-
pedido que elas subam na hierarquia,
embora seja importante, dizem as exe-
cutivas, ficar em contato com a empre-
sa durante a licença. Vale o mesmo para
o momento da seleção. A contratação
de gravidas para cargos gerenciais vem
ocorrendo em grandes empresas, sinal
de que as companhias estão mais pre-
ocupadas com a contribuição de longo
prazo das professionals.

A contadora paulistana Miriam Sayu-
ri Kimura Carona, de 36 anos, e um

exemplo disso: no meio do processo
seletivo na operadora de celular Claro,
descobriu que estava gravida. Ela avi-
sou os responsaveis pela seleção e hoje,
no sexto mes de gravidez, ocupa a di-
retoria executiva de auditoria. "Contei
imediatamente e, mesmo assim, ouvi a
proposta em seguida", diz Miriam, que
e formada em ciências contábeis, tem
pos-graduacao, MBA e experiencia pro-
fissional nos Estados Unidos.

0 motive portras da contratacao de
Miriam e a necessidade de encontrar
gente talentosa que possa contribuir
no curto e no longo prazo para o ne-
gocio. "Vivemos uma guerra por ta-
lentos e por isso gravidez se tornou
um detalhe", afirma Renata Wright,
gerente da Michael Page, empresa de

headhunting de Sao Paulo. "Vejo que
90% dos meus clientes nao tem restri-
cao a mulheres gravidas."

A consultora de recursos numanos
do Citibank, Claudia Mazzetto, de 38
anos, descobriu que estava gravida
na mesma epoca em que fazia as en-
trevistas para ocupar o cargo atual.
"Por eu ter sido aceita, foi motiva-
dor. Queria dar o maximo de mim",
diz. "Por experiencia propria, digo
que as gravidas trabalham com mo-
tivacao extra, pois querem manter
sua carreira depois de ter o bebe", diz
Elizabeth Maia, consultora de Right
Management, empresa de consultoria
de carreira Sao Paulo.
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