
O que é que a executi-
va tem -de diferente
em relação aos colegas
do sexo masculino? Se-
gundo Estudo Caliper

realizado nos Estados Unidos e no
Reino Unido, ela é mais persuasiva,
assertiva e disposta a se expor a ris-
cos do que os líderes masculinos.
Também demonstra ter mais empa-
tia e flexibilidade, e denota habilida-
des de relacionamento mais fortes
do que os colegas. "A combinação
dessas qualidades cria um estilo de
liderança inclusivo, aberto, partici-
pativo, colaborativo e educativo",
de acordo com Herbert Greenberg,
presidente mundial da Caliper.

E o que é que a executiva brasi-
leira tem? A Caliper Brasil realizou,
em parceria com a HSM, unia pes-
quisa com 66 mulheres que ocupam
cargos de presidência, vice-presi-
dência e diretoria em organizações
dos mais variados setores da econo-
mia, atuando em diversos estados
do País. Os resultados derrubam
mitos, sobretudo o de que, para as-
cender profissionalmente, a mulher
tem de abrir mão da família e da
maternidade, e o de que o sucesso
profissional requer um comporta-
mento "masculinizado".

Sessenta e cinco por cento das
entrevistadas são casadas e somen-
te 28% moram sozinhas ou com
os pais. Ainda que todas tenham
destacado a necessidade de as or-

ganizações adotarem uma política
mais flexível quanto à jornada de
trabalho para que possam cumprir
o papel de mães em situações de
"emergência", a maioria diz que está
se saindo bem na conciliação das
tarefas domésticas e profissionais
-para 16% delas, essa é sua maior
conquista, enquanto 18% apontam
família e filhos, o mesmo percen-
tual que indica a carreira. Cem por
cento garantiram, além disso, que
hoje há muito pouco espaço para
mulheres que adotam um com-
portamento "masculinizado". Ao
contrário, elas acreditam que o uso
da feminilidade lhes dá vantagem
em meio a um grupo de diretores
ainda predominantemente mascu-
lino. As mulheres nos EUA e Reino
Unido ainda têm mais caracterís-
ticas tidas como "masculinas". De
acordo com os resultados do Perfil
Caliper, instrumento de avaliação
do potencial de sucesso profissio-
nal que complementou a pesquisa
(explicado no quadro da página 34),
por exemplo, as norte-americanas e
britânicas apresentaram um índice
de agressividade de 80%, ou seja, 30
pontos percentuais acima da média
da população de seus países, ante
65% no caso das brasileiras.

Entre os pontos fortes identi-
ficados nas executivas pelo Perfil
Caliper, destacam-se estes:
• Apresentam um estilo de comu-
nicação assertivo para expor suas

idéias e estratégias definidas para
a gestão de negócios, o que ajuda a
fazer com que os outros compreen-
dam suas orientações na delegação
de responsabilidades.
• Mostram uni estilo de lideran-
ça envolvente e gostam de levar as
pessoas a pensar da mesma forma
que elas, podendo buscar o apoio e
o comprometimento da equipe em
relação aos objetivos comuns.
• Rápidas e voltadas para resulta-
dos, tendem a imprimir um ritmo
acelerado ao trabalho e apresentam
a necessidade de realizar tarefas de
maneira imediata.
• Nos relacionamentos, demons-
tram empada para escutar as pes-
soas e perceber as necessidades de
sua equipe, o que as ajuda a buscar
a adaptação em suas respostas, po-
dendo prover orientações persona-
lizadas e direcionadas.
• Embora se mostrem mais práticas
na resolução de problemas, são fle-
xíveis para rever seus conceitos e es-
cutar opiniões diferentes das suas na
busca de soluções, o que favorece a
avaliação de alternativas e enriquece
processo decisório. Isso potencializa
a análise de problemas.

Veja, a seguir, as principais des-
cobertas do estudo no que se refere
a formação e evolução de carrei-
ra e a estilo de gestão. O quadro
da página 39 compara mulheres e
homens executivos do Brasil com
as anglo-saxãs.
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TRAJETÓRIA: MUITO ESTUDO
E A MARCA DOS PAIS

Fica evidente que as mulheres
estão investindo fortemente em
sua formação, mais fortemente
que os homens ate. Surpreende o
percentual de doutoras e mestres
na população pesquisada: se 24%
possuem apenas grau superior,
40% fizeram MBA, 28% mestrado
acadêmico e 8% doutorado. A base
de conhecimentos das executivas
brasileiras é bastante variada: 22%
das entrevistadas são formadas em
administração, 15% em publicidade
e comunicação, 15% em engenharia
e arquitetura, 11% em direito, 11%
em ciências da computação.

Mentores e influências
Cinqüenta e sete por cento das

executivas puderam contar com um
mentor na carreira -na maioria dos
casos, um profissional sênior, que
orienta os mais jovens em geral
tecnicamente, mas que exerce in-
fluência também sobre seus com-
portamentos. Aprender com eles a
ampliar a visão estratégica, ter um
lado político, resgatar o simples e o
direto e trabalhar em equipe, agir
com justiça e honestidade, gerenciar
o tempo, e manter o equilíbrio en-
tre humildade e postura firme.

Já no terreno das influências, o
pai e o primeiro chefe apareceram
como as pessoas mais influentes, res-

pectivamente em 32% e 29% dos
casos, contribuindo com seu exem-
plo de valores e estilo de gestão e de-
monstrando a necessidade de empe-
nhar-se no trabalho e de reconhecer
as qualidades alheias para ser líder
bem-sucedida. Vinte e um por cento
das mulheres, contudo, constnuíram
suas carreiras sozinhas.

Momentos decisivos e obstáculos
As respostas variam, mas têm

algo em comum: o momento em
que tiveram a coragem para mudar
-de profissão, de emprego, de país-,
ou para assumir a maternidade e a
família, foi o mais decisivo da carrei-
ra. Além disso, foram destacadas as
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iniciativas que transgrediam valores
vigentes, questionavam superiores,
ousavam e o impulso de criar o pró-
prio negócio.

As entrevistadas relataram que
vencer o preconceito de gênero e
provar a competência para ascen-
der a posições de comando em suas
organizações foram seus maiores
desafios na carreira, com 42% das

respostas. Outros obstáculos, como
pouca idade para assumir o cargo,
competição entre mulheres, neces-
sidade de manter a integridade e
conciliar família e empresa, tiveram
impacto bem inferior, respectiva-
mente de 13%, 8%, 5% e 3%. Uma
das entrevistadas traduziu o "pre-
conceito de gênero" como o fato de
os homens acharem "que mulher é

muito mole, muito sensível, muito
emotiva para estar em um mundo
tão duro como o de negócios".

ESTILO DE GESTÃO: UM OLHO
NO FILHO, OUTRO NO FOGÃO

Na Reunião Informal de Minis-
tros para a Igualdade de Gênero,
realizada em 4 de outubro de 2007
em Lisboa, Portugal, no âmbito da
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presidência portuguesa da União
Européia (UE), o comissário euro-
peu para a Igualdade de Oportuni-
dades, Vladimir Spidla, declarou,
com base em um estudo finlandês:
"As empresas dirigidas por mulhe-
res são 10% mais eficazes". Outros
estudos também indicam essa ten-
dência (veja quadro acima).

Talvez por modéstia, talvez pelo
senso de equipe, não foi isso que
apontaram nossas entrevistadas,
para as quais talento é talenlo, in-

dependentemente do gênero. Mas
as presidentes, vice-presidentes e
diretoras pesquisadas pela Caliper
do Brasil reconhecem, sim, diferen-
ças nos estilos de gestão feminino
e masculino, como o fato de a mu-
lher buscar mais o bem-estar das
pessoas, enquanto o homem é mais
orientado para si próprio. Essa qua-
lidade mais "maternal" foi apontada
por 25% das entrevistadas. Como
disse uma delas, "a mulher que é
mãe tem uma gestão diferente da-

quela que não é. Ela aprende que as
pessoas amadurecem ao longo do
tempo. Ela se torna mais paciente,
flexível, aprende a fazer muitas coi-
sas ao mesmo tempo".

Além disso, as mulheres se con-
sideram mais hábeis com múltiplas
tarefas e mais capazes de enxergar
tanto "a árvore" como "a floresta",
conforme a necessidade. O comentá-
rio de uma das entrevistadas chama
a atenção para as mães, que têm um
"olho no filho(a) e outro no fogão",
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como exemplo corriqueiro dessa
capacidade exigida diariamente,
fora do ambiente organizacional. A
cultura maternal aparece de novo.
Uma terceira qualidade muito men-
cionada foi a de tomar decisões com
base na intuição, muito mais do que
os homens o fazem (confira outras di-
ferenças no quadro acima).

Pelos resultados do Perfil Ca-
liper, o ponto de maior destaque
talvez esteja relacionado, contudo,
ao estilo de liderança feminino,
que inclui características como a
comunicação assertiva para expor
as estratégias e metas para a equipe

de trabalho, o gosto por envolver as
pessoas em torno do que elas acre-
ditam, e o poder de convencimento
e persuasão que facilita a negocia-
ção com parceiros estratégicos e a
liderança de equipes (veja quadro
na página 39).

Empáticas, as mulheres deno-
tam uma postura mais observadora
em seus contatos, o que pode fazer
com que se mostrem receptivas para
escutar as pessoas e entender com
facilidade suas necessidades. Por
isso, tendem a esclarecer as dúvidas
dos outros e oferecer informações
adicionais, o que lhes permite,

dessa forma, conduzir suas argu-
mentações e apresentações visando
atender também às necessidades
de sua equipe. Foi ressaltado pe-
las entrevistadas seu foco nas pes-
soas, e muitas afirmaram que che-
gam a ter um "instinto maternal"
quando estão lidando com proble-
mas pessoais dos subordinados.
E, por possuírem uma postura mais
receptiva e flexível diante de pon-
tos de vista diferentes dos seus, elas
são mais abertas a absorver novos
conhecimentos oriundos de sua
equipe de trabalho.

Por fim, também pelo Perfil
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Caliper, as executivas são rápidas
e voltadas para resultados, o que
as leva a imprimir um ritmo mais
acelerado na execução de suas ati-
vidades -a realização é um grande
motivador e as ajuda a se envolver
com responsabilidades que exijam
resultados a curto prazo.

Outra constatação que corro-
bora as avaliações foi o tipo de ex-
pectativa depositada pela empresa
nas entrevistadas no momento em
que assumiam o cargo. A grande
maioria foi contratada ou promo-
vida para gerar crescimento finan-
ceiro (41%) ou para reestruturar

determinado departamento ou os
negócios como um todo (41%), e
suas metas foram, em geral, rapi-
damente atingidas ou superadas,
o que lhes rendeu reconhecimento
e perspectiva de novas promoções
quando já não eram ocupantes de
cargos de presidência.
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Motivações e sucesso
Quando indagadas sobre seus

motivadores, as executivas confir-
maram, por sua autopercepção, o
que descobrimos pela análise dos
resultados da avaliação com o Perfil
Caliper, enfatizando que são movi-
das por desafios (20%), resultados
(20%) e a evolução das pessoas com
quem trabalham (20%). Doze por
cento afirmam que se motivam por
gostarem do que fazem e apenas
4% pelo reconhecimento financei-
ro. Entre os fatores que elas levam
em consideração na hora de aceitar
trabalhar em uma empresa desta-
cam-se os valores corporativos, ética
e responsabilidade social, muito aci-
ma de aspectos como treinamento
ou plano de carreira.

E o que é sucesso para elas? Para
27%, traduz-se em conseguir equi-
librar vida pessoal c profissional.
Dezessete por cento declararam que
sucesso é fazer aquilo de que você

gosta, num lugar de que gosta, e de
modo equilibrado com a vida em
família e com os amigos. Também
17% disseram que é acreditar no
que se faz, e 13% declararam ser o
alcance das metas estabelecidas por
elas mesmas.

Isso foi confirmado quando elas
relataram suas maiores conquistas:
embora 31% tenham apontado a
carreira e o crescimento da empre-
sa, 34% afirmaram que suas maiores
conquistas estão na família, nos fi-
lhos e no equilíbrio entre vida pes-
soal e profissional.

Áreas a desenvolver
Por apresentarem o gosto pela

variedade, as executivas tendem a
se envolver com várias tarefas ao
mesmo tempo. Mas entendemos.
a partir dos resultados do Perfil
Caliper do grupo avaliado, que
as brasileiras podem aprimorar seu
estilo de organização pessoal defi-

nindo melhor prioridades na agen-
da e administrando as interrupções
em seu dia-a-dia. Para tanto, elas
devem desenvolver técnicas de
administração do tempo.

Como têm elevado senso de
urgência, cremos ser importante
que controlem o ritmo diante de
problemas que exijam abordagem
mais analítica, realizando uma pes-
quisa mais detalhada para avaliar a
melhor solução para a tomada de
decisão ou cercando-se de pessoas
que tenham essa característica a fim
de complementarem seus perfis.

As executivas avaliadas podem
ainda adotar uma postura mais ou-
sada para pôr em prática as idéias
que desenvolvem, apostando mais
na implementação de projetos ino-
vadores em sua gestão.

Por se mostrarem mais seletivas
nos relacionamentos, as executivas
brasileiras devem desenvolver mo-
dos de exercitar o nelwork em novos
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ambientes sociais, a fim de represen-
tar a empresa em eventos externos e
ampliar sua rede de relacionamen-
tos, Elas até disseram ter razoável
exposição na mídia e participar de
congressos como palestrantes (mais
de 80%), mas a maioria admitiu que
não as estimula fazer novos contatos
com desconhecidos.

Por fim, notamos grande foco
das entrevistadas na necessidade
de contínuo aprimoramento téc-
nico (31%), apesar de estudos da
ONG Catalyst terem apontado que
as mulheres têm se dedicado mais
à sua formação do que os homens.
Aprimorar o lado emocional apare-
ceu com 19% e administrar melhor
ávida pessoal, com 14%.

BRASILEIRAS X ANGLO-SAXÃS
Comparamos, pelo Perfil Calí-

per, as 63 executivas brasileiras com
as 59 norte-americanas e britâni-
cas. A principal diferença esta no
potencial para resolver problemas.
As anglo-saxãs mostram maior gra-
tificação para se envolver com ques-
tões mais complexas e que fujam
da rotina (têm 85% de raciocínio
abstrato, importante componente
da tomada de decisões, 35 pontos
percentuais acima da média da po-
pulação de seus países, ante 53% no
caso das brasileiras). As brasileiras
são superadas pelas anglo-saxãs
lambem na ousadia {estas têm
índice de exposição a riscos de 77%,

ante 54% no caso das brasileiras).
As executivas do Brasil privilegiam
a qualidade no processo decisório
e, assim, neste grupo pesquisado,
ousam menos. Essa análise é feita
pela correlação de vários traços
do perfil da brasileira, como caute-
la (51%), exposição a riscos (54%)
e precisão (41%). As anglo-saxãs
também se mostram mais desen-
voltas que as brasileiras para esta-
belecer novos contatos e vínculos
(têm 69% de extroversào, ante 47%
no Brasil).

PRESIDENTES E VICES
X DIRETORAS

Quando a Caliper separou a
amostragem em dois grupos, como
presidentes e vice-presidentes de
um lado (29 participantes), e dire-
toras do outro (34), sobressaem os
seguintes aspectos, pelos resultados
cio Perfil Caliper:
• O ponto forte do estilo de lideran-
ça das presidentes e VPs é a comu-
nicação mais assertiva e firme do
que a média, para expor suas idéias
e defender o que acredita diante da
equipe, e também o maior senso de
urgência e velocidade para decidir.
• Essas executivas sêniores são mo-
tivadas pelo desafio de persuadir os
outros e gostam de envolvê-los em
torno do que elas acreditam.
• Na resolução de problemas, pre-
sidentes e VPs apresentam como
ponto forte a flexibilidade para se

ajustar conforme sugestões que pos-
sam surgir de sua equipe.
• No perfil das diretoras, chama a
atenção o estilo de liderança bastan-
te voltado para o trabalho em equi-
pe; elas costumam interagir com
diferentes profissionais de forma
amistosa, o que as ajuda a manter
contato com vários departamentos
da empresa, clientes, parceiros e
fornecedores.
• As diretoras gostam muito de
lidar com questões que as desafiem
intelectualmente, e conseguem
compreender bem as estratégias de-
finidas pela companhia, assim como
propor soluções para implementá-
las, Mas ainda lhes falta ousadia.

Não importa o cargo que ocu-
pem, todas as executivas brasilei-
ras revelaram grandeza na hora de
dizer qual gostariam que fosse seu
legado. Como uma bem definiu,
elas mostrarão que as mulheres po-
dem ser lideranças agregadoras.
A chegada das mulheres ao alto
escalão das empresas parece ser
irreversível. O fim da desigualdade
de gêneros talvez esteja cada vez
mais próximo. •

O estudo é de autoria de José Geraldo Rec-
chia, presidente da Caliper do Brasil, George
Andrew Brough, diretor de desenvolvimen-
to organizacional, e Alessandra dos Santos
Moura, gerente de desenvolvimento organi-
/acional. Contou com a parceria da HSM, A
Caliper c a HSM agradecem a todas as entre-
vistadas por sua inestimável contribuição.
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