
er uma boa empresa para as mu-
lheres é algo que pouco tem a ver
com oferecer serviços de manicure,

cabeleireiro ou creche no local de traba-
lho. Elas não desaprovam essas mordo-
mias, é claro, uma vez que facilitam seu
dia-a-dia. Mas o que elas mais querem
de seus empregadores é uma mudança
de postura que ofereça as mesmas pos-
sibilidades de ascensão que os homens.
Elas desejam ser reconhecidas por seu
talento, não ser preteridas quando sur-
gir uma possibilidade de promoção e ga-
nhar o mesmo que seus colegas do sexo
masculino. Parece pouco, urna vez que
isso pode ser resumido em uma única
frase: igualdade de condições no traba-
lho. Na prática, não é tão simples assim.

Ingressar no mercado de trabalho não é
mais problema para elas. De acordo com
um estudo feito pela Fundação Carlos
Chagas, a participação das mulheres no
mundo das empresas girava em torno de
18% na década de 1970 e passou para,
aproximadamente, 50% em 2002. Mas,
uma vez dentro das empresas, surgem
barreiras que retardam ou impedem o
crescimento, principalmente no caso dos
cargos mais elevados. Existe um equilí-
brio entre homens e mulheres na base da
hierarquia, mas uma clara predominân-
cia masculina nos cargos de liderança.

Há, também, uma grande defasagem
salarial entre homens e mulheres, apesar
de elas estarem investindo mais em sua
formação. Segundo pesquisa do IBGE,

realizada em janeiro de 2008, 60% das
mulheres que atuam no mercado de tra-
balho têm 11 anos ou mais de estudo, en-
quanto a proporção de homens com esse
mesmo grau de instrução é de 52%. A
remuneração média da mulher graduada,
contudo, eqüivale a 60% dos ganhos do
homem. "Não se trata de um problema
cultural das empresas, e sim de preconcei-
to por parte de alguns indivíduos", afirma
William Buli, da consultoria de Recursos
Humanos Mercer, de São Paulo. "É mais
comum encontrar mulheres em cargos
de gerência, diretoria e até de presidente
em companhias de cosméticos que na-
quelas que lidam com negócios pesados,
como engenharia." Beatriz Zanella Fett,
presidente da Business and Professional
Women (BPW) de São Paulo, entidade
sem fins lucrativos presente em mais de
cem países, que tem entre outros objeti-
vos trabalhar pela ascensão das mulheres
no mundo dos negócios, concorda. "Há
muitas dificuldades para certos empresá-
rios entenderem que devem remunerar
igualmente homens e mulheres por ati-
vidades iguais e que são desempenhadas
com a mesma competência", afirma. "Isso
passa por questões éticas, por valores e
princípios que são muito falados, mas
ainda pouco praticados."

Dentro do universo das 100 Melhores
Empresas para Trabalhar, o cenário é um
pouco mais favorável. Elas representam
44,5% dos 325.162 funcionários contra-
tados. Nas organizações que compõem "
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a lista das 25 melhores empresas para a
mulher trabalhar, que obrigatoriamente
devem estar entre as 100 vencedoras da
pesquisa deste ano, o público feminino
tem um espaço maior. Para fazer parte
da lista, era preciso ter 25% ou mais de
mulheres em seu quadro de funcionários
e apresentar o mesmo percentual de mu-
lheres da base nos cargos de chefia (uni
indicador de que elas não têm dificul-
dade de subir aos postos de comando).
Além disso, foram analisadas as práticas
e políticas voltadas para o público femi-
nino. As empresas que tiveram um índi-
ce de satisfação das funcionárias abaixo
de 70% foram cortadas.

Entre as dez primeiras empresas dessa
lista, as mulheres são 53% do total de
funcionários e ocupam também 53% dos
cargos de chefia. Seu índice geral de satis-
fação é de 86%. Mas só há oito mulheres
presidentes entre as 100 Melhores.

O que mais diferencia as empresas desse
ranking das empresas brasileiras em geral
é que elas estão procurando equilibrar o
jogo entre homens e mulheres. "As orga-
nizações conscientes do problema têm
facilitado a educação e o treinamento
e oferecido às mulheres incentivos por
meio de bolsa de estudos e subsídios",
diz Beatriz, da BPW. A executiva Gláu-
cia Megna, por exemplo, entrou na
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FedEx como secretária bilíngüe, passou
por várias áreas e cargos. Hoje, é geren-
te de contas globais e carga aérea para
a América Latina. Durante cinco anos
consecutivos, foi eleita a melhor gerente
de vendas da região. O crescimento foi
resultado de vários cursos que fez dentro
e fora da empresa, incluindo um MBA
com subsídio de 70% da FedEx. "Fiz o
MBA quando estava grávida e meu filho
nasceu durante o curso", diz. "Por causa
disso, tive de refazer uma das discipli-
nas no semestre seguinte, mas isso não
me impediu de conquistar o diploma. A
empresa sempre me apoiou."

A maternidade ainda aparece como um
obstáculo para as mulheres em muitas
empresas. Algumas acabam optando por
não ter filhos ou adiar a gestação para um
futuro indeterminado. O medo de ficar
para trás em relação aos demais colegas
por causa da ausência prolongada da li-
cença-maternidade ou mesmo de perder
o emprego ainda predomina. Algumas
empresas, contudo,
já adotam outra pos-
tura. A diretoria do
Laboratório Sabin,
empresa que tem
70% de seu quadro
de empregados for-
mado por mulheres,
ficou sabendo que
algumas funcio-
nárias no início da
gestação estavam pensando em abortar
para não correr o risco de ser demitidas
ou discriminadas. A direção da empresa
decidiu então criar uni programa de apoio
às futuras mães, como palestras sobre os
direitos da gestante e os cuidados na hora
do parto, com a saúde do bebê e com a
educação dos filhos. O Sabin - eleito a
melhor empresa para a mulher trabalhar
em 2008 - oferece ainda auxílio financei-
ro para a compra de enxoval e um bô-
nus mensal de meio salário mínimo até a
criança completar l ano, "Quando engra-
videi, um colega me disse que eu deveria
tirar o bebê porque prejudicaria meu tra-
balho", diz Jaqueline Dias Rodrigues. Ela
foi contratada como auxiliar de serviços
gerais e hoje é supervisora. "Eu não aceitei
essa idéia, a empresa me ajudou e hoje es-
tou completando dez anos de casa." Atual-
mente, Jaqueline cursa uma faculdade de
Administração com subsídio da empresa.

As mulheres estão conquistando espa-
ço nas empresas e desbravando determi-

nados nichos, que antes eram exclusivos
dos homens, como é o caso das linhas
de produção de indústrias. Por isso, elas
não se consideram mais parte de uma
minoria e passaram a rechaçar determi-
nados rótulos. Um deles é o de sexo frágil.
"Em nossas reuniões, os homens sempre
ficam surpresos com a coragem femini-
na de gerar e colocar idéias ousadas em
prática", afirma a executiva Sandra Re-
gina Leite Pereira, gestora de qualidade
do Sabin. As mulheres ocupam pratica-
mente metade dos cargos de nível geren-
cial. A organização tem uni programa de
mentores destinado ao desenvolvimento
da liderança feminina. As funcionárias
são indicadas pelos chefes, mas para isso
precisam se sair bem na avaliação anual
de desempenho. Os mentores (conselhei-
ros) devem ocupar posição de chefia, e
seu principal papel é orientar as colabo-
radoras na condução de suas carreiras.

As mulheres estão também rompendo
fronteiras e partindo para trabalhar fora

do país. De acordo
com uma pesquisa
realizada pela con-
sultoria Mercer com
185 multinacionais
do mundo todo,
14% dos expatria-
dos são mulheres.
Pode parecer pouco,
mas há cinco anos
esse índice era de

8%. Ainda há muito que avançar nesse
campo, mas William Buli, da Mercer,
acredita que a diferença é grande por-
que, proporcionalmente, o número de
homens em cargos de liderança ainda é
maior. "Mas, se elas estão sendo envia-
das para ocupar posições-chave lá fora
é porque começam a ser reconhecidas
pelo bom trabalho que estão realizan-
do", afirma, A mesma pesquisa revela
ainda que 55% das empresas consultadas
esperam que o número de expatriadas
aumente nos próximos anos. Oferecer
às mulheres treinamento lá fora também
é algo que se vê com mais freqüência.

Daeene Andrade, gerente de contas da
Sabre Travei Network (14a colocada na
lista), passou três semanas no início do
ano nos Estados Unidos aperfeiçoando
seus conhecimentos de inglês. A em-
presa bancou todas as despesas. "Como
são poucas as vagas oferecidas para esse
aprendizado, tive de concorrer com outros
colegas", diz. Homens e mulheres.
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