
O difícil retorno das mulheres ao mercado 
 
Jamie Markovitz Hoffman, de 40 anos, ex-vice-presidente sênior da UBS, empresa financeira 
global, tinha o que ela descreve como "um daqueles empregos extremos". "Eu gostava de 
trabalhar", comenta. Mas sua carreira chegou a uma encruzilhada, depois do nascimento de 
seu segundo filho e, com isso, Jamie largou o emprego em fevereiro de 2007. Ela é apenas 
uma das muitas pessoas que, em algum momento da vida profissional, abandonaram a força 
de trabalho para ter tempo livre. 
 
Sylvia Ann Hewlett, presidente e fundadora do Centro para Política da Vida Profissional, 
descreve esse tipo de desvio de carreira - mais comum entre as mulheres do que entre os 
homens - como "descer da rampa". Normalmente, isso ocorre quando o ato de se equilibrar 
entre a maternidade e o trabalho se torna muito árduo.  
 
Um estudo elaborado pelo centro descobriu que mais de 90% das mulheres que descem da 
rampa desejam, no final, subir na rampa de volta à força de trabalho. Mas raramente é fácil 
fazer a transição de volta ao trabalho - e é ainda mais difícil nesse clima econômico de 
demissões e congelamento das contratações.  
 
Para superar alguns desses obstáculos enfrentados pelas pessoas que querem retomar suas 
carreiras, a Merrill Lynch realizou recentemente um programa de três dias, chamado "Maiores 
Retornos: Recomeçando a Carreira", na Columbia University. Participaram do programa 37 
mulheres - incluindo Jamie - que antes ocupavam cargos de alto nível, em áreas como 
finanças, advocacia, tecnologia e varejo.  
 
As mulheres se encontraram com líderes de atividades variadas, como Ernst & Young, KPMG e 
Intel. Elas também freqüentaram sessões sobre tópicos que incluem como reingressar no 
mercado de trabalho numa economia em declínio, como se distinguir da concorrência e como 
canalizar sua ambição. "O objetivo dos três dias era proporcionar para elas um novo conjunto 
de pares e mentores seniores e uma grande injeção de confiança", disse Sylvia, que foi 
convidada pela Merrill Lynch para coordenar o programa.  
 
Subha Barry, diretora administrativa de diversidade global e inclusão na Merrill Lynch, disse 
que sua empresa não criou o programa só para mostrar que se importa pela questão feminina, 
mas para encontrar talento e aprimorar o resultado líquido. "Como empresa, necessitamos de 
diversidade de filosofias e experiências para permanecermos relevantes no mercado", afirmou 
Subha. "Então, começamos a entrar na questão de por que não atraímos mais mulheres em 
níveis elevados quando temos o mesmo número de homens e mulheres no nível de entrada".  
 
Segundo ela, observar a questão significa examinar a psicologia de reingresso e aceitar que as 
exigências sobre as mulheres, especialmente em termos de criação de filhos, são maiores. A 
empresa quer ajudar as mulheres a se "reaclimatarem com suas carreiras quando, depois de 
passarem alguns anos cuidando de seus filhos pequenos, a ladeira parece tão íngreme", 
afirmou.  
 
Pirueta na internet  
 
Uma mulher que fez a transição com sucesso é Lori Brown, que largou o trabalho como 
diretora de uma consultoria em 2004 para passar mais tempo com seus dois filhos. Ela foi 
recentemente contratada como diretora de benefícios, estratégia e cumprimento das normas 
na L’Oreal, em Clark, Nova Jersey. Lori, de 48 anos, encontrou o emprego no Theladders.com, 
um site para empregos que pagam mais de US$ 100 mil. Ela disse que a busca, que levou sete 
meses, foi muito mais envolvente do que só procurar postagens na internet.  
 
Não só ela "entrou em rede como louca", mas também se consultou com um instrutor de 
carreira para se certificar que seu reingresso no mercado de trabalho pareceria mais uma 
pirueta do que um tropeção desajeitado. "Voltar à força de trabalho depois de cinco anos 
significa que temos de ser incrivelmente claras sobre nosso valor pessoal e profissional", disse 
Lori. "Foi útil buscar ajuda externa para estabelecer essa direção", comentou.  



 
Emma Gilbey Keller, que escreveu "O Retorno: Sete Histórias de Mulheres que foram da 
Carreira para a Família e Voltaram", diz que uma das maneiras mais eficientes para retornar à 
força de trabalho é procurar empregos baseados em projetos e trabalho temporário, 
particularmente na presente economia. "Os empregos estão sendo eliminados, mas as 
empresas ainda precisam de gente no convés", garantiu Emma, que é casada com Bill Keller, 
diretor-executivo do The New York Times. "Agora mesmo será mais fácil encontrar trabalho de 
curto prazo do que conseguir o posto de editora administrativa ou perseverar na trilha de sócia 
de um escritório de advocacia".  
 
Segundo uma escola de pensamento, as mulheres que desejam voltar podem até ter uma 
vantagem na presente economia, especialmente se estão à procura de trabalho de meio 
período ou postos de consultoria que não oferecem benefícios. E a maioria das pessoas que 
quer voltar ao trabalho é formada por mulheres com extensos currículos que podem dar a elas 
uma vantagem sobre a concorrência menos experiente.  
 
Não importa qual seja a função procurada, no entanto, os especialistas e aqueles que já estão 
no mercado de trabalho advertem que é necessário se preparar para resistir. "É preciso se 
perguntar antes se está realmente pronta para voltar à força de trabalho e por que agora", 
disse Sarah Grayson, sócia da On-Ramps, uma agência de recrutamento e consultoria 
especializada em inovação do local de trabalho. "Alguns patrões foram prejudicados por 
pessoas que desejavam voltar" e mudaram de idéia, afirmou.  
 
Lori encontrou um recrutador que a considerou uma candidata muito forte, mas que ao mesmo 
tempo afirmou que sua ausência de cinco anos era uma grande desvantagem. Esse breve 
contato foi uma excessão, assegurou. Mesmo assim, é decisivo para a candidata apresentar 
um discurso que explique de forma convincente por que decidiu sair do mercado de trabalho. 
"Não se pode estar na defensiva quando se explica por que largou a carreira", orientou Lori.  
 
Jamie diz que "defensivo" teria sido seu tom padrão se o programa Greater Returns não a 
tivesse ensinado como descrever os anos que passou em casa. "Agora me sinto confiante em 
conversar com um empregador e dizer: ‘Sim, estive fora da força de trabalho, mas aqui é onde 
posso fazer contribuições importantes’."  
 
Ela diz que não entende por que as empresas não estão fazendo mais para tratar a questão 
das mulheres que procuram retornar ao mercado de trabalho. "A maior parte das empresas 
tem escritórios diversificados", comentou. "Por que elas não têm um departamento para 
atender às pessoas que desejam retomar suas carreiras?", questionou. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


