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A mulher no mundo
do trabalho

Omundo do trabalho no Brasil é histo-
ricamente caracterizado como sen-
do da esfera pública e tipicamente

masculino. Os afazeres do âmbito doméstico
sempre foram reservados às mulheres, num
tipo de ocupação mal reconhecida corno tra-
balho e, portanto, sem direito à remuneração
ou com baixíssima remuneração na melhor
das hipóteses. Nas décadas finais do século
XX, todavia, quando as mulheres passaram
em massa a buscar trabalho fora de casa,
um problema veio à tona: quem cuidaria das
crianças, das roupas, da limpeza e do prepa-
ro da alimentação? Nos grandes centros ur-
banos do país explode
então a oferta de em-
pregos domésticos. Se
no início da década de
1980 os metalúrgicos
representavam a maior
categoria profissional
da cidade de São Paulo,
vinte anos depois é o emprego doméstico
que ocupa essa posição, com absoluta predo-
minância de mulheres nessa função.

As mulheres passaram a estudar e a se
qualificar para o trabalho. Censo de 2007 do

Ministério da Educação
aponta que elas re-

presentam 55%
dos estudan-

tes univer-
sitários

do país.
Mas a

te mundial da Xerox. No Brasil, Chieko Aoki
se destaca como empresária de grande su-
cesso, presidindo o grupo hoteleiro BlueTree
Hotels. Luiza Helena Trajano, presidente da
Magazine Luiza, é outro exemplo de sucesso
empresarial feminino.

Cynthia, Janete e Regina, três biólogas
com doutorado pela Universidade de São
Paulo, há dezessete anos deixaram seus
empregos públicos para empreender: mon-
taram um laboratório chamado Teçam -
Tecnologia Ambiental. Numa época em que
muitos ainda duvidavam da possibilidade de
sobrevivência de uma empresa de análises

laboratoriais na área
biológica, elas começa-
ram a empresa numa
pequena sala alugada.
O Teçam rapidamente
prosperou, prestando
serviços de análises bio-
lógicas e químicas pa-

ra grandes e pequenas empresas. Em 2002
passou a ser o primeiro laboratório priva-
do brasileiro de análises transgênicas. Hoje
conta com uma moderna sede no bairro
da Lapa em São Paulo e mais uma unida-
de no interior do Estado. Prestando serviços
a empresas localizadas no Brasil e no exte-
rior, o Teçam possui certificação junto a ór-
gãos oficiais brasileiros, como o Inmetro, e
estrangeiros, como o governo da Suíça. Com
cerca de 70 funcionários, o Teçam é outro
belo exemplo da capacidade feminina. Os
homens, velhos senhores do mercado de
trabalho, têm muito a aprender com essas
criativas profissionais.
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tem sua contrapartida negativa. Habituado a
um modelo autoritário de gestão, o homem
encontra dificuldades crescentes na moderna
administração, cuja eficácia é cada vez mais
dependente da persuasão dos membros da
organização. Nesse sentido, o jeito feminino
de administrar é mais adequado e avançado,
em geral, pois se orienta mais pelo convenci-
mento do que pela truculência. Claro que se
trata de uma tendência, com exceções de la-
do a lado. Mas o fato é que as mulheres vão
aos poucos galgando novas e importantes
posições no mercado de trabalho, sobretudo
nas regiões mais desenvolvidas. A engenhei-
ra Ursula Burns, mulher e negra, é presiden-

pretensão de ocupar um espaço num mundo
machista, que é o mundo do trabalho, não
é fácil. De acordo com o IBGE, 55% da po-
pulação ocupada é composta de homens. Já
entre os desempregados do país, a posição
se inverte: 55% das pessoas que tentam ar-
rumar trabalho são mulheres. O preconceito
contra as mulheres no mercado de trabalho
é um fenômeno mundial, confirmado pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT).
As mulheres, em geral, também recebem sa-
lários menores do que os homens, muitas
vezes até em cargos semelhantes.

Mas no âmbito das empresas, o machismo
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