
A Administração,
segundo as mulheres
Pesquisas revelam que o número de mulheres Administradoras
vem crescendo nos últimos anos. Hoje, elas ocupam cargos
estratégicos em várias empresas e setores da economia.
No dia-a-dia, aliam intuição e sensibilidade ao conhecimento e
à firmeza na condução dos negócios

esde tempos remotos, as
mulheres carregam a respon-
sabilidade de gerir, alimentar,
partilhar, administrar, liderar.
Somente na virada do século
XX, elas conquistaram maior
autonomia profissional após
saírem de suas casas para en-
frentar o mercado de trabalho.
Assim, elas chegaram ao po-
der, administrando países em
diversos pontos do planeta.
Da mesma forma, conquista-
ram posição de liderança nas
empresas e na política. Tudo
por meio do conhecimento e
do aprimoramento de suas
habilidades natas.

No f inal do século X I X ,
a revolução indus t r ia l abriu
novos postos de t rabalho,
mas com salár ios e trata-
mentos desiguais às m u l h e -
res. A partir daí i n i c iou - se
uma lu t a por direitos igua is
que ainda hoje é travada em
vários países do mundo, mas
as conquis tas são inques t io-
náveis. A ins t i tu ição do dia



Internacional da Mulher , em
8 de março, é um marco des-
se resultado. Cada vez mais
são a jus tadas as arestas de
direitos t r aba lh i s tas entre
homens e mulheres .

O que os números revelam
Recentemente, Barack Oba-
ma, presidente dos Estados
Unidos, criou a primeira lei
que exige a equivalência sa-
larial entre ambos os sexos,
como forma de combater a
discriminação de gênero no
trabalho. A ação de Obama
colocou fim em um veto do
projeto realizado pelos sena-
dores republicanos em abril
de 2008.

Em média, a remuneração
das norte-americanas é 23%
menor do que a dos homens,
enquan to em outros países
essa proporção é ainda mais
desfavorável. No Brasil, es-
tudo desenvolvido em 2006
pelo CFA (Conselho Federal
de Administração), revelou

que, naque le ano, o número
de adminis t radoras era de
33% contra 67% de homens.
Além disso, o número de pro-
fissionais do sexo feminino
no mercado de trabalho do
País cresceu 57% nos últimos
12 anos.

"Apesar da part icipação
feminina no mercado ter cres-
cido em várias áreas, ainda
existem aspectos que impe-
dem a ascensão profissional
e a valorização no que tange
à equivalência salarial", ob-
serva Márcia Kitz, Presidente
da Associação de Mulheres de
Negócios e Profissionais de
São Paulo.

Em 2007, segundo Márcia,
29% das bras i le i ras eram
empreendedoras. Ho je , as
mulheres empresárias repre-
sentam 45% da população.
"Aproximadamente 25% das
pequenas empresas são di-
r igidas por mulheres" , um
número relativamente alto,
avalia Kitz.

Jornada tripla
Um elegante tair decora a
cadeira no escritório. Sobre a
mesa, uma bolsa com todos
os apetrechos de maquiagem,
per fumes , agenda, c e l u l a r
e um inseparável notebook.
Esse é o palco da executiva
que diariamente cumpre uma
jornada que ultrapassa 12 ho-
ras de trabalho. Tempo gasto
em rodadas de negócio ou na
sala de espera dos aeroportos
para embarcar no próximo
vôo e fechar um importante
contrato e apresentar resul-
tados financeiros para a sede
da organização.

Mui tas mulheres enfren-
tam esse cotidiano. A diferen-
ça entre elas e os homens?
Ainda sobra fôlego para o
próximo ato, cumpr i r o seu
papel em casa, o q u e en-
volve fi lhos, marido, babá,
empregada doméstica. Por
fim, ainda é preciso sobrar
tempo para f inalizar aquele
trabalho que a aguarda em



um pen drive. O que falta, em
muitos casos, é tempo para
cuidar da saúde.

Algumas pesquisas mos-
tram hoje que as mulheres
enfartam mais do que os ho-
mens e também engravidam
mais tarde, correndo a lguns
riscos provenientes de uma
gestação tardia. Houve um
aumento de 10% no número
de mulheres que enfartam,
a maioria por motivos de es-
tresse, segundo a Sociedade
Brasileira de Cardiologia.

A teoria na prática
Magui Lins de Castro, sócia da
CTPartners, uma das maiores
empresas de busca de executi-
vos do mundo, com escritórios
em mais de 28 países, se iden-
tifica com esse perfil. A execu-
tiva passou por várias adminis-
trações, iniciando sua jornada
como secretária até chegar à
presidência da Kodak.

"Comecei minha carreira
estudando psicologia, disciplina
cursada durante dois anos, mas
encerrada no segundo ano da
faculdade. Em seguida, fui es-
tudar nos Estados Unidos para
aperfeiçoar o inglês e quando
retornei não sabia bem o que
fazer. Foi quando surgiu uma
oportunidade como secretária
de marketing. Na seqüência,
passei para a gerência de produ-
to até assumir o departamento
após a demissão do diretor",
conta Magui de Castro.

Dois anos depois, a exe-
cutiva aceitou o convite da

Brahma para a gerência de
produto da cerveja Brahma
Chopp, com a condição de a
companhia investir em sua
pós graduação em marketing.
"Daí em diante, fu i para a
G i l l e t e , q u a n d o t a m b é m
cursei finanças. Em seguida,
um headhunterme convidou
para ocupar a vaga de gerente
de marketing da Coca-Cola,
cargo em q u e pe rmanec i
por cinco anos", lembra a
executiva. O conhecimento
adquir ido nessa função foi o
seu passaporte para a ascen-
são profissional.

A Coca-Cola se reestrutu-
rou e Magu i deixou a com-
p a n h i a para i n g r e s s a r na
Kodak, também na área de
m a r k e t i n g . Depois de três
anos, o salto: a presidência
da companhia no Chile, onde
naquele País foi convidada a
assumir a liderança na Amé-
rica Latina. "Neste momento
declinei, pois os meus planos
não eram passar a maior parte
do meu tempo dentro de um
avião", diz ela.

Enquanto Magui recusava
a nova oferta para assumir a
Kodak latinoamericana, uma
vinícola chi lena a convidou
para gerenciar a empresa.
"Mesmo como presidente de
uma companhia chilena, sem
dúvida uma conquis ta para
qualquer profissional brasilei-
ra, não estava completamente
real izada. Sempre a lme je i
ser uma headhunter. E após
quase dois anos na vinícola,



um amigo me perguntou se
eu realmente queria assumir
um novo degrau como caça-
dora de talentos, já que eles
queriam abrir o escritório no
Brasil". E foi quando a mu-
dança se revelou favorável
para ela.

Guerra dos sexos
Sejam em grupos familiares ou
na liderança das 500 maiores
empresas do País - segundo
Stephen Kanitz, as mulheres
ainda representam a minoria
enquanto presidentes dessas
organizações - os fatores psi-
cológicos e perfis de ambos os
sexos estabelecem o sucesso
ou derrota de um profissional.
Hoje, com tantas reviravoltas
econômicas, o segredo está na
administração de mudanças
e na inovação, o que requer
empreendedorismo, espírito
de equipe e liderança.

Biologicamente existem
diferenças entre homens e
mulheres. Enquanto as áreas
cerebrais que controlam a lin-
guagem masculina l imitam-
se ao hemisfério esquerdo do
cérebro, a mulher ut i l iza os
dois lados para a comunica-
ção. Elas levam vantagem em
atividades que se beneficiam
das conexões entre os dois
lados: interpretação de emo-
ções alheias, sensibil idade
social e fluência verbal. "Ape-
sar disso, o sucesso acontece
quando pessoas fazem acon-
tecer. A mulher lida bem com
pessoas, j u s t a m e n t e pelas

Mercado de trabalho

De acordo com a pesquisa elaborada em 2006, pelo

Conselho Federal de Administração, o perfil do

administrador engloba as seguintes características:

É do sexo masculino, casado e sem dependentes;

Está na faixa etária de até 30 anos;

É egresso de universidades particulares;

Concluiu o curso de Administração entre 2000 e 2005;

Possui especialização em alguma área de Administração;

Trabalha nos setores de serviços, da indústria e em

órgãos públicos;

Atua nas áreas de Administração Geral e Finanças;

Ocupa cargos de gerência.

Em 12 anos, portanto, o percentual de
indivíduos do sexo feminino teve um

acréscimo de 57%.

A pesquisa revelou que o número de mulheres

Administradoras vem crescendo nos últimos anos.

1994 - 79% homens - 21% mulheres
1998 - 75% homens - 25% mulheres
2003 - 70% homens - 30% mulheres
2006 - 67% homens - 33% mulheres



razões mencionadas", defen-
de Márcia Kitz. Ela acredita
que a natureza feminina está
mu i to fami l ia r izada com a
administração.

Apesar das d i fe renças
entre homens e mulhe res ,
Magui de Castro alerta para
o fato de que "atualmente o
mercado de t rabalho exige
igualmente de ambos os se-

xos e que vença o melhor".
Ela relata que conhece m u i -
tos profissionais do sexo mas-
c u l i n o bastante detalhistas,
apesar de ser essa caracte-
rística apontada como um
dos diferenciais femininos.
"Independente de homem
ou m u l h e r , o p ro f i s s i ona l
prec isa do c o n h e c i m e n t o ,
ati tudes corretas, valores e
comprometimento. Portan-
to, a candidata à vaga não
pode ser meiga demais nem os
homens, um trator", conclui
Magu i .

Para a Adm. Daniela Kitz,
coordenadora de Produtos
da GE Serv iços , a m a i o r
competição hoje é entre as
próprias mulheres e discorda
de Magui quando afirma que
o sexo feminino se destaca
mais por ser mais detalhista
e ter a percepção do todo,
pe rmi t i ndo q u e a m u l h e r
planeje melhor os passos de
um problema até chegar à
solução. "Na administração,
vejo áreas promissoras como
as de recursos h u m a n o s ,
tecnologia da informação e
marketing, hoje com maior
participação feminina e mais
oportunidades de carreira",
avalia Daniela.



O lado empreendedor
De acordo com a pesquisa do Global Entrepreneurship Moni-
tor (GEM, 2006), o empreendedorismo feminino do Brasil é o
sexto mais atuante do mundo, com taxa de 10,8%. Esse dado
é ainda mais otimista quando comparado ao resultado do em-
preendedorismo masculino no Brasil, que ocupa a 13- posição
do ranking mundial, com a taxa de 11,8%.

A estatística é sustentada porque, de acordo com análises
psicológicas, a relação pai e filha é muito mais calma e estável
se comparada com o relacionamento entre pai e filho. Os pais
aceitam mais os conselhos e críticas sobre os negócios quando
vindo das mulheres. Outros fatores também sustentam a tese da
GEM, segundo a Adm. Sandra Regina da Luz Inácio, Coordena-
dora do Grupo de Excelência de Empresa Familiar do CRA-SP.

Existem quatro razões que influenciam a ascensão das filhas
nos negócios familiares:

A relação pai e filha é muito mais calma e estável quando comparada com a de pai e filho. Além
disso, os pais aceitam mais os conselhos e críticas sobre os negócios quando vindo de filhas.

As filhas são criadas para dar apoio às necessidades emocionais e são mais preocupadas em harmo-
nizar a família, não tendo como propósito único a carreira. Apesar dessa avaliação ser controversa.

A tendência atual é de que, cada vez mais, mulheres herdeiras ocupem suas posições no caso
de empresas familiares, assumindo posições de comando que antes eram apenas reservados aos
homens. Filhas herdeiras estão mais dispostas a aprender de que os herdeiros, pois estão muito
mais conscientizadas das necessidades de se prepararem e são mais humildes para aprender.

Os traços e os valores diferem o comportamento das herdeiras. Elas apresentam mais os
valores da família, trabalham duro, se comprometem com o sucesso do negócio, se dispõem
ao sacrifício em prol do cliente e têm a confiança dos familiares. Tudo isso contribui para a
ascensão da mulher e minimiza as diferenças de gênero quando envolve família e trabalho.
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