
Basta olhar ao redor no escritó-
rio para perceber: as mulheres
estão ocupando cada vez mais

espaços nobres nas empresas. É uma
evolução lenta - certamente bem mais
lenta do que nós, mulheres, gostaría-
mos - mas significativa. Seis anos atrás,
as executivas correspondiam a apenas
6% dos cargos de diretoria nas 500
maiores empresas do Brasil, segundo
uma pesquisa do Instituto Ethos. De
lá para cá, a proporção quase dobrou.
Hoje elas representam 11,5% dos pos-
tos de diretoria, 24,6% dos de gerência
e 37% dos de supervisão. Outro levan-
tamento, feito pela pesquisadora Beta-
nia Tanure, professora da Fundação

Dom Cabral, mostra um quadro mais
expressivo, com uma participação fe-
minina de 16% na diretoria e de 36% na
gerência. É verdade que os dados estão
longe de compor um cenário cor-de-
rosa. Ainda é difícil encontrar, no país,
mulheres na posição de número l - en-
tre as companhias abertas, por exem-
plo, não há nem sequer uma mulher
na presidência - e ainda são minoria as
que integram conselhos de administra-
ção. É verdade também que, mesmo em
pleno século 21, preconceito e discrimi-
nação ainda fazem parte do dia-a-dia
de muitas profissionais, em organiza-
ções dos mais diversos setores. Ainda
assim, as mulheres sobem degraus na

carreira corporativa e ampliam sua
influência nas empresas, levando com
elas aspirações, questionamentos e de-
mandas que poderão transformar um
universo tradicionalmente masculino.

Lá fora o movimento feminino (e
suas conseqüências para as compa-
nhias) é mais evidente. Nos Estados
Unidos, 40% dos cargos executivos já
são preenchidos por mulheres e uma se-
gunda geração de executivas se prepara
para assumir o poder em grandes com-
panhias. Na Xerox, a CEO Anne Mul-
cahy cederá lugar para outra mulher,
a presidente Ursula Burns, atualmente
sua subordinada. Anne e Ursula foram
as responsáveis pela recuperação da



Xerox, que saiu de um prejuízo de US$
300 milhões em 2000 para lucrativo
US$ 1,2 bilhão em 2006. No ranking
das 50 mulheres mais poderosas dos
negócios, publicado anualmente pela
revista Fortune, há 29 CEOs de compa-
nhias cotadas em bolsa. Com base prin-
cipalmente nesse contexto americano,
pesquisas procuram apontar uma
relação entre a presença das mulheres
e os resultados financeiros das compa-
nhias. Um estudo da Catalyst, organi-
zação que monitora a situação feminina
nas corporações, revelou que empresas
com pelo menos três mulheres no con-
selho de administração tiveram um
desempenho acima da média em que-
sitos como retorno sobre o patrimônio
líquido e retorno sobre o capital inves-
tido, nos primeiros anos desta década.
"A mais poderosa ferramenta de cres-
cimento global" da atualidade, foi como
a revista inglesa The Economist classi-
ficou as mulheres - em seus papéis de
profissionais, empreendedoras, inves-
tidoras e consumidoras. "Nos últimos
dez anos, o aumento do emprego femi-
nino nas economias desenvolvidas con-
tribuiu muito mais para o crescimento
mundial do que a China", afirmou a;re-
vista, que batizou tal fenômeno de "wo-
menomics". Segundo o Fórum Econô-
mico Mundial, existe a^é mesmo uma
relação entre a igualdade de gênero e o
nível de desenvolvimento dos países.

Evidências como essas ajudam a
alimentar o discurso da importância
da diversidade de gênero na cúpula das
empresas. Ele costuma vir acompa-
nhado de estatísticas sobre o crescente
nível de instrução das mulheres, e do
argumento de que as companhias pre-
cisam de características que tendem a

ser naturalmente mais desenvolvidas
no público feminino - como a hoje va-
lorizada habilidade para cooperar e
atuar como facilitadora, em vez de com-
petir, e se valer de persuasão em vez de
imposição. Com o objetivo de ampliar
o alcance da competência feminina,
principalmente a partir dos anos 90, os
departamentos de recursos humanos
criaram programas de desenvolvimen-
to profissional especificamente para
elas. Redes de relacionamento para exe-
cutivas proliferaram. Estudos recen-
tes, porém, indicam que essas políticas
podem ser insuficientes para imprimir
velocidade à escalada das profissionais
e, mais do que isso, inadequadas para
resolver um novo dilema das organi-
zações: a retenção dos talentos femi-
ninos. Décadas depois da entrada das
mulheres no mundo corporativo, as
empresas começam a descobrir que,
além de ajudar suas profissionais a su-
bir, é necessário criar um ambiente que
as estimule a permanecer lá em cima.

A retenção de mulheres é hoje vista
como uma questão crítica em algumas
organizações americanas. Há um nú-
mero crescente de mães jovens deixan-
do o mercado para se dedicar exclusi-
vamente à educação dos filhos, como
revelam dados da Agência de Estatís-
ticas do Trabalho dos Estados Unidos.
Detalhe importante: esse movimento é
visível em todas as faixas de educação e
renda. Estudos do Center for Work-Life
Policy, uma ONG americana, mostram
que 37% das executivas interrompem
voluntariamente suas carreiras em al-
gum momento da vida, principalmen-
te por razões familiares, e que apenas
40% retornam mais tarde para ativi-
dades profissionais em tempo integral.

No Brasil, uma pesquisa realizada pela
consultora e psicóloga Cecília Troiano
com 850 mulheres nas classes A e B
apontou que 50% das mães que traba-
lham já consideraram abandonar a car-
reira ao menos uma vez. "A primeira
geração de políticas para mulheres só
nos levou até um certo ponto", afirma a
economista Sylvia Ann Hewlett, presi-
dente do Center for Work-Life Policy. "O
resultado é que muitas profissionais ta-
lentosas decidem interromper suas car-
reiras ou estacionar no caminho." Em
seu livro Off-Ramps and On Ramps - Kee-
pingTalented Women on theRoadtoSuccess
(numa tradução livre: "Caminhos para
fora e para dentro - mantendo mulhe-
res talentosas na trajetória para o suces-
so"), Sylvia cita um discurso de Jeremy
Isaacs, principal executivo do banco de
investimentos Lehman Brothers para
a Europa e a Ásia: "O modelo tradicio-
nal de carreira é ultrapassado. Ele foi
criado por homens, para homens. Para
um número enorme de executivas, esse
modelo não funciona", afirmou Isaacs.
"Isso explica por que muitas compa-
nhias encontram dificuldades em atrair
e reter o talento feminino, exatamente
quando a necessidade de ter à disposi-
ção a maior oferta possível de talentos é
maior do que nunca para as empresas."

O Lehman Brothers é uma das or-
ganizações que fazem parte do Hidden
Brain Drain Task Force, um grupo de
trabalho concebido para estudar a su-
posta fuga de cérebros femininos e aju-
dar as corporações a encontrar meios
para reter suas executivas. O banco
criou um programa especial para ofere-
cer uma segunda chance a profissionais
que interromperam a carreira. "De que
uma executiva precisa para poder tra^



balhar? De um escritório em casa? De
uma creche no nosso prédio? Todos es-
ses itens estão na minha lista", disse Isa-
acs em seu discurso. "Eu aceitaria ficar
com apenas três dias da semana de uma
profissional que fosse realmente talen-
tosa." Criado em 2004 por seis empre-
sas, o Hidden Brain Drain atualmente
é composto por 34 companhias que em-
pregam 2,5 milhões de pessoas em mais
de 150 países. GE, Johnson & Johnson,
Time Warner e Ernst & Young, entre
outras, também estão nessa força-tare-
fa. "Nossa missão é desenvolver uma
segunda geração de práticas empresa-
riais que apoiem a ambição e as neces-
sidades profissionais e familiares das
mulheres", diz Carolyn Lee, uma das
fundadoras do grupo. Dezenas de en-
trevistas realizadas por Época NEGÓ-
CIOS com especialistas em carreira e
profissionais do alto escalão de grandes
companhias mostram que a preocu-
pação com a retenção feminina deverá
ganhar importância também por aqui.

EM 2005, AOS 37 ANOS, a parana-
ense Nadir Moreno tomou uma deci-
são para a qual poucos profissionais
- homens ou mulheres - costumam
ter coragem: ela disse "não" a uma pro-
moção. Bacharel em Direito e Letras,
com 13 anos da carreira dedicados à
subsidiária brasileira da UPS, maior
companhia de entregas expressas dos
Estados Unidos, Nadir recusou ura
convite para viver em Miami depois

de participar cie um projeto da UPS na
Flórida. "Era minha oportunidade de
ter uma exposição internacional, o que
seria muito importante", afirma. "Mas
ficar em Miami havia sido um choque
para mim." Meses antes, ela terminara
ura casamento. Num momento em que
precisava reorganizar a vida, não quis
abrir mão da convivência dos pais, sete
irmãos e nove sobrinhos que viviam no
Brasil. "Pedi para voltar." Não foi o fim
de sua carreira na UPS. Ao contrário.
A companhia decidiu revisar os planos
que havia traçado para Nadir e, menos
de dois anos depois, ela foi promovida
à presidência da operação brasileira.
Hoje, trabalha entre 1(3 e 12 horas por
dia, namora e planeja ter uni filho e ado-
tar outro. Em sua mesa de trabalho, em
São Paulo, há duas fotos: uma de Alice
Moreno, sua mãe, e outra de Jim Casey,
o fundador da UPS. "Ele me inspira
a pensar no futuro da empresa", diz.

EXECUTIVA NÚMERO l da Havaianas,
unidade de negócios da Alpargatas,
a diretora Carla Schmitzberger, de 42
anos, assumiu a posição depois de pe-
dir demissão do Citigroup, onde havia
assumido um cargo que exigia sua pre-
sença no exterior. "Não quero mais sair
do Brasil. Deixei outras empresas por-
que a carreira exigia minha mudança
para outro país", diz Carla, uma alemã
filha de pai austríaco e mãe brasileira
que já morou nos Estados Unidos, no
Canadá, na Bolívia e no Kuwait. Mu-

danças foram freqüentes na carreira
de Carla, que também trabalhou na
Procter & Gamble e na Johnson & Jo-
hnson. O fato de ser solteira e de não ter
filhos, segundo ela, contribui para as
guinadas na carreira e para que possa
se dedicar a hobbies, como mergulho
e fotografia. "Tenho mais mobilidade
que uma mulher casada, com filhos."

Na constelação de temas que cir-
cundam a carreira feminina, um deles
é recorrente. Diz respeito às aspirações
das executivas, que costumam ser
muito diferentes das de seus colegas
homens. No centro dessa questão está a
relação da mulher com a família. "Boa
parte das executivas mais qualificadas
não quer repetir o modelo competitivo
masculino", afirma Carolyn Lee, do
Hidden Brain Drain. "Elas costumam
ter responsabilidades familiares im-
portantes, constróem sua ambição de
maneira multidimensional e tendem
a ser menos ligadas em dinheiro e po-
der do que os homens." Uma pesquisa
recém-concluída pelo escritório brasi-
leiro da americana Caliper, consultoria
internacional especializada em gestão
de talentos, em parceria com a HSM,
apresentou resultados reveladores
sobre esse contexto. No levantamen-
to, foram entrevistadas 66 mulheres
brasileiras em posições de presidência,
vice-presidência e diretoria (veja o per-
fil desse grupo na pág. 94). Pergunta-
das sobre "o que é sucesso para você?",



27% das entrevistadas afirmaram
"conseguir equilibrar vida pessoal e
profissional" - a resposta mais vota-
da. A importância dada à vida fora do
escritório também ficou explícita na
questão sobre as maiores conquistas
dessas executivas. No topo da lista,
dois itens emergiram: "família/filhos"
e "carreira", ambos com 18% das res-
postas, seguidos de "equilibrar famí-
lia e empresa", com 16% das respostas.

"Estamos assistindo a uma mu-
dança de comportamento muito inte-
ressante", diz a consultora Ana Paula
Chagas, sócia no Brasil da Heidrick &
Struggles, uma das maiores consulto-
rias globais de seleção de altos executi-
vos. "Muitas mulheres que começaram
a trabalhar nas décadas de 70 e 80 ti-

veram de agir de maneira masculina e
abrir mão da vida pessoal para crescer
na carreira. As executivas que estão
hoje com seus 30 ou 40 anos não que-
rem abdicar do lazer, da família e dos
filhos, nem se submeter a códigos mas-
culinos de comportamento." É certo
que, no universo feminino, ainda é pos-
sível encontrar profissionais que não
se enquadram nesse novo modelo. A
paulista Silvia Lagnado, por exemplo,
é uma executiva jovem (43 anos) e bem-
sucedida (vice-presidente mundial da
Unilever) que chegou ao olimpo cor-
porativo graças a um estilo, em muitos
aspectos, masculino. Única brasileira
na lista das "50 mulheres que terão
mais impacto no mundo dos negócios"
do jornal Wall Street Journal, ela costu-

ma colocar a carreira na frente da vida
pessoal, a ponto de esquecer encontros
familiares por causa de reuniões na
empresa. Numa entrevista a Época
NEGÓCIOS no início do ano passado,
Silvia afirmou que não sentir saudades
dos filhos durante as freqüentes via-
gens de trabalho foi algo que a ajudou
"muito" a subir na carreira. Na primei-
ra vez em que experimentou esse sen-
timento, pensou: "Deve ser isso que as
mulheres sentem". Porém, mesmo na
vida de uma profissional como ela, a
família não deixa de ser uma questão
que precisa ser administrada. Em seu
caso, os cuidados com os filhos e a casa
foram delegados ao marido, Richard.
Na rotina muitas vezes extenuante da
vida corporativa, as executivas bus-



cam maneiras próprias de combinar
as demandas pessoais e profissionais.

APESAR DE D E D I C A R 12 horas por
dia ao grupo Pão de Açúcar, onde ocu-
pa a vice-presidência de marketing,
Claudia Pagnano, 40 anos, faz questão
de administrar a vida doméstica e de
acompanhar os filhos de 7 e 4 anos ao
colégio. Mas não chega a controlar os
mínimos detalhes do dia-a-dia da famí-
lia. Para isso, mantém uma equipe de
quatro empregados em São Paulo e dois
em sua casa de campo, além cie contar
com apoio do marido. "Não abro mão do
papel de mãe e gosto de cuidar da casa",
diz. "Quem não dá valor ã família, em
algum momento paga um preço por
isso." No Pão de Açúcar, Claudia procu-
ra ser compreensiva em relação às ne-
cessidades familiares da equipe. Quan-
do a diretora Maria Cristina Serra, sua
subordinada, estava prestes a voltar da
licença-maternidade, Claudia sugeriu
que ela trabalhasse por meio período
durante dois meses, em vez de t i rar
um mês corrido de férias. Dessa forma
poderia ter mais tempo em casa com
a filha, Sofia, e se adaptar aos poucos
à nova rotina. "E o maior presente que
posso oferecer a ela", diz a chefe. "Sei
que o resultado será bom também para
a empresa, e espero conseguir influen-
ciar meus colegas a fazerem o mesmo."

Num estudo sobre o grau de felici-
dade do executivo brasileiro realizado
pela pesquisadora Betania Tanure,
75% das mulheres de nível gerencial
entrevistadas afirmaram estar insatis-
feitas com a distribuição do tempo para
si próprias e para a família. "O dilema
do equilíbrio entre os diversos papéis
é mais crítico para as mulheres do que

para os homens", diz Betania. Curiosa-
mente, 95,3% das executivas relataram
acreditar ser possível conciliar carreira
e vida familiar. "Mas a maioria que diz
ser conceitualmente possível reconhe-
ce que não consegue." A família ocupa
espaço na mente e na agenda das mu-
lheres profissionais porque, na maioria
dos lares, ainda cabe a elas adminis-
trá-la. "A mulher conquistou espaço no
mercado de trabalho mas escondeu a
vida privada, que também dá trabalho
e consome o seu tempo", afirma a escri-
tora Rosiska Darcy de Oliveira, autora,
entre outras obras, de Reengenharia do
Tempo, na qual defende uma reorga-
nização do mundo do trabalho que dê
a homens e mulheres a possibilidade
de se ocupar mais de suas famílias.
"Enquanto não 'desocultarmos' a vida
privada, a relação das mulheres com a
carreira permanecerá perturbada", diz.

Uma questão que ainda desafia
muitas executivas é a maternidade.
Elas precisam lidar com o fato de que
o momento biologicamente mais ade-
quado para ter filhos (até os 35 anos)
costuma coincidir com o período de
maior possibilidade de ascensão na
carreira. "Só o processo de reflexão so-
bre esse tema já consome uma enorme
quantidade de energia das mulheres",
diz Marcelo Cardoso, presidente para
a América Latina da consultoria de
desenvolvimento de carreira DBM. Na
pesquisa de Cecília Troiano, que deu
origem ao livro Vida de Equilibrista - Do-
res e Delícias da Mãe Que Trabalha, cerca
de um terço das entrevistadas afirmou
ter adiado alguma vez o plano de ter fi-
lhos por causa da profissão. O adiamen-
to ocorreu, em média, por cinco anos.

Quando escolhem ser mães, muitas
mulheres optam por diminuir a intensi-

dade de dedicação à carreira para poder
investir na família. "É um dos motivos
pelos quais há menos mulheres em car-
gos de liderança", diz Cardoso. O estudo
de Cecília também revelou que as tare-
fas relacionadas à chegada dos filhos ca-
bem mais às mulheres, mesmo depois
dos primeiros anos de vida da criança.
Por exemplo, 91% das mães afirmaram
ser as responsáveis por levar o filho ao
médico, ante 4% dos pais, e 75% das
mulheres relataram participar das reu-
niões na escola, ante 6% dos homens.
"É possível perceber uma evolução da
participação masculina, mas ainda es-
tamos no início de uma transição", diz
Cecília. "As mulheres precisam apren-
der a ceder espaço em casa e os homens,
a ocupá-lo. Enquanto isso não acontece
e as tarefas não são rediscutidas, elas
pedem às empresas mais flexibilidade
para poder administrar suas vidas."

O PERÍODO de licença-maternidade é
freqüentemente motivo de apreensão
para as executivas. Preocupadas com a
possibilidade de que o afastamento pre-
judique a carreira, muitas voltam à ati-
va antes do fim da licença. Não é o caso
da estatística Érica Rolim, de 32 anos,
diretora de marketing e atendimento
ao cliente da SÃS, empresa de serviços
de tecnologia. Erica ficou quatro me-
ses sem trabalhar quando nasceu Ga-
briela, sua primogênita, há dois anos.
No mês passado, interrompeu a rotina
profissional mais uma vez, depois do
nascimento de Rafael. "Não é porque
estou saindo em licença-maternidade
que preciso planejar minha ausência",
diz. "Um líder precisa saber delegar
e preparar sua equipe para qualquer
evento, seja uma mudança de área ou
país, seja a ausência do chefe." Para



equilibrar as demandas de casa e do
escritório, Érica criou algumas regras.
Viagens a trabalho, por exemplo, come-
çam na segunda e terminam na quinta-
feira. "Mais do que isso eu não agüento,
a saudade começa a doer", diz. A execu-
tiva afirma que a maternidade não atra-
palha a carreira. "Ocorre o contrário.
Ser mãe me ajuda a desenvolver várias
habilidades pessoais e profissionais,"

A A D M I N I S T R A D O R A carioca Ana
Paula Ribeiro interrompeu sua carreira
no BankBoston para cuidar dos filhos
pequenos. No nascimento de Carolina,
seis anos atrás, optou por continuar na
gerèn cia do banco, apesa r de ter enfren-
tado problemas em casa com uma babá.
Há dois anos, depois do nascimento de
Gustavo, decidiu parar. "Tive compli-
cações na gravidez, tirei férias antes da
licença-maternidade e, na hora de vol-
tar à empresa, o Gustavo não conseguia
tomar leite najnamadeira." Casada com
um executivo do mercado financeiro,
Ana Paula poderia seguir na carreira
de mãe, mas quer retomar a profissão ou
voltar a trabalhar em outra área. "Adoro
ficar com as crianças, mas sinto falta do

desafio constante no trabalho, da adre-
nalina, e não gostaria de jogar minha
bagagem acadêmica no lixo", afirma.
Aos 34 anos, ela diz não se arrepender
de ter optado pela família num momen-
to em que isso foi necessário, mas de-
fende que a mulher não eleve abrir mão
definitivamente do papel profissional.
"Eu me sentia mais produtiva, mais
bonita e mais feliz quando trabalhava."

A demanda feminina por flexibili-
dade transformará as empresas? "Hoje
esse caminho não existe nas grandes
organizações, nem para o homem nem
para a mulher", afirma a economista
Regina Madalozzo, professora e pes-
quisadora do Ibmec São Paulo. "No Bra-
sil, essa é uma questão que está mais no
discurso do que na prática das compa-
nhias." Lá fora, algumas empresas co-
meçam a discutir maneiras de permitir
que seus funcionários encontrem es-
paço para a vida pessoal e a família. Na
Espanha, existe uma certificação para
"empresas familiarmente responsá-
veis" criada pela IESE Business School,
da Universidade de Navarra, com apoio
do Ministério do Trabalho espanhol.

Ela já foi dada a 21 companhias, como
Microsoft Ibérica e Coca-Cola Espana.
"São organizações que possuem políti-
cas de flexibilização de horário, de tra-
balho remoto, ou que oferecem outros
métodos para facilitar o equilíbrio", diz
Nuria Chinchilla, diretora do Centro
Internacional Trabalho e Família, da
IESE Business School. "As empresas
percebem que esse é um tema estratégi-
co porque as pessoas não estão pedindo
apenas dinheiro. Elas também que-
rem mais tempo para a vida privada."

Nos Estados Unidos, alguns dos
programas para retenção de executivas
considerados mais inovadores foram
criados por grandes consultorias. "A
rotina de prazos apertados, viagens
freqüentes e demandas de clientes que
vivem no ritmo 24x7 tornam a carrei-
ra numa consultoria especialmente
difícil para as mulheres", diz Sylvia
Hewlett. Em 2007, Booz Allen Hamil-
ton, Ernst & Young, KPMG e Pricewa-
terhouseCoopers integraram a lista
das dez melhores empresas para mães
que trabalham, divulgada pela revista
americana WorkingMother. Booz Allen
e Ernst & Young participam do Hid-



den Brain Drain Task Force. Na Booz
Allen, as consultoras de melhor de-
sempenho podem trabalhar em tempo
parcial ou participar de projetos que
não dependem de contatos com clien-
tes, nos períodos da carreira em que
precisam de mais tempo para a vida
pessoal. A idéia é que, passada essa
fase, elas ampliem novamente o núme-
ro de horas dedicadas à companhia. A
empresa também passou a contratar
mais consultores, homens e mulheres,
em tempo parcial. O modelo foi criado
pela vice-presidente DeAnne Aguirre
com base em sua própria experiência.
Em 16 anos na consultoria, ela pre-
cisou se afastar por oito vezes - para
fazer um MBA, para acompanhar o
marido numa estada de um ano no
exterior e para ter filhos, entre outros
motivos. No Brasil, a Booz Allen ainda
não desenvolve práticas como essas.

No escritório brasileiro da Ernst
& Young, as mulheres representam
16% da alta gestão (sócios e diretores).
A consultoria criou um clube de mães,
com o objetivo de discutir o tema da
maternidade e oferecer orientações a
homens e mulheres, e adota o progra-
ma de flexibilidade de horários criado
pela matriz. Seus funcionários podem
trabalhar em casa (com laptop, banda
larga e gastos com telefone pagos pela
empresa), e as mulheres podem reduzir
a jornada diária para quatro ou seis ho-
ras, após o término da licença-materni-
dade, até o filho completar l ano. Todos
também podem realocar até 40 horas
anuais de trabalho sem que seja neces-
sário justificar os motivos para o chefe.
Nos Estados Unidos, os consultores
da Ernst & Young podem condensar o
trabalho semanal em menos de cinco
dias úteis, ou dividir tarefas com um
colega em períodos críticos. Pesquisas
internas mostraram que dois terços dos
que optaram pela flexibilidade viam
esse modelo como um motivo para
permanecer na companhia. Revela-
ram também que 84% das consultoras
que saíram de licença-maternidade

entre 2002 e 2005 retomaram suas
carreiras após o nascimento dos filhos.

NO ANO PASSADO, a executiva Elisa
Carra, de 45 anos, pôde se beneficiar
das práticas que ajudou a implementar
na Ernst & Young no Brasil. Casada,
com dois enteados adultos, a diretora
de recursos humanos da Ernst nunca
precisara se afastar do trabalho por ra-
zões familiares. Uma doença grave na
família, porém, tirou Elisa de seu eixo
e de sua rotina. De uni dia para outro,
ela passou a dividir seu tempo entre o
escritório e um quarto de hospital. "A
orientação que recebi da companhia
foi: 'faça seu horário'", diz Elisa. "Se eu
trabalhasse numa empresa que não
entendesse aquele momento, pediria
demissão. Ninguém tem dois pais ou
duas mães, e eu não poderia deixar
de ajudar." Segundo muitos especia-
listas, a necessidade de cuidar de pais
idosos é outro fator que deveria levar
à criação de opções mais flexíveis de
carreira -- para mulheres e homens.

A maioria das executivas ouvidas
por Época NEGÓCIOS concorda num
ponto: as empresas não devem criar
programas de retenção voltados somen-
te para as mulheres. "Qualquer política
que trate apenas da mulher ajuda a ali-
mentar o preconceito e pode prejudicar
o conjunto das profissionais", diz Regi-
na Madalozzo, do Ibmec. "As mulheres
não querem privilégios", afirma Beatriz
Lacombe, professora da Fundação Ge-
tulio Vargas em São Paulo. "Elas con-
sideram importante que os programas
de promoção do equilíbrio entre vida
pessoal e profissional sejam para to-
dos. Colocar na mulher o rótulo de 'sexo
frágil' seria um absoluto retrocesso."
Na Ernst & Young, o funcionário que
quiser um modelo flexível de trabalho
precisa negociar diretamente com seu
chefe direto. "O caminho para o futuro
está na negociação individual", diz a
consultora Vicky Bloch, da Vicky Block
Associados. "As empresas vão discutir

demandas individuais com seus talen-
tos, independentemente do gênero."

É o que acontece na subsidiária
brasileira da anglo-holandesa Unile-
ver. A empresa oferece benefícios como
horário flexível e semana de quatro
dias para homens e mulheres. Pais ou
mães que tenham alguma dificuldade
com um filho recém-nascido podem
optar por uma licença não remune-
rada e ficar afastados por até um ano,
com garantia de retornar com o mesmo
cargo e o mesmo salário. Na IBM, os
profissionais podem obter benefícios
semelhantes, e o número de pessoas
que trabalham apenas de casa chega
a 600, o equivalente a 4% de sua força
de trabalho no país. Na hora de criar
estratégias de flexibilidade na carreira,
a empresa sentiu a necessidade de criar
políticas específicas para... os homens.

O E N G E N H E I R O Marcelo Lopes dos
Santos, de 33 anos, é coordenador da
IBM e viu sua rotina mudar com o nas-
cimento de seu filho. Desde a chegada
de João Vítor, em agosto passado, ele
deixou de prestar expediente na sede
da companhia, no Rio, e passou a tra-
balhar ern casa. Santos aderiu ao pro-
grama de home office da multinacional
americana destinado aos funcionários
que acabaram de se tornar pais. Ele
diz que, agora, sente-se mais produti-
vo, mesmo com um recém-nascido por
perto. "Não gasto tempo no trânsito ou
em conversas informais com colegas e,
em casa, consigo me concentrar mais
no trabalho", diz ele. "Já coloquei várias
tarefas menos urgentes, que estavam
atrasadas, em dia." Santos está entu-
siasmado em poder acompanhar mais
de perto os primeiros meses de João Ví-
tor e diz que os amigos se surpreendem
com a experiência. "Ninguém acredita
que isso seja possível. As pessoas me
perguntam: mas que empresa é essa?"
(COM REPORTAGEM DE CAROLINA SANCHEZ MIRANDA)»!

Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 12, p. 90-97, fev. 2008.




