
Coaching só para mulheres na HP  
 
Com apenas 25% de seu quadro de funcionários ocupado por mulheres, a subsidiária brasileira 
da fabricante de computadores e periféricos HP formatou um programa específico para 
incentivar o desenvolvimento profissional de suas executivas. Um dos objetivos é aumentar a 
presença das mulheres nas posições de liderança. Atualmente, segundo a empresa, somente 
6% de suas funcionárias estão em cargos de liderança.  
 
A partir do estudo desse cenário, a empresa criou o programa WIN (Women’s Interactive 
Network). Ele foi criado, segundo a empresa, a partir da formação de um grupo de dez 
profissionais, que analisou o problema e coordenará o programa.  
 
Segundo informou a HP, as iniciativas do programa incluem a contratação de uma consultoria 
especializada – a BSP Career – para criar um projeto de coaching específico para o público 
feminino da empresa. A idéia é identificar as habilidades e pontos a serem estudados e 
melhorados de cada funcionária.  
 
Assim, a empresa orientou os gerentes de todas a identificarem e indicarem as profissionais 
com potencial para assumir cargos de liderança. Segundo ressaltou a diretora do Grupo de 
Sistemas Pessoais para Consumo da HP América Latina e líder do WIN, Cristina Palmaka, em 
nota da assessoria de imprensa, o programa vai além do coaching e busca oferecer 
ferramentas para que as profissionais com potencial e interesse possam desenvolver-se.  
 
A metodologia usada no WIN será a mesma de qualquer programa de coaching, segundo 
afirmações da gerente geral da BCP Career e consultora de carreiras Sandra Cruz, também em 
nota. O diferencial do programa da HP é o foco nas necessidades específicas das mulheres que 
trabalham na empresa.  
 
O processo de coaching terá duração de três meses, em três fases: identificação e 
mapeamento do objetivo pessoal da funcionária, definição de plano de ação para atingir o 
objetivo e execução de projeto de carreira. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 out. 2008, Seudinheiro, p. B-20. 


