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O comando das maiores empresas brasileiras tem mudado de perfil, com o público feminino 
cavando cada vez mais espaço nas corporações, tanto que há uma previsão na área de 
Recursos Humanos de que nos próximos 10 anos esse público ocupe quase 50% dos cargos de 
alto escalão, número três vezes maior do que o atual. Hoje, o Brasil contabiliza 20,56% de 
mulheres em cargos de chefia. Esse percentual mantém ritmo ascendente e dobrou nos 
últimos dez anos, conforme estudo realizado pela Catho, empresa de recrutamento, com 95 
mil empresas, este ano. 
 
O levantamento mostra que, em 10 anos, os cargos de mulheres na presidência e como CEO, 
no País, saltaram de 10,39 % para 20,56%, e os de diretoria saltaram de 11, 6% para 
25,86%. De 1997 para 2008, o cargo de vice-presidente era composto de 10,82% de 
mulheres, mas saltou para 16,04%. Em cargos de gerência, o número já ultrapassou a casa de 
50%, e chegou a 53,89%.  
 
Na opinião de Célia Marcondes Ferraz, coordenadora da área de Gestão de Pessoas dos 
cursos de pós-graduação latu sensu da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), em 10 anos as mulheres deverão alcançar cada vez mais cargos de chefia, este 
cenário será cada vez mais comum. "A população do Brasil é de 51% de mulheres. Acredito 
que, em pouco tempo, cargos de chefia cheguem perto desta proporção. Os números estão aí: 
em 10 anos dobrou a proporção. Mais 10 anos, e chegaremos perto de 50% de mulheres em 
cargos de chefia", crê Célia. 
 
Prêmio 
 
Outro indicativo desse cenário é apresentado pelo Instituto Great Place to Work (GPTW). A 
entidade levantou que 44% dos postos de trabalho das 100 melhores empresas são ocupados 
por mulheres, estando 36% das profissionais em cargos de liderança. Em 1997, cerca de 11% 
dos cargos de liderança eram ocupados por mulheres. Em uma premiação para difundir o perfil 
das empresas, o GPTW apontou o Laboratório Sabin, de Brasília, como a melhor empresa para 
a mulher trabalhar, seguido por Microsoft e Recofarma (Coca-Cola).  
 
No ano passado, o laboratório atendeu a mais de meio milhão de clientes, em 45 unidades, e 
ocupou a quarta posição da lista. O Sabin foi fundado por duas mulheres, as médicas Janete 
Vaz e Sandra Costa. "No Sabin, 74% dos funcionários são do sexo feminino e 76% dos cargos 
de chefia na empresa estão sob o comando de mulheres, pois acredito que elas têm melhor 
concentração e atenção para manipular as amostras. No total, o laboratório possui 600 
colaboradores", diz Janete. Ela brinca: "Quando entra um homem solteiro, em pouco mais de 
um ano estará casado". 
 
"A maior inserção das mulheres nos altos cargos deve-se à capacidade de estudo." Esta é a 
opinião de Maria Elisa Carbonari, diretora da rede privada de ensino Anhanguera Educacional e 
uma de suas fundadoras. De acordo com ela, de um tempo para cá a mulher ganhou 
notoriedade muito grande, graças à sua capacidade de estudo. "Quanto mais estuda, mais se 
preocupa com as inovações e com o conhecimento da empresa, mais capacidade tem para 
ocupar cargos de liderança. Para mim, as mulheres ocupam, aproximadamente, 50 % da sala 
de aula dos cursos na área de humanas."  
 
Para se ter uma idéia, no MBA da ESPM, ano passado, a porcentagem de mulheres foi de 43%. 
A instituição não tem um comparativo deste crescimento ano a ano, mas acredita que o 
número de mulheres em sala de aula suba a cada ano.  
 
Mudança  
 
A professora da ESPM Célia Ferraz acredita que a inserção das mulheres no mercado de 
trabalho tem perfil histórico. "Nas décadas de 50 e 60, principalmente após a segunda guerra, 
as mães educavam as filhas para serem boas esposas e boas donas de casa." Ela relata que a 



presença feminina nas faculdades era muito pequena. "Na minha turma de graduação havia 22 
homens, e somente 8 mulheres", lembra. 
 
Para Célia, que já ocupou cargo executivo em empresas como Grupo Accor e Johnson & 
Johnson, as mudanças aconteceram nos anos 70. Segundo ela, nessa década foi aprovada a lei 
do divórcio e aumentou muito o número de separações. As mulheres tiveram de começar a 
trabalhar para se sustentar. "As mães incentivaram as filhas a fazer cursos superiores, 
principalmente aquelas que já eram estudadas."  
 
Esse é o caso de Janete Vaz, fundadora do laboratório Sabin, de Brasília. "Minha carreira, devo 
a meus pais. Com meu pai aprendi a administrar. Ele vendia bois e convertia tudo em arrobas. 
Ensinava Física e Matemática a todos os seis irmãos, embora tivesse só o primário. Com minha 
mãe, vivi a responsabilidade social, pois ela sempre se preocupava com os estudos da família." 
 
A entrada das mulheres no mercado de trabalho tem reflexo também no âmbito político. 
"Quando vemos propaganda política prometendo escolas em período integral, não é à toa. 
Sete milhões de mulheres ingressaram no mercado de trabalho nos últimos dez anos. É receita 
para o governo, principalmente na previdência. Ele tem de dar uma contrapartida para esse 
universo. É necessidade social", diz Célia.  
 
Líderes 
 
Fátima Raimondi, anunciada semana passada como a nova presidente da Ericsson para o 
Brasil, é um exemplo claro das mulheres à frente de grandes negócios. Assim como ela, a 
presidente da Dudalina, uma das maiores fábricas de camisas do País, com produção anual de 
milhões de peças, Sônia Hess de Souza, tem mais de 1,5 mil funcionários, sendo a maioria 
deles do sexo feminino.  
 
Outra que se destaca é Chieko Aoki, presidente do grupo hoteleiro Blue Tree Hotels. No varejo, 
Luiza Helena Trajano, a toda-poderosa da rede Magazine Luiza. Na área de telecomunicações, 
que vive um período de turbilhão no País por conta do novo marco regulatório do setor, Emília 
Ribeiro assumiu, recentemente, como conselheira diretora da Anatel, que até então só tinha 
homens à frente das resoluções. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 23 set. 2008, Empresas & Negócios, p. B2. 


