
Mais é melhor 

Executivas latinoamericanas de sucesso mostram a lição: não dar chance à inclusão de 
mulheres em todos os níveis das companhias pode significar desperdício de talentos. 

Quando embarcou à Argentina para uma reunião de negócios em abril, Maria Fernanda 
Teixeira, então recém-nomeada presidente para o Brasil e COO para a América Latina da 
norteamericana First Data, não eliminou a pausa para jantar em seu restaurante predileto da 
capital. Apesar de ainda ter fresco na mente o desafio recém-abraçado - de em dois anos 
quadruplicar no Brasil o tamanho da companhia norteamericana de serviço de processamento 
de pagamentos para comércio eletrônico, que em 2008 registrou faturamento global de US$ 
8,8 bilhões -, manteve em pé sua máxima de equilibrar a sempre apertada agenda de 
trabalho. "Sempre é preciso buscar uma forma de que as coisas não se tornem uma carga", 
afirma. 

 
Maria Fernanda Teixeira: questão de atitude. 

 

 
Sandra Yachelini, da Microsoft: necessitamos de políticas sólidas que fomentem oportunidades. 

 

 
Para Jonas Prising, da Manpower, boa cultura corporativa é o segredo para uma maior diversificação. 

 



Essa é a parte relaxante - mas não menos disciplinada - da filosofia que levou Maria Fernanda 
a desenhar um currículo invejável. Para entrar na First Data, abandonou outra presidência, à 
do Grupo ICT para a América Latina, onde chegou depois de ter ocupado a vice-presidência de 
Operações da América Latina de outra multinacional, a Electronic Data Systems (EDS). "Eu 
tinha um sonho de criança de ser uma executiva, que fui unindo à experiência profissional que 
desde o início foi em tecnologia", conta, referindo-se a seu primeiro emprego formal, aos 17 
anos, na área de processamento de dados da GM. "Nunca estou satisfeita com o que sei, e 
acho que isso abre oportunidades." 

Mas essa administradora de empresas sabe que determinação ainda não é tudo dentro do 
reduzido universo de mulheres que chegam alto em sua trajetória profissional. Hoje, no Brasil, 
por exemplo, estatísticas apontam que as mulheres representam entre 18% e 20% dos postos 
de presidente, vice-presidente e diretores de grandes empresas; na Argentina, esse percentual 
é de 17%. E, dentro da realidade latinoamericana, os dois países não se configuram como os 
piores exemplos; ao contrário. Segundo o BMLA - Business Monitor Latin America 2009, 
realizado pela UPS e a TNS, o Brasil é um dos países da região que mais oferece capacitação a 
mulheres que voltam ao trabalho depois de terem filhos e o terceiro que mais adota políticas 
para promover a ascensão das mulheres em todos os níveis. 

Outro estudo, realizado pelo World Economic Forum, aponta que a Argentina é a nação 
latinoamericana mais bem-posicionada quando se trata de redução da diferença de gênero em 
geral (ver quadro), em 24º lugar dentro de um grupo de 130 países. Na verdade, com raras 
exceções, o estudo aponta que tais desigualdades, quando se trata de oportunidades 
econômicas e de participação política, ainda são marcantes em todo o mundo. 

Uma realidade vista com desânimo pelo acadêmico Carlos Arruda. Desde seu posto de 
coordenador do Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais, há quatro 
anos decidiu colecionar estatísticas. "No curso mais básico que oferecemos, uma pós-
graduação, as mulheres são maioria, entre 55% e 60%, e costumam ser os melhores alunos; 
já no nível seguinte, um MBA empresarial, voltado a cargos gerenciais e de diretoria, os 
homens são maioria", conta. "E, daí para frente, a história muda drasticamente. No programa 
sênior, focado em vice-presidentes e presidentes, há uma ou duas mulheres para um grupo de 
40 alunos." 

A primeira intenção de Arruda ao constatar a pouca evolução desses números foi convidar um 
grupo de estudantes da FDC para conversar sobre o fato. "E aí comecei a observar algo 
interessante: as mulheres não gostam de comentar esse assunto em geral. Poucas atenderam 
meu convite, e minhas colegas de trabalho, professoras e especialistas, não consideraram isso 
um tema relevante." 

Vista grossa ao já tão polemizado "teto de vidro" (glass ceiling phenomenon), ou preconceito 
que impede a ascensão das mulheres? "Acho que na verdade é uma mudança que está 
acontecendo paulatinamente, pois temos que levar em conta um universo no qual por séculos 
o homem predominou. Hoje em dia já é possível ver uma geração jovem de mulheres cada vez 
mais dispostas a assumir cargos de alta responsabilidade, e um ambiente mais positivo para 
isso", diz Francisca Valdés, diretora do grupo Mujeres Empresarias, que agrupa 3,2 mil 
mulheres, entre executivas, empreendedoras e empresárias.  

 

 

 



Um otimismo compartilhado por Irene Natividad, presidente do Global Summit of Women, 
evento que anualmente congrega milhares de mulheres empreendedoras de todo o mundo, e 
que este ano será realizado em maio em Santiago do Chile. "Os bancos em todo o globo estão 
atentos às mulheres; pacotes de estímulo à economia voltados a elas, porque sua capacidade 
empreendedora hoje é reconhecida. E essa é a forma como elas estão ganhando poder 
político, pois este não chega sem o dinheiro", diz. 

Inclusão competitiva 

O fato é que, para alguns especialistas, esses avanços não demonstram acontecer na 
velocidade desejável, indicando que a falta de uma mudança de cultura tanto social quanto 
corporativa poderá travar um processo que se faz cada vez mais necessário. "Hoje 50% dos 
alunos universitários já são mulheres. Não lhes dar oportunidades é desperdiçar capital 
humano", afirma Francisca. 

Para Jonas Prising, presidente para as Américas da empresa de recursos humanos Manpower, 
o desperdício de capacidades pode influir diretamente na competitividade das empresas e de 
uma sociedade. "De um lado, as empresas necessitam de ideias inovadoras. De outro, na 
perspectiva dos países, a queda demográfica nos mostra que a disponibilidade de talentos 
profissionais vai escasseando. Esses fatores apontam a uma necessidade real de fazer com que 
a mulher tenha um papel mais ativo dentro da força de trabalho", diz Prising. 

E, para ele, o equilíbrio parte, antes de tudo, de uma boa cultura corporativa. "Basta ver que 
em países como a Suíça, e os escandinavos, como a Noruega, a participação laboral entre 
homem e mulher é equilibrada e os índices de natalidade aumentam; já na Itália e na 
Espanha, onde a participação da mulher no mercado de trabalho é menor que 38%, as taxas 
estão baixando. Ou seja, não é preciso sacrificar o papel de mãe para garantir um maior 
equilíbrio." 

Sandra Yachelini, diretora geral da Microsoft para Argentina e Uruguai, com 20 anos de 
experiência no mercado de tecnologia, defende a necessidade de políticas sólidas que 
favoreçam a criação de oportunidades. Mas alerta: "isso para uma inclusão que hoje não pode 
ser argumentada na igualdade, mas na diversidade como defesa do talento pessoal e das 
qualidades diferenciais de gênero". Para ela, no caso do setor de tecnologia, essa é uma 
característica que deve estar presente na empresa desde seu DNA, "gerando espaços mais 
participativos, sensíveis a novos pontos de vista e com grande flexibilidade às mudanças". 

"Está claro que hoje há muitas ferramentas que ajudam a adaptar o trabalho às necessidades 
das mulheres; mas tudo sempre depende de as empresas abraçarem essas políticas e 
desenvolvê-las efetivamente", diz Adriana Souza, diretora de marketing da Lenovo no Brasil.  

De sua casa em São Paulo, de onde trabalhava remotamente para conciliar seu tempo com a 
resolução de temas pessoais, ela comenta que, além de flexibilidade e políticas de avaliação de 
performance profissional, a experiência de trabalhar em uma multinacional a fez ganhar uma 
postura que, segundo ela, às vezes falta às mulheres na conquista de seus objetivos de 
carreira. "Não é só o mercado e a sociedade; hoje elas estão se conscientizando que têm que 
aprender muito, que têm que absorver uma visão corporativa e correr atrás de seus 
objetivos", diz. "Quando entrei na IBM (que foi adquirida pela Lenovo em 2008), vi que tinha 
que aprender a navegar nesse meio, aprender a necessidade do networking, não esperar que 
as coisas cheguem até você", diz. 

 



Para Maria Fernanda, que também acumula experiências apenas em multinacionais e pondera 
o conceito do "teto de vidro", o cálculo é simples. "Setenta por cento depende de você mesmo. 
Tem que partir de uma decisão e fazer a coisa acontecer", afirma, combatendo qualquer 
atitude que invoque a auto-sabotagem. "Quando defini que queria ser uma alta executiva, não 
abri mão de ser mulher, ter filhos", diz, contando que, no nascimento de sua primeira filha, há 
20 anos, decidiu mudar-se de casa para estar próxima do trabalho e poder amamentar a cada 
três horas. "Mas é preciso ter discernimento, ver que há momentos em que é preciso dedicar-
se mais, esquecer os fins de semana, e outros em que poderá equilibrar. E sempre entregar 
mais do que esperam de você, para mostrar que vale a pena ser flexível." Palavra de 
presidente. 
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