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Embora já seja um tema bastante discutido na maioria das empresas, o que na realidade ainda 
se identifica nas pesquisas é que a quantidade de mulheres nas posições decisórias e de 
destaque ainda deixa muito a desejar, gerando um desequilíbrio muito grande nas empresas. 
No último mês, tivemos no Brasil a premiação das Melhores e Maiores empresas do ano, 
empresas essas que tiveram um destaque importante em suas áreas de atuação. O fato que 
continua surpreendendo é que, das 30 empresas premiadas, apenas uma delas tem uma 
mulher na posição número 1.  
 
Com toda certeza pode-se afirmar que não é por falta de grandes talentos femininos. Será que 
as empresas não percebem o valor que um ambiente equilibrado pode trazer para seus 
negócios? Ou simplesmente por que não vêem esse tema como uma vantagem competitiva e, 
portanto, uma prioridade?  
 
Na semana passada, o ministro Guido Mantega anunciou o nome de Lina Vieira como a nova 
secretária da Receita Federal, o que significa que o importante é a competência da pessoa para 
exercer o cargo. Esse anúncio é bastante positivo, pois vindo do setor governamental deve 
servir de reflexão para outros órgãos do governo e, principalmente, para incentivar as 
empresas privadas a repensarem seus atuais modelos de promoção e seleção de altos 
executivos.  
 
A realidade é que esse desequilíbrio é bastante preocupante no Brasil e em muitos outros 
países. Na América Latina, as estatísticas mostram números bastante preocupantes quanto à 
participação da mulher no mercado de trabalho, principalmente nos cargos decisórios. Focando 
nas estatísticas brasileiras, podemos verificar uma evolução bastante significativa das 
mulheres nas escolas, nas universidades e principalmente nos cursos de pós-graduação, MBA e 
de doutorado. O número de mulheres nas escolas em geral, já ultrapassa facilmente os 60% 
de participantes. Nas universidades, as mulheres já são quase 60% das matriculadas e quase 
65% dos diplomas são para elas. Com todo esse contingente de mulheres muito bem 
formadas, fica então a questão do porquê ainda as mulheres são minoria nos cargos da parte 
de cima da pirâmide.  
 
Outro fator positivo no Brasil é que a força de trabalho já mostra uma participação média de 
mulheres, nos ambientes de trabalho, ao redor de 50%. Se olharmos apenas para esse 
número, conclui-se erroneamente que estamos vivendo numa sociedade bastante equilibrada 
onde não existe discriminação. Onde está então o problema? Observemos ao nosso redor e 
vamos notar que grande número de mulheres está bastante concentrado nas posições de 
menor nível, posições operacionais. As mulheres ocupam um pouco mais de 20% dos cargos 
gerenciais e um pouco mais de 10% dos cargos de diretoria e presidência.  
 
A importância de ter um melhor equilíbrio nas empresas não é tão difícil de ser entendido. As 
pesquisas mostram que, em países desenvolvidos, 80% de todo o consumo é decidido pelas 
mulheres. No Brasil essa relação cai para pouco mais de 60%, o que é um número bastante 
significativo, considerando nossa cultura latina. Se a maioria de todo consumo é de alguma 
forma influenciada ou decidida por mulheres, a importância de ter mulheres nas decisões das 
empresas torna-se ainda mais estratégico.  
 
A ´Catalyst (organização americana independente, focada em expandir as oportunidades para 
as mulheres nos ambientes de trabalho), após pesquisas feitas com várias empresas nos EUA, 
concluiu que as empresas com um número maior de mulheres no alto comando têm tido 
retornos financeiros melhores e mais sustentáveis. Outras conclusões são de que as mulheres 
são melhores investidoras, além de melhores no estabelecimento de eficientes times de 
trabalho e melhores comunicadoras.  
 
Seria injusto não mencionar que diversas empresas genuinamente brasileiras, e muitas outras 
empresas multinacionais no Brasil, têm trabalhado muito esse tema de diversidade, 
principalmente o relativo a mulheres. Observa-se que a aceitação dessas empresas por parte 



dos consumidores já é um diferencial bastante grande. Essa tendência tende a aumentar 
sempre. As empresas socialmente responsáveis e com programas de sustentabilidade têm de 
ter em seus quadros executivas e executivos, definindo suas estratégias e tomando decisões 
juntos, pois os perfis se complementam, trazendo para as empresas os produtos e serviços de 
que os consumidores tanto precisam e apreciam.  
 
O desafio que continua nas empresas é o de como apoiar e criar um ambiente de trabalho para 
que elas possam assumir mais os papéis de presidentes e diretoras e poder manter todos os 
outros papéis inerentes à mulher na nossa sociedade.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 ago. 2008, Opinião, p. A3. 


