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Falar das mulheres no Dia Internacional da
Mulher pode ser pouco original, mas não há
como não se referir a elas quando o foco é

Recursos Humanos, uma área que, segundo a pes-
quisa sobre a mulher e o mercado de trabalho, di-
vulgada recentemente pelo Grupo Catho, é a mais
ocupada pelo sexo feminino – quase 68%, seguida
pelas áreas de relações públicas (57,99%), admi-
nistrativa (46,49%) e jurídica (41,91%). Uma preva-
lência que vem aumentando ano a ano: no levanta-
mento do ano passado, o índice era de 64,27%. 

A própria ABRH-Nacional, que representa os
profissionais de RH no Brasil, reflete essa
realidade: fundada há 41 anos por um grupo 100%
masculino, hoje a entidade contabiliza mulheres na
presidência de 14 das suas 19 seccionais – mais de
70% –, ante 11 e 8 das gestões anteriores. Isso
sem falar dos cargos de diretoria, em que a
presença feminina também se tornou majoritária.
“As mulheres de hoje, em especial aquelas
educadas para serem independentes, estão muito
competitivas e buscando o seu espaço com muita
energia e brilho, portanto é natural esse
crescimento”, avalia Cássio Cury Mattos, presi-
dente do Conselho Administrativo e ex-presidente
da ABRH-Nacional (períodos de 1998 a 2000 e de
2001 a 2003), primeiro da história da entidade a ter
como vice uma mulher.

DIFERENÇAS
Embora haja semelhança nas porcentagens,

uma diferença chama a atenção: na associação as
mulheres ganham evidência nas funções estraté-
gicas, o que, no mundo corporativo, ainda é inci-
piente. “Apesar de RH ser predominantemente
uma área feminina, o contingente de profissionais
ocupando a diretoria nas empresas ainda é pe-
queno. Isso me fazer pensar: é a mulher que esco-
lhe o RH ou é o RH que escolhe a mulher?”, ques-
tiona Lizete Araújo, diretora do Grupo Catho de
Belo Horizonte (MG) e vice-presidente de Plane-
jamento Estratégico da ABRH-Nacional. Em geral,

diz ela, a remune-
ração dos profis-
sionais de RH é
menor do que as de
outras áreas, o que
pode desmotivar o
homem –  apesar
da evolução do
papel da mulher
na sociedade, ele
ainda é conside-
rado o provedor da
família em muitos
lares. Em suma:

culturalmente, a mulher aceita mais ganhar menos.
A disparidade da remuneração, segundo outra

pesquisa brasileira, esta realizada em 2005 pela
consultoria Watson Wyatt, é ainda maior em RH:
enquanto nas demais áreas, as mulheres ganham,
em média, 5% a menos do que os homens, entre as
profissionais de Recursos Humanos, são 8%.

A formação acadêmica dos profissionais de RH
– muitos cursaram Psicologia ou Pedagogia, áreas
com predomínio das mulheres – também é um
motivo cogitado por Rijane Mont’Alverne Neto,
gerente de RH da Fundação Dom Cabral e presi-

dente do Conselho Deliberativo da ABRH-Nacio-
nal, para justificar a grande fatia feminina. “Inver-
samente ao RH, as posições da área financeira,
por exemplo, sempre foram e continuam sendo
ocupadas, na sua maioria, por homens”, compara.

Entretanto, o crescimento da presença das mu-
lheres em áreas, cargos e segmentos empresariais
diversos é uma realidade crescente (veja quadro). O
presidente da ABRH-Nacional, Ralph Chelotti, cita
como exemplo as áreas siderúrgica, automotiva e
de mineração. “Elas estão buscando oportunidades
em profissões inclusive consideradas ‘masculinas’.
Na Cia. Vale do Rio Doce, por exemplo, há mulheres
operando caminhões fora de estrada. E que bom
que isso está acontecendo, porque estamos
descobrindo grandes talentos.” Na sua opinião,
algumas das diferenças que hoje ainda predomi-
nam entre homens e mulheres no mundo do
trabalho, como a remuneração, são, agora, uma
questão de tempo.

No caso do trabalho voluntário, sem remunera-
ção, como o que é exercido na ABRH, a predomi-
nância feminina nos cargos principais tem explica-
ções que, na opinião de Lizete, vão além da ques-
tão cultural ou da formação educacional. “Pode ser
que a mulher esteja mais preparada para o volun-
tariado, tenha mais
interesse nele ou
consiga administrar
melhor o seu tempo.
Ou, talvez, seja a
maneira que ela en-
controu de se fazer
mais presente na
comunidade empre-
sarial, a partir da vi-
sibilidade que a vida
associativa propor-
ciona. Mas é im-
portante ressaltar
que não se trata de uma associação feminina. A
ABRH é uma entidade que tem com ela pessoas ca-
pacitadas e respeitadas, sejam mulheres, homens,
negros, brancos, jovens ou não”, finaliza.

A MULHER E O NOVO MILÊNIO
A expressiva atuação feminina em RH levou a

ABRH-Nacional a criar, há dois anos, o Espaço
Mulher, uma área de produtos e serviços espe-
cialmente concebida para receber o público
feminino, que representa mais de 60% da Expo
ABRH, feira de conhecimento realizada em agosto,
em conjunto com o CONARH – Congresso Nacio-
nal sobre Gestão de Pessoas.

Na terceira edição, o espaço deste ano, de
260 m2, quase três vezes maior do que o da sua
estréia, vai repetir uma iniciativa bem-sucedida
no ano passado: uma área para minipalestras
sobre temas relativos à realidade feminina,
incluindo-se aí carreira, finanças e saúde, entre
outros assuntos.

Em 2007, a mulher será contemplada em outro
espaço do evento: a Arena Social. O mote deste
ano serão os macro-objetivos contidos na De-
claração do Milênio, aprovada pela Organização
das Nações Unidas (ONU) em 2000 e cujo pacto foi
assinado por 192 de seus países-membros, in-
clusive o Brasil, estabelecendo-se uma agenda de
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compromissos com a sustentabilidade do
planeta. O terceiro dos oito Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio – que, pelo pacto,
deverão ser atingidos até 2015 – contempla a
promoção da igualdade entre os sexos e a
autonomia das mulheres. “O objetivo não deve ser
considerado isoladamente, pois faz parte de um
sistema. Mas é importante para países como o Bra-
sil tê-lo no pacto: a população brasileira é composta

por 86 milhões de mulheres, que repre-
sentam 53% da força de trabalho. No
entanto, essas trabalhadoras recebem 69%
dos salários que normalmente são pagos
aos homens, apenas 17% dessas têm car-
teira de trabalho assinada, mas são chefes
de família de 32% dos lares brasileiros. Ou
seja: diversidade no trabalho com eqüidade

ainda é superada pela desigualdade”, salienta a
vice-presidente de Desenvolvimento Sustentável da
ABRH-Nacional e coordenadora da Arena Social,
Jorgete Leite Lemos.

Cássio: maior participação feminina
na área de RH é mérito das próprias
mulheres
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Lizete: voluntariado, forma de a
mulher estar mais presente no
mundo corporativo

A mulher e o mercado de trabalhoA mulher e o mercado de trabalho
Apesquisa da Catho faz uma abordagem am-

pla a respeito da evolução da mulher no
mercado de trabalho. Nela, está comprovado
que a pequena participação feminina em
cargos estratégicos não é um problema apenas
de RH e que, apesar disso, os números têm
evoluído de forma favorável ao sexo feminino. O
estudo registrou, por exemplo, que, em 2001,
somente 13,8% das empresas entrevistadas
contavam com mulheres em cargos de presi-
dente, CEO ou seus equivalentes; hoje elas
representam 20,17%. Nos cargos de diretoria,
passaram de 19,73% para 25,03%, e, nos de
gerência, de 20,43% para 30,12%.

E, ainda que a mulher seja minoria nas em-
presas de grande porte, os números da pesquisa
também apontam um aumento, em média, de 2,5
pontos percentuais da sua presença em todos
os cargos. Os números são tímidos quando com-
parados aos das pequenas e médias empresas
e, mais ainda, quando essa comparação se atém
aos cargos mais altos da hierarquia corporativa:
enquanto a participação feminina atinge cargos
de diretoria em apenas 16,84% das organizações
com mais de 1,5 mil empregados, naquelas que
possuem de 201 a 700 colaboradores, o número
sobe para 19,30% e chega aos 30,88% nas
empresas com menos de 50 funcionários.

Na EXPO ABRH 2007, as mulheres serão
destacadas na terceira edição do Espaço Mulher

e, também, na Arena Social
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