
Empresas diversificam cultura organizacional e
investem em novas políticas para equilibrar a
participação de homens e mulheres no trabalho

SÃO PAULO

Neste Dia Internacional da Mu-
lher, as homenageadas têm moti-
vos, ainda que insuficientes, para
comemorar uma evolução no ce-
nárioprofissional.

De acordo com pesquisa ela-
borada pelo Great Place To Work
Institute com as cem melhores
empresas para trabalhar, a parti-
cipação feminina em cargos de li -
derança passou de20%, em2004,
para 31%, em 2006. No entanto,
segundo um levantamento reali-
zado pela professora Regina Ma-
dalozzo, do Ibmec São Paulo, mu-
lheres com especialização ou
pós-graduação e que estão em
cargos de chefia ganham 37% a
menos do que homens que de-
sempenhamamesmafunção.

Combase em dados daPesqui-
sa Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD), o estudo, reali-
zado em 2004, indicou que a dif e -
rença salarial diminuiu nos últi-
mos anos em todos os níveis de
instrução, mas a queda foi menor
entre profissionais com maior
graudequalificação.

Para conscientizar funcioná-
rios sobre a necessidade de pro-
mover a igualdade entre os sexos
e inserir um novo modelo organi -
zacional, diversas empresas estão
adotando práticas de gestão que
atingem, de forma concreta, o
públicofeminino.

Em 2003, a Bristol-Myers
Squibb, empresa do ramo farma-

cêutico, criou um comitê de de-
senvolvimento feminino para
conscientizar os funcionários da
importância da diversidade de
gêneros no quadro da empresa.
"Acreditamos que regras e políti-
cas não garantem nada no
dia-a-dia. O que gera um balanço
e eqüidade é a conscientização
dos funcionários de que as dife-
renças são fatores de competitivi-
dade e, até mesmo, oportunida-
des de negócio", assegura Heloísa
Simão, presidente do Comitê de
Desenvolvimento Profissional
Feminino do grupo.

As atividades do Comitê in-
cluem discussão de planos de
carreira para mulheres e encon-
tros de funcionárias para com-
partilhar experiências e dilemas
do trabalho. Heloísa acredita que,
com a medida, o grupo conse-
guiu elevar a conscientização em
relação à equiparação de gêne-
ros. Apesar de ainda não ser a re-
presentação ideal, a porcenta-
gem de mulheres no quadro de
profissionais passou de 26%, em
2004,para37%, em2007.

A diretoria da Bristol é dividida
igualmente entre homens e mu-
lheres, porémo quadro varia con-
forme o setor. Um dos departa-
mentos com maior resistência à
presença feminina é o de força de
vendas. Para alterar a situação, a
empresa nomeou, em 2006, uma
mulher para a diretoria do setor e
vem elevando a representação de

colaboradoras no total de funcio-
nários do departamento.

"Mesmo quando têm filhos, as
mulheres devem gerenciar a si-
tuação, de forma a que favoreça
seu desenvolvimento. Ser mãe
não éumbicho-de-sete-cabeças,
é possível conciliar com o traba-
lho. As profissionais não querem
vantagens e benefícios em rela-
ção aos homens", avalia Heloísa.
A executiva cita salas para retirar
leite, geladeiras próprias e creche
como algumas das medidas ado-
tadas pela Bristol para facilitar o
retorno de mulheres em licen-
ça-maternidade ao trabalho. Há
ainda um programa de coaching
(aconselhamento) para funcio-
nárias dividirem experiências.

Mercado de trabalho
A diferenciação entre gêneros
não é sentida nas contratações, já
que as empresas costumam soli-
citar funcionários sem discrimi-
nar o sexo. 'A variação ocorre de-
pois que as profissionais ingres-
sam nas empresas, comapromo-
ção. A mulher cresce mais rápido
queohomem,emtermos de faixa
etária, mas encontra barreiras
nos altos escalões", indica Neli
Barboza, gerente de Recruta-
mento e Seleção da Manager As-
sessoria em Recursos Humanos.
"Proporcionalmente, o salário
das mulheres tem subido mais
que o dos homens, eatendênciaé
que haja, no futuro próximo, uma
equiparação", completa.

A AGF Seguros não adota polí-
ticas com o objetivo de garantir
um equilíbrio entre homens e
mulheres em seu quadro de fun-
cionários. "Privilegiamos a diver-

sificação de competências e co-
nhecimentos, estimulamos pon-
tos de vista diferentes e um diálo -
go mais amplo. Não existe dife-
rença salarial. Os benefícios va-
riam de acordo com o desempe-
nho da pessoa, o que pode in-
fluenciar em uma dis-
tinção de valores, mas
não há critérios de dis-
criminação", ressalta
Maria Luísa Ribeiro
Mendes, diretora de Re-
cursos Humanos (RH)
do grupo.

Na AGF, os homens
estão em vantagem em
relação ao desempe-
nho, já que em cargos de
destaque, como direto-
ria, superintendência e
gerência, apenas 23%
do total são preenchi-
dos por mulheres. Para
Maria Luísa, as princi-
pais diferenças entre se-
xos são comportamentais. "Em
geral, as mulheres são mais pers-
picazes, pois têm a percepção
mais aguçada, são mais toleran-
tes e pacientes. Isso as torna mais
hábeis, equilibradas e pondera-
das. Por outro lado, sofrem e se
angustiam mais ao terem de to-
mar decisões", dizadiretora.

A empresária Chieko Aoki, pre-
sidente da Blue Tree Hotels, conta
que enfrentou dificuldades em
sua trajetória profissional. "No
início, encontrei muitos proble-
mas, porque era uma das únicas
mulheres que atuavam no setor
hoteleiro, e é difícil alguém acre-
ditar em algo desconhecido. Ho-
je, as dificuldades são menores.
Eu e outras mulheres que come-
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çamos em um setor enfrentamos
preconceito, descrença, mas
conquistamos nosso espaço", ga-
rante Chieko.

Política de diversidade
Eliane Maria Aere é diretora de

RH da Accor Services e,
há seis anos, vem imple-
mentando uma política
de diversidade. "A área
de Tecnologia da Infor-
mação [TI] era predomi-
nantemente masculina.
Quando assumi, formu-
lamos programas para
melhorar o relaciona-
mento e tornar a área
mais descontraída. Ha-
via chegado do Comer-
cial e trouxe uma leveza
para o setor. Procurei
mesclar a equipe, inse-
rindo mais mulheres.
Hoje, cerca de 50% do
departamento é forma-

do por elas e as lideranças tam-
bém são divididas", relataEliane.

Para que apolíticanão interfira
naparte salarial, a empresa estru-
turou as remunerações a partir de
uma combinação fixa de compe-
tências e hierarquias. "Combina-
mos a descrição da posição e as
competências necessárias para
ocupá-la. O cargo é que dita o sa-
lário das pessoas", reforçaEliane.
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