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Ex-presidente da 3Com, Vânia Ferro dá uma guinada de vida que privilegia a família e o 
Nordeste.  
 
Aos 56 anos, a executiva Vânia Ferro, ex-presidente da multinacional 3Com no Brasil, resolveu 
tirar do papel um sonho acalentado por boa parte dos presidentes e diretores de empresas em 
seus momentos de estresse: largou praticamente tudo e abriu um pousada no Nordeste.  
 
Formada em Física pela Universidade de São Paulo (USP), com pós em Matemática Aplicada, 
Vânia resolveu investir em projeto de qualidade de vida para usufruir de merecidos benefícios 
depois de anos trabalhando de 12 a 14 horas por dia. Ela ainda é professora nos cursos de 
MBA da Poli, na USP e faz parte do Conselho de Administração da 2S, segundo ela, atividade 
interessante "para passar minha experiência sem tomar o emprego de nenhum jovem". Mas a 
maior parte do tempo é dedicado à família (seu marido, Djalma, as filhas, Letícia e Fernanda - 
já na casa dos 30 - e a netinha, Rita) e à pousada.  
 
Ali, Vânia aplica seus conceitos do que chama de divisão justa de lucros. "É hora de retribuir 
um pouco do que recebi", diz. "A partir de março, quando depois de dois anos a pousada 
começará a dar lucro, distribuirei 25% dele entre os nove funcionários", conta Vânia, que paga 
salários acima da média regional. Ela pretende desenvolver projetos comunitários na região.  
 
A preocupação com a responsabilidade social faz com que Vânia doe os rendimentos que 
ultrapassem a quantia estipulada por ela para viver. "As despesas comigo e minha família 
ficam em torno de R$ 10 mil", conta. "Este dinheiro vem de investimentos para a 
aposentadoria, de onde saiu também o dinheiro para a pousada. O que recebo na USP e no 
Conselho destina-se a entidades filantrópicas."  
 
Quem conhece a história de Vânia não se admira. Filha de imigrantes nordestinos, passou a 
infância e parte da juventude em São Bernardo do Campo, vivendo o que ela chama de 
"pobreza honesta" e da participação ativa nos movimentos sociais. "Fui militante do PT", 
lembra Vânia, que se diz desiludida com o partido. Por falta de recursos, o pai, José, operário 
da Mercedes-Benz, decidiu que apenas o irmão de Vânia iria freqüentar a escola.  
 
Aos nove anos, escondida dos pais, resolveu matricular-se. Quando "descobriram" apoiaram a 
obstinação. Seguiu os estudos, sempre trabalhando. Ao se formar, o sonho era o de atuar com 
física nuclear, mas acabou indo parar na área de Tecnologia da Informação (TI).  
 
Vânia começou sua carreira na Itautec, de onde foi selecionada pela controladora das 
operações latino-americanas da 3Com para iniciar as atividades da empresa no Brasil. "No 
começo fui a presidente e única funcionária. Fazia café e fechava negócios com clientes. Às 
sextas-feiras ia ao Ceasa comprar flores para o escritório", lembra. "Quando cheguei, o 
faturamento da 3Com no País era de US$ 5 milhões. Quando saí, US$ 250 milhões."  
 
Ao longo do percurso, Vânia, grávida, enfrentou acidente de carro que a deixou quase dois 
anos em cadeira de rodas. Ela diz que, mesmo no mundo extremamente masculino dos altos 
executivos de TI, nunca enfrentou problemas por ser mulher. "Talvez por ter vindo da área 
técnica, sempre respeitada, e por procurar usar sempre o bom senso."  
 
Só sentiu dificuldade quando fez parte do conselho de administração da Câmara Americana de 
Comércio. "Era a única mulher e achava que minhas opiniões nunca eram acatadas, ainda 
mais quando souberam de meu passado petista", lembra. "Fiquei lá quatro anos, o dobro do 
tempo usual. Mas saí reclamando porque colocaram um homem em meu lugar."  
 
Em 2002, desligou-se da 3Com e assumiu a direção da Care, ong internacional de combate à 
pobreza. Depois de um ano sabático, partiu para o acalentado projeto da pousada com os 
sócios Allan Podanovski e Adriana Norte. Procuraram por todo o Nordeste e acabaram 



decidindo por Alagoas, terra de seu pai. "Passei a vida ouvindo falar do sertão alagoano. O 
destino quis que eu voltasse às raízes".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 fev. 2007. Vida Executiva, p. C9.  
 
 


