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O dia Internacional da Mulher nos lembrou que muitas lutas já foram realizadas e que os 
resultados podem servistes em todos os lugares. Hoje as mulheres ocupam cargos antes só 
masculinos, dirigem empresas, assumem altos postos políticos. Não há como negar que cresce 
a cada dia o número de mulheres que obtêm sucesso em sua carreira profissional. Entretanto, 
se por um lado as glórias da emancipação feminina devem ser celebradas, por outro ainda são 
muitas as barreiras e os desafios a enfrentar. 
 
Temos duas formas de olhar esse fenômeno. A perspectiva histórica como se assistíssemos a 
um filme— tem cores róseas, agradáveis, cheias de esperança. Já uma "foto" isolada da 
realidade de hoje mostra um cenário que é feito também de cores sombrias, como revelado 
pelos relatos das 222 mulheres que compunham o grupo de 965 executivos das maiores 
empresas do país entrevistados em nossa recente pesquisa. Os resultados mostram algumas 
questões vividas no dia-a-dia da executiva que nos fazem lembrar da Amélia de Ataulfo Alves 
e Mário Lago (sem nenhum desmerecimento a esses grandes compositores). 
 
A primeira questão relaciona-se à vida afetiva. Ainda há a percepção, por parte das 
entrevistadas, de que os homens têm dificuldade de aceitar mulheres "poderosas", que não 
dependem deles. Elas afirmam enfrentar sérias limitações para sustentar uma parceria 
amorosa que possa se tornar estável. A propósito, uma curiosa pesquisa feita nos Estados 
Unidos demonstrou que, de modo geral, quanto mais bem-sucedido o homem, maior é a 
probabilidade de ele se casar e ter filhos, enquanto com a mulher bem-sucedida acontece 
exatamente o contrário. Dados da nossa pesquisa ratificariam essas conclusões: no topo das 
organizações, 20% das mulheres são casadas ou têm relacionamento afetivo estável, 
enquanto no universo masculino a proporção é de 80%. 
 
E os paradoxos do contexto familiar? De acordo com os relatos das executivas mães, 
independentemente de quantas "assistentes domésticas" se tem, prevalece o sentimento de 
que a mulher é a maior responsável pela gestão da casa, das tarefas e dos cuidados relativos 
aos filhos. Isso inclui a logística da agenda das crianças ou adolescentes e a coordenação do 
trabalho de babás, domésticas e motoristas. Além disso, para a mãe a orientação sobre 
valores e a definição de limites para as crianças não são "terceirizáveis". Em síntese, a dita 
"divisão" do trabalho doméstico com os maridos parece não acontecer na maioria dos casos. 
 
O terceiro ponto é a conciliação das diferentes carreiras, ou seja, a profissional, a familiar, a 
social e a pessoal. Os resultados da pesquisa revelam que as executivas trabalham em média 
11 horas por dia (sem incluir deslocamentos) e frequentemente em finais de semana. Elas 
expressam que o maior desafio que têm especialmente aquelas com filhos até 10 anos é a 
gestão do tempo. 
 
O quarto ponto é o relógio biológico, muito mais severo com as mulheres do que com os 
homens. Os primeiros anos de ascensão da carreira profissional (dos 27 aos 34 anos de idade) 
coincidem com o período apropriado biologicamente para a maternidade. Então, a mulher que 
se dedica à carreira pode chegar aos 35 a 40 anos sem ter um filho, e esse é justamente o 
período em que cai a fertilidade e aumentam os riscos da gravidez. Atenção: o tempo passa! 
 
O quinto é a culpa. Em seu convívio com mulheres que não se dedicaram à vida profissional, 
que são donas de casa seja a mãe, uma amiga, uma familiar, a executiva é cobrada por sua 
constante ausência no lar e se sente culpada. Devido às horas de trabalho excessivas, mesmo 
quando está em casa é pressionada por demonstrar "ausência psicológica". 
 
Por fim, ainda existe mais um grande desafio que as mulheres precisam transpor, talvez o 
mais complicado de todos eles: o preconceito. Os dados da pesquisa revelam que ele está 
mais arraigado nas próprias mulheres do que se poderia imaginar. Por exemplo: muitas delas, 
mesmo as que são as principais provedoras do lar, revelaram que se "submetem" às decisões 
dos maridos no que se refere ao orçamento doméstico para manter uma certa harmonia 
familiar. Chegam a enfrentar críticas sobre o uso do próprio dinheiro. No que diz respeito ao 



ambiente profissional, algumas entrevistadas afirmam já ter lidado com o temor de homens 
que acreditam que a mulher usa sua sexualidade para ascender profissionalmente, ou mesmo, 
num contrasenso, que se "masculiniza" quando atinge o topo. 
 
O lado "sol" dessa história é que a superação desses desafios, embora não seja simples, é 
absolutamente possível. As executivas expressaram seus temores e dificuldades, mas também 
manifestaram, claramente, a disposição e o grande prazer de continuar apostando na carreira, 
mais do que isto, em suas diversas carreiras: profissional, familiar e pessoal uma das 
competências femininas distintivas. Esse prazer pode significar a força motora para que elas 
aprendam a combinar consistentemente sucesso e felicidade. E, aí sim, concretizar a 
passagem de Amélias modernas a vencedoras. 
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