
Como alcançar
a igualdade
A vida das mulheres ainda é mais difícil que a
dos homens nas organizações. As melhores
empresas tentam reverter essa desvantagem

Mauro Silveira

Ahistória é velha conhecida den-
tro do universo das empresas.
Apesar das inegáveis conquistas

das mulheres no mercado de trabalho,
como maior ascensão aos cargos de che-
fia e avanço em áreas antes restritas aos
homens, elas ainda enfrentam resistên-
cias e preconceitos. Uma prova disso foi
dada neste ano: as mulheres sofreram
mais com a crise que atingiu a economia
mundial. Segundo dados do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o
número de mulheres empregadas caiu
3,1% de dezembro de 2008 a abril de
2009, enquanto o de homens caiu à me-
tade, 1,6%. Uma das explicações mais
prováveis para isso é que as mulheres
ainda ocupam cargos mais periféricos - e
portanto mais dispensáveis na hora do
aperto. Outra explicação é a preocupação
das empresas com a família. Em muitas
delas, a remuneração das profissionais
ainda é encarada como um complemento
da renda familiar. O homem é visto como
o principal provedor. Seria, segundo esse
raciocínio, menos doloroso demitir uma
mulher que um homem. Nessa mesma
linha vem a tese de que as mulheres
podem reduzir despesas do orçamento
doméstico, dispensando a babá e a fa-
xineira e reassumindo os cuidados com
os filhos e a casa. Essa tese é reforçada
pelas estatísticas do Ipea. De acordo com
a pesquisa, o desemprego aumentou 24%
entre os homens e apenas 11,2% entre as
mulheres. Isso significa que muitas das
mulheres demitidas desistiram de procu-
rar emprego (e por isso deixaram de ser
contadas como desempregadas).

Como se vê, o preconceito tem algu-
ma base na realidade. E acaba reforçando
essa realidade, num círculo vicioso que
torna mais difícil a ascensão profissional
feminina. Essa dificuldade ajuda a expli-
car um fenômeno perverso: o grande nú-
mero de mulheres que adotam caracterís-
ticas masculinas no trabalho. A mudança
de perfil das mulheres nas empresas foi
detectada por Roberta Hummel, diretora
de consultoria do Great Place to Work
Institute, durante os debates sobre gestão
feitos com as empresas da lista.

Deborah Fagundes, gerente
da IBM. Ela participou de um
programa de apoio às mulheres
- e acabou promovida
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Para se defender de possíveis demissões
e avançar na carreira, é comum que as
mulheres adotem a estratégia de copiar
o modelo de comportamento masculino.
"Muitas agem assim porque em determi-
nadas empresas é preciso falar a mesma
língua dos homens para ser ouvida, res-
peitada e valorizada", diz Hummel. "Mas,
ao fazer isso, a profissional abre mão das
características que foram decisivas para
sua promoção, como intuição, sensibi-
lidade, afetuosidade no relacionamento
interpessoal e poder de conciliação."

Outra razão para as mulheres
adotarem uma postura mais masculi-
nizada pode ser a tentativa de esconder
inseguranças. Gutemberg de Macedo,
presidente da consultoria Gutemberg
Consultores, especializada na recoloca-
ção de executivos, diz que algumas pro-
fissionais só se sentem seguras quando
gritam, dão socos na mesa e falam pala-
vrões. "Nessas horas elas acabam tendo
uma postura mais desastrosa que os ho-
mens despreparados", afirma. "Mulhe-
res que agem dessa maneira geralmente
não conseguem se manter no emprego
por mais de dois anos. Elas se frustram
rapidamente, sofrem com o jogo de en-
cenação e se tornam menos produtivas,
pois passam a maior parte do tempo re-
presentando alguém que não são."

Como era de esperar, a realidade nas
100 Melhores Empresas para Trabalhar
é um pouco mais favorável a elas. As
mulheres representam 43% do total das
403.587 pessoas empregadas. Nos cargos
de chefia, a taxa de mulheres cai (para
35,5% dos 55.161 cargos), mas cai menos
que no mercado em geral. E a tendência é
clara: quanto maior o número de mulhe-
res no topo das organizações, melhor o
clima interno. Entre as 100 Melhores, elas
estão em 25% dos cargos executivos. O
índice sobe para 27% entre as 25 primei-
ras do ranking e para 32% entre as dez
primeiras. Essas melhoras, no entanto,
ainda não são o bastante. Tanto que as
mulheres demonstram um nível de sa-
tisfação menor que os homens (confira o
gráfico na página 96).

Uma das diferenças cruciais em relação
às demais empresas é que as 100 Melhores
pelo menos sabem que têm um problema
- e boa parte delas promove ações para
tratar dele. Várias empresas da lista têm
programas exclusivos para o desenvolvi-
mento da carreira de suas funcionárias.

Não se trata de lhes oferecer mimos nem
lhes dar privilégios, mas sim criar condi-
ções para que elas possam competir com
os homens em condições de igualdade.

A IBM conta com vários programas e
cursos voltados especificamente para suas
funcionárias, que hoje representam 35%
de seus mais de 12 mil empregados e 34%
dos cerca de mil cargos de liderança. Elas
participam de treinamentos que ensinam,
entre outras coisas, a fazer apresentações
em reuniões, falar em público e negociar
com clientes. Dentro dos grupos de diversi-
dade que a empresa criou, há um específico
de mulheres, que se reúnem mensalmente
para discutir as oportunidades internas de
crescimento, assistir a palestras com pro-
fissionais de sucesso em suas profissões e
avaliar a carreira. "A IBM precisa do talen-
to das mulheres", diz o diretor de recursos
humanos, Osvaldo Nascimento. "Não po-

Com a crise,
o número
de mulheres
empregadas caiu
3,1%. O de homens
caiu apenas 1,6%

demos abrir mão das virtudes femininas e
da forma como elas pensam, trabalham e
se relacionam com as equipes."

Para garantir que o número de mu-
lheres em cargos de chefia se mantenha
estável, a IBM faz um monitoramento
em nível mundial. Sempre que surge uma
vaga, os chefes são orientados a checar a
lista de candidatos para ver se há mulhe-
res em condições de participar do pro-
cesso de seleção. Os critérios preponde-
rantes continuam sendo a competência
técnica, as habilidades pessoais e, claro, o
desempenho individual. Mas o fato de os
chefes serem orientados a sempre avaliar
se existe alguma funcionária capacitada
para a promoção tem deixado seu públi-
co feminino satisfeito.

A gerente de unidade do setor de fi-
nanças da IBM, Deborah Fagundes, de
36 anos, diz que os programas internos
ajudaram muito em seu crescimento.
Um deles foi o Speed Up (rápido para
cima), que tem como objetivo acelerar
o desenvolvimento profissional das mu-
lheres e proporcionar maior visibilidade
na empresa. "Eu defini três passos que
pretendia dar em minha carreira, con-
versei com vários executivos e fiz sessões
de aconselhamento", diz ela. "Depois tra-
cei um plano de ação para aprimorar os
pontos fracos identificados e comecei um
curso de MBA (Master in Business Admi-
nistration)." Deu certo. Ela foi promovida
ao cargo atual assim que voltou de sua
licença-maternidade, há pouco mais



de um ano. Apesar das novas responsa-
bilidades do cargo executivo, Deborah
aproveitou a política de horário flexível
para sair em determinados momentos
do dia para amamentar, levar a filha ao
médico e até comprar o bolo do primeiro
aniversário. Essa liberdade, segundo ela,
tem sido fundamental para sentir-se uma
mãe presente. Deborah se saiu tão bem
nesse equilíbrio entre os papéis de mãe
e de profissional que recebeu o convite
para assumir também a liderança do gru-
po de mulheres.

Ao contrário da IBM, o Laboratório
Sabin, eleito pelo segundo ano consecu-
tivo como a melhor empresa para a mu-
lher trabalhar, tem alma feminina. As
mulheres representam 73% de seus 650
funcionários e ocupam 77% dos 77 car-
gos de comando. O Sabin foi fundado em
1984 por Janete Ana Ribeiro Vaz e Sandra
Santana Soares Costa. As duas dividem
até hoje a presidência. Elas garantem que
a maior presença feminina na empresa
não foi algo planejado. "Aconteceu natu-
ralmente", diz Janete. "O perfil do nosso
negócio atrai mais mulheres que homens,
assim como os cursos de farmácia e bio-
química das faculdades. É de lá que sai a
nossa mão de obra."

A empresa não adota programas de de-
senvolvimento específicos para mulhe-
res, mas seu modelo de gestão tem par-
ticularidades bem femininas. Quando
uma funcionária fica grávida, a notícia é
divulgada pela intranet e celebrada. "Te-
nho em minha sala vários pacotes com
roupinhas de bebê para presentear as fu-
turas mamães", diz Sandra. A equipe do
Sabin é formada por muitas mulheres jo-

A Cisco implantou
nos últimos anos
uma política
para incentivar
a contratação
de mulheres

vens, e as licenças-maternidade são uma
rotina. Foram 20 anúncios de gravidez
em 2008. Em 2009, já são 27 - e o ano
mal passou da metade. As funcionárias
estão sempre negociando com os chefes
maior flexibilidade no horário para ir ao
obstetra ou levar os filhos ao pediatra ou
ao dentista. O Sabin estimula as mães
a se organizarem melhor no trabalho e
jamais faltarem às consultas. Sempre que
ouve alguém falar em discriminação fe-
minina, Sandra costuma brincar. "Aqui
é o contrário: nós não discriminamos
os homens", diz. "O que vale é a compe-
tência, o comprometimento e a entrega
dos resultados." A empresa está em fase
de expansão. Só no primeiro semestre de
2009 contratou 162 funcionários e inau-
gurou nove unidades. Em breve atuará
também fora do Distrito Federal. Estão
em andamento os projetos para duas
novas unidades, uma em Barreiras, na
Bahia, outra em Anápolis, Goiás.

Na Cisco, as mulheres também estão
satisfeitas, de acordo com a pesquisa do

GPTW. Não por sua situação objetiva:
elas ocupam apenas 18% dos postos, taxa
que cai à metade nos cargos de chefia. Ao
que parece, as funcionárias estão satisfei-
tas porque reconhecem os avanços. Até
pouco tempo atrás a diferença de opor-
tunidades entre homens e mulheres era
ainda maior. O número de mulheres na
Cisco vem crescendo 2% ao ano em mé-
dia, resultado da iniciativa da empresa
de promover diversidade. "O estilo de
negociação da mulher com parceiros e
clientes traz vantagens inegáveis para a
empresa", diz Diane Hartwick, diretora
de recursos humanos. "O plano de ação
de cada um dos nossos líderes contempla
essa questão. Embora não tenhamos uma
meta numérica, queremos saber deles o
que estão fazendo para favorecer e garantir
a diversidade em sua equipe."

Boa parte dos profissionais da Cisco
é composta de engenheiros, profissão
que tradicionalmente tem um número
menor de mulheres. Para driblar esse
problema, a empresa vem contratan-
do mais profissionais do sexo femini-
no para as áreas administrativa e de
apoio. Além disso, sempre que uma
vaga é aberta, o chefe procura incluir
mulheres na lista de candidatos. "Que-
remos que em cada concorrência haja
pelo menos uma mulher", afirma Dia-
ne. A Cisco oferece também maior fle-
xibilidade para que elas levem filhos ao
médico ou para cuidar de problemas
pessoais. Basta negociar com o chefe
direto. Isso implica maior responsabi-
lidade. As mulheres sabem que serão
cobradas e exigidas tanto quanto os
homens. E é isso que elas querem.
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