
Amensagem martelada nos últimos
10 a 15 anos sobre a desigualdade
entre os sexos na empresa tratou

de reconhecer a realidade e dar garantias: é
verdade que a mulher ocupa só 3% dos car-
gos de presidente de empresas do ranking
Fortune 500 e menos de 15% das diretorias
das maiores empresas do inundo todo, mas
com o tempo isso mudará. Afinal, a mulher
também representa 40% da força de traba-
lho mundial, com crescimento de dois dígi-
tos em certos países. Está obtendo títulos
profissionais avançados em número recor-
de e, em certas áreas, desbancando o ho-
mem. Muitas empresas já adotaram progra-
mas para corrigir vieses estruturais contra
a mulher e apoiam sua plena participação
na liderança. A mulher por fim tem condi-
ções de chegar ao topo, reza a tese. Não ain-
da, mas em breve.

Pena que não seja verdade. Um novo es-
tudo de nossa empresa, a Catalyst, mostra
que, entre egressos dos melhores progra-
mas de MBA do mundo todo — o pessoal de
alto potencial de quem a empresa depen-
de para enfrentar a turbulência da econo-
mia global da próxima década —, a mulher
continua a perder para o homem em todo
estágio da carreira, desde o primeiro posto
já na profissão. Notícias sobre o progresso
na promoção, na remuneração e na satisfa-
ção profissional são, quando muito, exage-
radas. Ou simplesmente falsas.

"Sinceramente, o fato de que a evolução
não é tão saudável quanto achávamos é a
um só tempo surpreendente e decepcio-
nante", diz Jim Turley, presidente da Ernst
& Young (uma das patrocinadoras do estu-
do, que acompanhou mais de 4.100 alunos
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de MBA formados entre 1996 e 2007). "O
meio empresarial vem enfrentando essa
questão e achei que tinha havido progres-
so. A última década supostamente seria a
da virada, e vemos que não foi. Isso é um
alerta para as empresas."

É especialmente desconcertante que,
após uma década de iniciativas enérgicas
para abrir oportunidades para a mulher, a
desigualdade siga enraizada. Cabe à em-
presa reconhecer o insucesso nessa frente,
descobrir por que não chegou lã e criar pro-
gramas melhores para ajudar a mulher de
talento a avançar.

Mesmo depois de descontados o tempo de
experiência profissional, o setor e a região, a
Catalyst constatou que o homem iniciava a
carreira num nível superior ao da mulher. E
não é porque a mulher não sonhe com o to-
p o — o resultado é o mesmo quando se in-
cluem somente mulheres e homens que di-
zem mirar altos cargos executivos. Tampou-
co tem a ver com a desaceleração da carreira
devido à maternidade. Mesmo entre mulhe-
res e homens sem filhos morando em casa, o
homem partia em níveis mais elevados.

"Os sistemas da maioria das empresas
são feitos para garantir a igualdade entre
grupos equivalentes de cargos e funções",
disse a presidente da Xerox, Anne M. Mul-
cahy, ao se inteirar dos resultados. "Não
estão atentos à desigualdade (...) no posto

inicial." Embora bem intencionadas, "as
empresas se especializaram em adminis-
trar níveis hierárquicos e a dispersão sala-
rial. Se a pessoa entrar na empresa no pos-
to errado, esses sistemas não vão corrigir o
desequilíbrio".

A empresa deve considerar como seus
processos de gestão de talentos contribuem
para o problema. É algo particularmente
importante para o primeiro cargo — que ar-
ma o palco para toda a desigualdade que se
segue. Suposições de caráter demográfico
e sobre escolhas de vida — a mulher vai pa-
rar para ter filhos; a mulher não sonha com
cargos de alta gestão; diferenças regionais
distorcem os resultados — viraram uma
desculpa conveniente para a desigualdade
de gênero nas fileiras de gestão, chegando a
atribuir à profissional o ônus da discrepân-
cia. Mas nossos resultados sugerem que
são pistas falsas, que não explicam por que
a mulher continua em desvantagem.

Mulcahy propôs um teste simples para
a empresa descobrir se tem um viés sistê-
mico. "Pegue o currículo das últimas cem

pessoas contratadas, elimine os nomes, de-
termine que cargo cada pessoa deveria ocu-
par e compare com o posto no qual foi de
fato instalada."

Tendo partido em desvantagem, a mu-
lher não alcança os colegas. O homem so-
be mais — e mais depressa — na carreira.
Em nosso estudo, as únicas mulheres que
avançaram a um ritmo igual foram aquelas
que iniciaram a carreira pós-MBA na gerên-
cia média ou acima — e não foram muitas.
Apenas cerca de 10% começaram nesses ní-
veis, em comparação a 19% dos homens.

"Será que isso reflete a idéia de que o ho-
mem está qualificado e preparado, mas a
mulher precisa antes se provar?", pergun-
ta Maureen A. McGuire, diretora de mar-
keting da Bloomberg (será preciso mais



estudos para dar uma resposta cabal a esta
pergunta). A executiva acrescenta: "A em-
presa deve se certificar de que a colocação
de gerentes seja pautada pela qualificação,
não por suposições".

É possível atribuir o avanço despropor-
cional do homem à colocação em cargos de
gestão logo cedo? Não. Embora seja verda-
de que quem gerenciou outras pessoas che-
gou a níveis mais elevados, mulheres e ho-
mens em nosso estudo tinham a mesma
probabilidade, em todas as fases da carrei-
ra, de ter tido subordinados diretos.

Achamos que a diferença entre os sexos
na ascensão profissional pode refletir outro
problema: um primeiro chefe ruim.

Com isso, voltamos àquele decisivo pri-
meiro cargo. No estudo, 25% das mulheres
deixaram o primeiro emprego devido a um
chefe difícil — parcela quase igual à das que
saíram por um salário maior (26%) ou para
mudar de carreira (27%). Somente 16% dos
homens foram embora devido a um chefe
difícil. Esses resultados sugerem, obvia-
mente, que homens e mulheres talvez se-
jam tratados de modo distinto pelo primei-
ro chefe.

Mais uma vez, o sucesso no início de
carreira está se provando crucial. "É grande
o peso do primeiro ou segundo supervisor",

disse Rick Waugh, presidente do Scotia-
bank, outro patrocinador da pesquisa.

"Muitas vezes, isso determina se a pessoa
vai permanecer na organização e até on-
de vai avançar. Essa primeira parada — e
se nela a pessoa é orientada, desenvolvida
e acompanhada, ou vai trabalhar para um
gerente ruim — é determinante. A empre-
sa precisa dar mais ênfase à relação entre
gerentes e subordinados diretos nesse pri-
meiro posto."

ESTUDOS MOSTRAM que a diversidade dos
quadros promove a inovação e o suces-
so da empresa, mas muitas organizações
subutilizam e subestimam os talentos femi-
ninos de maior potencial. Dada a crença co-
mum e equivocada de que o pipeline de ta-
lentos é robusto, o risco é que o comodismo
destrua a vantagem competitiva da empre-
sa. Embora muitas empresas tenham feito
progresso, nitidamente é preciso um esfor-
ço maior. Mesmo entre os grandes cérebros
da gestão, a igualdade de gênero ainda não
foi atingida. Apesar de esforços legítimos
para garantir essa igualdade, certas em-
presas podem estar ignorando sem querer
vieses que se infiltram na colocação inicial
do contratado. Outras podem subestimar o
impacto dos primeiros chefes na trajetória
profissional do funcionário. E outras po-
dem ter negligenciado o tema da igualdade
entre os sexos nos últimos anos por julgá-la
coisa do passado. Nossa pesquisa devia re-
almente servir de alerta — e a organização
deveria responder com esforços renovados
para combater a desigualdade de gênero
sistêmica. Não em breve, mas já. 
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OS MAIS SATISFEITOS
Em todos os níveis gerenciais, o homem
se dizia consideravelmente mais satisfeito
na carreira do que a mulher. Em média,
37% dos homens disseram estar muito
satisfeitos com seu crescimento geral,
em comparação com 30% das mulheres.
Só não havia diferença entre homens e
mulheres no nível iniciante.
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