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Sócia da KPMG no Brasil, Vânia Andrade, de 47 anos, começou na empresa em 1982 como 
trainee de auditoria, quando estava no quarto período da faculdade de Ciência Contábeis. Ela 
conta que na época o ramo era dominado pelos homens. "Quando ingressei, havia só uma 
mulher no escritório do Rio de Janeiro. Após um ano, ela saiu e fiquei cerca de quatro anos 
como a única representante do sexo feminino no local", lembra. Vânia não reclama de ter sido 
uma das pioneiras. "Não posso dizer que houve discriminação. Era mais um estranhamento. 
Quando perceberam que eu fazia aquilo que gostava, recebi todo o apoio possível."  
 
A trajetória de Vânia é um exemplo do avanço feminino rumo aos primeiros escalões dentro 
das companhias. Nos anos recentes, elas têm conseguido ocupar até mesmo nichos 
tradicionalmente masculinos, como o de auditoria. Na KPMG no Brasil, por exemplo, o 
percentual de mulheres em cargos de liderança (sócias, diretoras e gerentes) chegou a 24% 
em 2008. Esse evolução também ocorreu no mercado em geral. Segundo levantamento da 
Catho Online, que atua no ramo de classificados de empregos, as mulheres ocupam 21,43% 
dos cargos mais elevados, como presidência e diretoria-executiva. Há doze anos, esse 
percentual era 10,39%. Os números foram compilados em fevereiro, com base em dados de 
89 mil empresas.  
 
Do secretariado à gestão  
 
Segundo Vânia, no início, tanto colegas quando clientes estranhavam sua presença, uma vez 
que a auditoria não inclui apenas procedimentos como revisões de operações financeiras, mas 
também tarefas tachadas como tipicamente masculinas, como a elaboração de inventários 
físicos. Outra barreira residia no fato de a área exigir dedicação e tempo adicional de trabalho 
para o acompanhamento das mudanças da legislação empresarial ou para a realização de 
viagens. Devido a situações como essa, segundo Vânia, as mulheres costumavam atuar, 
principalmente, em áreas administrativas, nos departamentos de recursos humanos ou como 
secretárias. "A situação hoje é muito diferente. No nosso recrutamento anual, temos 
contratado um número igual de mulheres e homens", observa.  
 
Para o diretor de marketing da Catho, Adriano Meirinho, o avanço feminino se deve à própria 
dedicação das mulheres. "Elas têm procurado se aperfeiçoar. Fazem pós-graduação e cursam 
MBA. Com isso, começaram a crescer na carreira", destaca. Porém, ele observa que elas 
continuam ganhando menos. "Numa mesma empresa, ocupando o mesmo cargo, elas ainda 
têm rendimentos inferiores", observa. Segundo o levantamento da Catho, no geral, a mulher 
ganha 19% a menos do que o homem.  
 
Para Vânia, não importa hoje se o profissional usa saia ou calça: para alcançar um cargo 
executivo, o que conta é o preparo. Para ela, muitas mulheres ainda sentem dificuldade em 
controlar o próprio tempo, o que pode ser um empecilho para o desenvolvimento profissional. 
Afinal, a ampliação do conhecimento é uma atividade que costuma consumir muitas horas por 
semana. "Administrar o próprio tempo é importante para conseguir se desenvolver mais 
rapidamente. Os homens fazem isso com mais facilidade. Acompanhar as mudanças 
operacionais e legais, informar-se sobre a crise e seus efeitos - tudo isso requer dedicação e 
muitas horas", pondera.  
 
De acordo com a diretora de Recursos Humanos da KPMG no Brasil, Adriana Zanni, um dos 
pilares da empresa em matéria de desenvolvimento de pessoas é a diversidade. "No Brasil, 
temos dois focos principais: o desenvolvimento das mulheres até os cargos de liderança e a 
inclusão de pessoas com deficiências", diz. Segundo ela, em 2007 houve um relançamento das 
políticas da empresa para mulheres, quando ficou estipulado que o total de executivas deve 
ser de 25%. "Esse é um percentual determinado em cima de estratégia global. É uma meta 
factível, afinal, a auditoria é um ramo fundamentalmente masculino", observa.  
 
Segundo Adriana, não se trata de estabelecer uma tipo de cota para profissionais do sexo 
feminino, mas de estabelecer medidas que permitam à empresa conquistar características 



importantes para os negócios. "As mulheres têm outro olhar, trabalham de modo diferente. Se 
queremos diversidade, precisamos fazer esforços para que ela exista. Isso inclui a criação de 
políticas específicas. É necessário que esse tipo de determinação dure para sempre? Não sei. 
Mas agora uma maior exposição feminina é importante", diz.  
 
Para transformar a discussão sobre a participação das mulheres em postos de liderança em 
medidas concretas, a empresa criará, até o final desse mês, um comitê para discutir o 
assunto. A intenção é elaborar propostas factíveis sobre como ajudar as mulheres a galgarem 
os degraus mais altos da KPMG. "Devemos começar com um pequeno grupo de sócio e 
diretores, homens e mulheres. A idéia é levar a discussão a todas as hierarquias da empresa. 
Com o tempo, o grupo deve chegar a 15 ou 16 membros, não mais que isso", detalha Adriana.  
 
Responsabilidades divididas  
 
Vânia, que tem dois filhos, um de 18 anos e outro de 13, considera o equilíbrio da vida familiar 
fundamental para que a executiva possa se dedicar à sua profissão. "Ter um companheiro que 
divida as obrigações é importante. Isso é algo que evoluiu muito nos últimos anos. Ainda não 
chegamos ao ideal, mas vejo que os homens, atualmente, participam mais", opina ao dizer 
que teve sorte nesse quesito, pois está casada há 26 anos com um profissional que também 
atua com auditoria. "Ele sempre me ajudou quando precisei estar fora."  
 
A executiva vê sua trajetória como uma prova de que é possível conciliar o aconchego da vida 
familiar com as ambições necessárias à executiva bem-sucedida. "Comecei na carreira cedo. 
Casei quatro anos depois e tive filhos. Contei com o apoio dos familiares. É possível, sim, 
conciliar estes dois mundos. Meu filhos sempre souberam que quando eu estava trabalhando 
também estava disponível para eles. Aquilo que era importante na vida deles, como uma 
reunião na escola, sempre entrou na minha agenda como se fosse um compromisso com 
algum cliente", diz. Para Vânia, as empresas se conscientizaram e hoje contam com políticas 
claras no que diz respeito às necessidades femininas. O motivo para essa mudança de 
comportamento é simples: "se a profissional é boa e desejada pela companhia, então é preciso 
criar modos para retê-la".  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


