
Na luta por mais espaço
Elas estudam mais e ganham menos do que os homens, mas estão subindo na hierarquia profissional

DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

Há cerca de dez meses os ho-
mens da equipe de planejamento
de suprimentos da CPFL Energia
passaram a dividir o espaço com
duas novas colegas, as técnicas
de logística Tatiana Scolaro de
Oliveira, de 23 anos, e Priscilla
Helena Bastos, 29. Nada de mais,
se elas não fossem as primeiras
mulheres da história da compa-
nhia a obter esse cargo, tradicio-
nalmente reservado aos homens.
Como o maior grupo privado de
energia elétrica do País, com
ações em bolsa e exposição no
mercado internacional, a CPFL
quer dar o exemplo promovendo
a diversidade de gênero, um dos
vários requisitos que integram
as práticas de boa governança
corporativa capazes de atrair in-
vestidores. Tatiana e Priscila sou-
beram da oportunidade depois
de ouvir a campanha lançada
no Dia Internacional da Mulher
de 2006, veiculada em rádios
locais de Campinas (SP), sede
da empresa. Na ação, a CPFL
convocava engenheiras eletri-
cistas e técnicas em eletrônica
para preencher seus quadros.
Era a oportunidade que faltava
para as duas.

"Fiz estágio em uma empresa
depois de concluir o curso de
eletrotécnica em 2005, mas aqui
na CPFL é onde eu realmente
tenho chances de desenvolver
minha carreira", diz Priscilla, que
já pensa em ingressar no curso
superior no segundo semestre
— está em dúvida, no entanto,
entre engenharia, sua opção na-
tural, e administração, por conta
da empatia experimentada com
logística no departamento em

Tatiana e Priscila, as primeiras técnicas de logística da CPFL: meta da empresa é fazer o contingente feminino passar de 16% para 25%

que trabalha. Divorciada e mãe
de uma filha de 11 anos, ela sabe
que, seja qual for a escolha, terá
espaço para crescer na própria
CPFL: a meta da companhia é
fazer o atual contingente de mu-
lheres saltar de 16% para 25% do
total de trabalhadores até 2009,
preenchendo todos os escalões.

Em pleno século 21, o sim-
ples fato de contratar mulheres
pagando o mesmo salário con-
ferido aos homens em cargos
iguais torna a CPFL uma exceção
à regra — não só em âmbito
nacional, mas mesmo mundial.
O Wal-Mart, gigante do varejo,
por exemplo, enfrenta na Justiça
norte-americana a indignação
de 2 milhões de ex-funcionárias
que acusam a empresa de dis-
criminação sexual, por oferecer
às mulheres salários mais bai-

xos que os dos homens e lhes
proporcionar menos chances de
promoção. Também por aqui.
segundo o economista Antônio
Marcos Ambrozio, da Secretaria
de Assuntos Econômicos (SAE).
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES), esse tipo de distinção
pode ser plenamente constatado
em números: o salário médio real
pago às mulheres representa de
64% a 83% do salário médio real
desembolsado aos homens. No
período de 2000 a 2005, quando
houve uma grande expansão
da quantidade de empregos,
esse índice melhorou um pou-
co — 1,2 ponto percentual em
favor delas, em comparação aos
quatro anos anteriores. "Mas,
se continuarmos nesse ritmo,
seria necessário esperar 75 anos

para eliminar completamente a
desigualdade salarial por sexo",
declara Ambrozio.

O mais curioso é que a dispari-
dade cresce à medida que se avan-
ça no nível de escolaridade: sendo
assim, uma graduada recebe 64%
do salário de um colega formado,
ao passo que uma trabalhadora
que tem até a 4a série ganha o
equivalente a 83% do que é pago
a um homem com a mesma for-
mação. "Mas são justamente elas
que formam a maioria (57%) dos
empregados com ensino superior
completo", explica o economista
do BNDES. Os dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) confirmam a maciça pre-
sença feminina nos bancos das
faculdades. Entre os seletos 718
mil estudantes que concluíram
o ensino universitário em 2005,
62% foram mulheres. O índice
é o mesmo quando se restringe
a pesquisa apenas às faculdades
públicas, mais concorridas. Isso
é um sinal de que não é a falta
de preparo que justifica o salário
mais baixo.

"No funcionalismo público,

observamos a maior presença
de mulheres, o que pode ser ex-
plicado pela busca de condições
mais igualitárias de acesso ao
mercado de trabalho — neste
caso, via concursos públicos",
pontua a pesquisadora Luana
Pinheiro, do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea).
Luana chama a atenção ainda
para uma discriminação sofrida
duplamente por representantes
do universo feminino: as mu-
lheres negras. "Elas recebem
aproximadamente metade do
que é pago às trabalhadoras
brancas", diz a pesquisadora,
tomando como base a segunda
edição do estudo Retrato das
Desigualdades, lançado pelo Ipea
no final de setembro. Dentro de
uma mesma empresa, explica
Luana, as iniciativas de discri-
minação não são tomadas de ma-
neira declarada (o que seria, até
mesmo, inconstitucional). "Mas
acontece uma forma velada de
favorecimento, em que pequenas
nuances no desempenho acabam
justificando um salário maior",
complementa.

*

CARGOS DE CHEFIA
Karin Parodi, sócia da Career

Center, consultoria especializada
no gerenciamento da carreira,
não acredita que esse tipo de
comportamento predomine no
alto escalão das companhias.
"As companhias se mostram
preocupadas com a questão da
equiparação salarial", aponta a
consultora. "Além disso, recebo
cada vez mais pedidos de em-
presas que desejam contratar
mulheres para cargos de che-
fia." Na opinião de Karin, essa
demanda acontece em parte
como resultado das políticas
de diversidade implantadas por
companhias com atuação em res-
ponsabilidade social, e em parte
pela mudança de postura da pró-
pria mulher perante a carreira e
a vida. "Elas já não encaram a
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maternidade como uma limita-
ção: se houver oportunidade de
crescimento na carreira enquanto
as crianças ainda estão pequenas
elas querem avaliar, não querem
ser preteridas por causa disso",
esclarece Karin, lembrando que
hoje os companheiros dessas mu-
lheres se mostram mais participa-
tivos agora do que no passado e
estão mais propensos a dividir as
tarefas domésticas.

Os números do Grupo Catho,
especializado em serviços de
recrutamento e seleção, indicam
que elas vêm ganhando cada
vez mais espaço nas empresas
— mesmo que em ritmo lento.
Entre 1997 e 2007, o percentual
de mulheres dobrou ou mais
do que dobrou nos cargos de
presidente, diretora, gerente e
supervisora. Hoje elas são mais da
metade das encarregadas e coor-
denadoras — mas ainda estão em
20% das presidências.

APRENDIZAGEM SOCIAL
Para a técnica de logística Ta-

tiana, a iniciativa da CPFL serve de
referência para todo o mercado.
Ela se formou em eletrotécnica
em 2001, mas não encontrou
espaço em muitas companhias
do setor, que costumam vetar
a participação de mulheres nos
processos seletivos. "A maioria das
empresas coloca o sexo feminino
como um empecilho para exercer a
atividade, em vez de avaliar a com-
petência", afirma Tatiana. E como
é trabalhar cercada por homens
de todos os lados? Tanto Tatiana
quanto Priscilla garantem que são
muito bem tratadas, com respeito
e profissionalismo. "Elas não estão
aqui simplesmente porque são
mulheres, a proposta da CPFL é
promover a diversidade aliada à
capacitação profissional", enfatiza
Augusto Rodrigues, diretor de co-
municação empresarial e relações
institucionais da companhia.

Qualquer funcionário da em-
presa, de acordo com Rodrigues,
deve estar disposto à "apren-
dizagem social", que significa
saber conviver com as diferenças
e extrair o melhor disso. Isso
vale também para os negócios
— haja vista o que aconteceu
no início da década, quando a
ouvidoria da CPFL passou a re-
ceber queixas de consumidoras
que se sentiam constrangidas
durante o atendimento, feito
na maioria por jovens do sexo
masculino que ironizavam a ma-
neira como elas, muitas de baixa
escolaridade, expressavam-se.
Foi a partir daí que a empresa
traçou metas para promover a
diversidade e atingir um dia a
representatividade racial e de
gênero observada na população
brasileira — formada por 52%
de mulheres e 45% de negros
(pretos e pardos). Em relação a
elas, o próximo desafio da CPFL
será colocá-las como eletricistas,
uma profissão na qual só se en-
contra homem.
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