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Fabiana Lang de Mattos, de 36 anos, teve um início de carreira que poucos alcançam. Formada 
em Administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), ainda na graduação ela entrou na 
Credicard como trainee. Efetivada após a formatura, ficou na empresa por dois anos, quando 
partiu para os Estados Unidos, para cursar uma pós-graduação de Administração, durante um 
ano, em Harvard, uma das instituições educacionais de mais prestígio no mundo. De volta ao 
País, foi contratada como gerente de marketing da Fox Latin American Channels do Brasil, 
onde ficou por sete anos e chegou ao cargo de diretora de marketing. No período, ela ainda 
incrementou seu currículo com um MBA em marketing na Universidade de São Paulo (USP). 
Muito bem-sucedida para sua idade, Fabiana tinha tudo para avançar cada vez mais no mundo 
corporativo. Mas, com apenas 29 anos, ela decidiu fazer uma pausa na vida profissional. O 
motivo é tão comum quanto importante: a chegada do primeiro filho.  
 
A alegria da maternidade foi acompanhada por diversas dúvidas. "Você se prepara durante a 
vida inteira, mas ninguém te lembra que um dia você terá filhos. Eu não estava preparada. 
Desejava ser boa mãe, uma profissional competente e uma ótima esposa - tudo ao mesmo 
tempo", conta. A sobreposição de papéis fazia com que Fabiana se cobrasse cada vez mais. 
Em casa, com o filho, pensava nos compromissos profissionais que havia deixado de lado, 
como as muitas viagens de negócio. No trabalho, lembrava do bebê e angustiava-se com o 
risco de perder os primeiros anos de vida do filho, um momento inesquecível para os pais e 
decisivo para o desenvolvimentismo da criança. "Sentia-me má mãe e má profissional", 
lembra.  
 
Quando a criança nasceu, o marido de Fabiana, Gastão Mattos, vice-presidente de marketing 
da Visa do Brasil na época, deixou a companhia e abriu a consultoria GMattos Projetos de 
Marketing. Após dois anos, devido ao crescimento dos negócios, ele precisou da ajuda da 
esposa no empreendimento. Ela, que continuava se sentindo pouco à vontade com a dupla 
vida de mãe e executiva, não pestanejou e aceitou o convite, em dezembro de 2004, 
principalmente porque poderia trabalhar apenas primeiro período. Na época, Fabiana tinha 
acabado de engravidar novamente. "A minha primeira licença-maternidade foi um inferno, pois 
ficava pensando que precisava resolver tudo naqueles quatro meses. Quando minha filha 
nasceu, tive mais tranquilidade, pois trabalhava durante a metade do dia", diz.  
 
Obstáculo ao crescimento  
 
Um estudo da consultoria de recursos humanos Manpower, que ouviu 29 mil gerentes e 
diretores de recursos humanos em 33 países em 2008, mostra que o caso de Fabiana é 
comum. A responsabilidade sobre a família é vista com um entrave à evolução das mulheres 
no mercado de trabalho por 48% dos entrevistados (outros 44% não enxergam tal atribuição 
com um problema). O fato de a maioria considerar a preocupação feminina com o bem-estar 
dos filhos e do marido um impedimento ao sucesso profissional explica parcialmente a 
desigualdade entre os sexos no ambiente corporativo. Segundo o estudo, apenas 49,1% dos 
entrevistados acham que o potencial produtivo das mulheres é bem aproveitado nas empresas, 
ante 74,3% da força de trabalho masculina.  
 
Outro dado relevante é que apenas 60% das mulheres estão empregadas, enquanto entre os 
homens esse número chega a 75%. Para a consultoria, a disparidade ocorre devido a uma 
carga de trabalho pouco flexível, de 40 horas semanais. Esse fator torna problemática a 
empregabilidade das mulheres que precisam dedicar tempo à família. Esse interpretação é 
baseada nos dados sobre aspiração profissional. Entre elas, só 27% almejam cargos de 
liderança em algum momento de suas carreiras. Entre os homens, 37% cobiçam esse tipo de 
posto. "Surpreendentemente, uma das razões da baixa inserção das mulheres na alta gestão é 
a falta de vontade dessas colaboradoras em possuir tal atribuição. Apenas 12% das 
funcionárias questionadas aspiram a um cargo de nível máximo, enquanto que 19% dos 
homens têm esse desejo", informa o diretor geral da Manpower Brasil, Augusto Costa.  
 



Para Fabiana, conforme as mulheres vão amadurecendo, começam a reconhecer quais são 
seus limites e até podem alcançá-los sem causar prejuízos à própria vida pessoal. "Acredito 
que as profissionais hoje querem cargos nos quais não precisem abrir mão do cotidiano 
familiar", avalia. "A mulher da geração formada nos anos 1980, década dos yuppies, achava 
bonito ser executiva. Nenhuma das minhas amigas que são executivas tem filhos. As que 
tiveram, ou fizeram uma pausa da na carreira, ou têm um trabalho com carga horária flexível 
ou trabalha em casa", adiciona.  
 
Na opinião de Fabiana, a Fox foi uma companhia bastante flexível em relação a sua situação. 
Após o nascimento do seu filho, ela recebeu o apoio de todos e podia, entre outras coisas, 
almoçar em casa. "A empresa foi ótima, mas era uma responsabilidade em tempo integral", 
pondera. Ela diz que, ao pensar como uma empresa, reconhece a dificuldade de se oferecer 
um trabalho de meio período para as mães, mas acredita que mesmo assim isso é necessário. 
Fabiana aposta ainda na possibilidade de trabalha de casa, algumas vezes por semana, como 
opção possível. "O problema é que as empresas não estão abertas para as pessoas que 
pararam. Elas deviam pensar nas mulheres que optam por fazer uma pausa nesses cinco ou 
sete anos de crescimento das crianças. São pessoas que permanecem atualizadas sobre o 
mercado e que poderiam ser grandes executivas."  
 
De igual para igual  
 
A pesquisa da Manpower aponta também que a competência é um atributo igualmente 
presente em homens e mulheres. Para 44% dos entrevistados, a qualidade de gestão 
independe do gênero. Já 25% afirmaram que seus melhores gestores foram homens, enquanto 
18% acreditam que as mulheres tiveram um melhor desempenho no cargo.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20, 21 e 22 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


