
Para atrair e reter profissionais ambiciosas e com boa 
formação acadêmica em países em desenvolvimento é 
preciso entender os desafios que a sociedade impõe à 
mulher. Sylvia Ann Hewlett e Ripa Rashid 

epois de trabalhar quase 20 anos 
no exterior para uma consultoria 
internacional, uma chinesa que 

chamaremos de Mei há pouco se viu obriga
da a voltar a Pequim. Ali , está tendo dificul
dade para conciliar trabalho e vida pessoal 
(e não por causa de filhos). Idosos, os pais 
de Mei precisam de cuidados especiais — e, 
na China, é socialmente malvisto contratar 
ajuda profissional ou colocar os pais num 
lar de idosos. Mei está preocupada com o 
impacto desses deveres em sua carreira. Ti
rando o fato de ter facilitado seu regresso 
ao país, contudo, a empresa parece ignorar 
os problemas da funcionária. 

Nos Emirados Árabes Unidos, uma es
trela em ascensão que chamaremos de Ra
na é analista na divisão de renda fixa de um 
banco. A empresa regularmente oferece 
oportunidades de desenvolvimento profis
sional, mas Rana teve de recusar um convi
te para uma recente sessão de capacitação 
em Nova York. É que uma mulher soltei
ra nos Emirados não pode embarcar num 
avião ou se hospedar num hotel a menos 
que esteja acompanhada de um homem da 
família. Como se não bastasse, não lhe de
ram meios para se conectar via vídeo para 
poder participar do treinamento sem sair 
do país. 

Em muitos mercados emergentes, a dis
criminação no trabalho parece crescer para 
jovens mães, um grupo sob constante vigi
lância. Na índia, é comum essa mulher ser 
instalada, na volta, em funções ou projetos 
menos desafiantes ou receber avaliações 



de desempenho piores. Uma brasileira nos 

contou que uma colega foi demitida quan

do a ouviram dizer que pretendia ter um 

segundo filho. Embora viole as políticas de 

muitas empresas, essa conduta abertamen

te discriminatória ainda é tolerada. 

Como revelam as histórias acima, a mu

lher nesses países enfrenta desafios singu

lares. Para multinacionais cujas esperan

ças de crescimento estão sendo deposita

das em mercados emergentes, é um sério 

problema. Apesar da imensa força de tra

balho de países do Bric, essas empresas en

frentam uma disputa acirrada por talentos. 

A índia forma o mesmo número de enge

nheiros que os Estados Unidos, e a Rússia 

produz dez vezes mais profissionais de fi

nanças e contabilidade do que a Alemanha. 

Apesar disso, segundo o McKinsey Global 

Institute, apenas 25% desses profissionais 

na índia e 20% na Rússia estão qualificados 

para trabalhar em multinacionais. Na Chi

na, menos de 10% dos profissionais forma

dos por universidades estão preparados pa

ra triunfar nessas organizações. 

Para enfrentar a escassez de talentos em 

mercados emergentes, muitas multinacio

nais despacham executivos da matriz (so

lução insustentável) ou disputam com em

presas locais. Precisam desenvolver os ges

tores mais qualificados e de melhor forma

ção acadêmica nesses mercados, o que sig

nifica, cada vez mais, mulheres. Todo ano, 

grandes contingentes de mulheres com 

curso universitário ingressam no mercado 

de trabalho profissional do Bric; em 2006, 

foram cerca de 26 milhões. Além disso, es

sas mulheres são muito ambiciosas. Confor

me mostraremos, multinacionais astutas 

reconhecem seu potencial e acham manei

ras de recrutar e reter esses talentos, dando 

à mulher o apoio necessário para que rom

pa um teto de vidro bem espesso. 

Talentos 
Para trazer essas práticas à luz, lançamos 

um estudo (o primeiro do gênero) de talen

tos em economias emergentes. O estudo 

foi capitaneado por cinco empresas inter

nacionais às voltas com os complexos de

safios associados à globalização: Bloom-

berg, Booz & Company, Intel, Pfizer e Sie

mens. Foram coletados dados sobre 4.350 

homens e mulheres com nível universitá

rio no Brasil, na Rússia, na índia, na Chi

na e nos Emirados Árabes Unidos — dados 

complementados com pesquisa qualitativa 

com grupos de discussão, sessões virtuais 

de estratégia e entrevistas com centenas de 

Emirados Árabes Unidos, 60% no Brasil e 

47% na China. Na Rússia, onde o comunis

mo promoveu o acesso universal à educa

ção, 86% das mulheres entre 18 e 23 anos 

estão matriculado no ensino superior. Mais 

de um terço dessa faixa etária está matricu

lada no ensino superior no Brasil e nos Emi

rados, e 50% das indianas (versus 40% dos 

indianos) em nossa amostra têm diploma 

universitário. 

Ambição. Embora no mundo todo a 

mulher com alto grau de instrução seja am

biciosa, o nível de ambição e aspiração en

tre mulheres do Bric e dos Emirados é ex

traordinário: 85% na índia e 92% nos Emi

rados Árabes Unidos se consideram muito 

ambiciosas; na Rússia e na China as cifras 

são 63% e 65%, respectivamente (apenas 

36% das mulheres americanas se conside

ram muito ambiciosas). Além disso, 80% ou 

A mulher no Bric sente satisfação em fazer parte 
da história de sucesso de mercados emergentes. 

profissionais do sexo feminino. Meios de 

comunicação de países desenvolvidos cos

tumam se concentrar em imagens estereo

tipadas da mulher pobre e oprimida de paí

ses menos desenvolvidos, ignorando esse 

segmento vibrante e crescente da popula

ção. Descobrimos que a mulher qualificada 

em mercados emergentes está, em aspec

tos inesperados, muito adiantada. 

Educação. A descoberta mais surpre

endente é que a mulher está invadindo em 

massa universidades e cursos de pós-gra

duação: representa 65% dos formados nos 

mais das mulheres no Brasil, na índia e nos 

Emirados aspiram a um cargo de comando. 

Compromisso. Mais de 80% dos entre

vistados no Brasil, na Rússia, na índia e nos 

Emirados Árabes Unidos disseram adorar 

o trabalho, e uma parcela igualmente ele

vada se mostrou disposta a fazer um esfor

ço adicional pela empresa. É uma boa no

tícia para os patrões, especialmente à luz 

de uma descoberta feita em 2007-2008 pe

la Towers Perrin: a de que apenas 21% dos 

trabalhadores do mundo estão comprome

tidos com o que fazem. Mulheres do Bric e 



dos Emirados manifestam profunda cone

xão com — e paixão por — seu trabalho, ci

tando o estímulo intelectual, o sentido de 

crescimento pessoal e a qualidade dos co

legas como grandes motivadores, junto 

com a segurança do emprego e o salário. Na 

base desses fatores está a satisfação de fa

zer parte da história de sucesso de merca

dos emergentes. É como disse Leila Hoteit, 

uma diretora da Booz & Company nos Emi

rados Árabes Unidos: "Temos a oportuni

dade de participar de projetos de alto im

pacto que estão redefinindo países e a re

gião como um todo". 

Problemas 
Infelizmente, a mulher é um talento sub

aproveitado em mercados emergentes. Par

te da razão é que deveres ligados à família e 

exigências no trabalho conspiram para que 

se contente com empregos sem nenhuma 

perspectiva ou abandone a força de traba

lho. As forças que levam a mulher a defi

nhar ou desertar refletem tanto perspecti

vas culturais arraigadas como a complexi

dade da vida moderna. 

Responsabilidade pelos pais. Co

mo vimos no caso de Mei, deveres ligados 

à família partem de um ponto talvez ines

perado pela empresa: a geração mais velha. 

A profissional do Bric e dos Emirados tem 

menos problemas do que a mulher de ou

tros lugares com a criação dos filhos, pois 

muitos avós ajudam a tomar conta dos ne

tos (a visão cultural da atividade na velhi

ce gira mais em torno da família do que do 

lazer individual). Além disso, o trabalha

dor doméstico tem custo acessível nes

ses lugares e a infraestrutura de creches e 

escolinhas é cada vez maior. Mas na índia 

e na China, a noção de devoção filial é um 

dos pilares do sistema de valores culturais; 

embora muitas mulheres da nossa amostra 

não tivessem filhos, 70% ou mais eram res

ponsáveis por cuidar do idoso. Em certos 

países, o sentimento de culpa filial — e sua 

alternativa, a responsabilidade filial — é um 

peso ainda maior do que a culpa materna. 

No Bric e nos Emirados, vive com os pais 

ou sogros um número muito maior de adul

tas do que nos EUA. De 40% a 68% também 

ajudam os pais financeiramente, garantin

do de 18% a 23% da renda desses idosos — 

algo necessário em países nos quais a rede 

de proteção do Estado para o idoso é l i m i 

tada ou inexistente. É como nos explicou 

uma mulher altamente qualificada dos 

Emirados Árabes Unidos: "No mundo ára

be, é isso que se espera dos filhos. Quando 

crescemos, cuidamos de nossos pais". 

O apelo do setor público. Um traba

lho no setor público, onde seja mais fácil 

acomodar deveres pessoais, é outro fator 

de atração comumente ignorado. Mais de 

metade dos entrevistados no Brasil, índia 

e China consideram o setor público "muito 

desejável", citando a segurança do empre

go, oportunidades profissionais, benefícios 

e prestígio. Nos Emirados Árabes Unidos, 

os salários no serviço público são iguais ou 

superiores aos da iniciativa privada. Daí os 

cidadãos dos Emirados responderem por 

menos de 1% dos trabalhadores da iniciati

va privada, mas por 54% do pessoal no go

verno federal. Um estudo recente de estu

dantes indianos de ambos os sexos revelou 

que 60% aspiram a cargos no setor público, 

e não no setor privado. 

Forte discriminação. No Bric e nos 

Emirados, a profissional convive com o 

efeito triplo de atitudes sexuais, étnicas e 

culturais. Dos entrevistados no Brasil, na 

China e nos Emirados Árabes Unidos, 25% 

a 36% acham que a mulher é tratada de for

ma injusta no trabalho devido ao sexo; na 

índia, 45% são dessa opinião. Na Rússia, a 

parcela é de apenas 19%, de novo devido ao 

legado comunista. 

Mobilidade e segurança. Em muitos 

lugares, uma mulher viajando sozinha é al

go que a sociedade condena. Mais de me

tade dos entrevistados na índia e na China 

mencionaram dificuldades nesse quesito. 

Isso coloca setores e ocupações que exigem 

deslocamento espacial em desvantagem na 

hora de atrair e reter mulheres qualificadas. 

Cargos de vendas na indústria farmacêuti

ca na índia, por exemplo, envolvem visitas 

frequentes a zonas semiurbanas e rurais, 

de modo que contratar mulheres é um de

safio. O mesmo acontece nos setores de in

fraestrutura e industrial. A mulher em ge

ral opta por carreiras com responsabilida

des locais — medicina, direito, gestão ho

teleira, publicidade, relações públicas, en

fermagem, educação — ou gravita para as 

áreas de finanças e comunicação, que são 

fincadas nas cidades e exigem pouca via

gem. Mas mesmo um contexto urbano po

de ser um desafio para a mulher. Apesar das 

transformações econômicas, a cultura de 

massa na índia permanece presa à tradição 

e dominada pelo homem. Em 2009, trens 

exclusivos para mulheres — Ladies Specials 

— foram adotados em Mumbai, Nova Delhi, 

Chennai e Calcutá para proteger as passa

geiras do assédio vivido durante o uso do 

transporte público. 

Outras questões de segurança são uma 

dura realidade para profissionais em mer

cados emergentes. Na Rússia, a violência 

está crescendo: em um mês, em 2009, a 

taxa de homicídios de Moscou subiu 16% 

e a de lesão corporal seguida de morte, 

44%. De acordo com um relatório recente 

do Departamento de Estado dos EUA, "as

saltos e roubos continuam a ser parte da 

rotina diária" de São Paulo e do Rio de Ja

neiro. Casos de estupro na índia subiram 



mais de 30% entre 2003 e 2007; ocorrên

cias de rapto ou sequestro subiram mais de 

50%. Isso tudo exerce forte influência sobre 

a mulher na hora de decidir que tipo de car

reira seguir. 

Como atrair e segurar 
a mulher de talento 
Nunca houve oportunidade maior para 

uma multinacional atrair e reter grandes 

talentos em economias emergentes. Para 

algumas, é imperativo. "A Bloomberg hoje 

está em 146 países e cresce a um ritmo rá

pido. Temos uma necessidade urgente de 

aproveitar a vasta reserva de talentos lo

cais, tanto homens como mulheres, para 

oferecer excelência", diz Melinda Wolfe, di

retora de desenvolvimento profissional da 

Bloomberg. Empresas com visão de futuro 

podem fazer várias coisas para maximizar 

a oportunidade. 

Encontre talentos cedo. Com tan

tas mulheres obtendo graus avançados 

em todo o mundo em desenvolvimento, o 

melhor lugar para iniciar a busca de talen

tos é em universidades. Empresas sagazes 

adotam uma abordagem criativa e direcio

nada, diferenciando a marca como o lu 

gar ideal para a mulher de talento. A Goo

gle, por exemplo, criou um prêmio na índia 

em 2008 (o Google índia Women in Engine-

ering Award) para celebrar a mulher que in

veste nas profissões de engenharia e ciên

cias da computação em cursos de gradua

ção ou pós. Em 2008,16 indianas recebe

ram o prêmio de US$ 2 m i l ; em 2009, no

ve. Altos gerentes da Google e engenhei

ros compõem o júri. Anjali Sardana, dou

toranda do Indian Institute of Technology 

(Roorkee) e uma das vencedoras em 2009 

(entre 250 candidatas), diz que a premiação 

a inspirou a seguir investindo em seus so

nhos: "Além de me incentivar a permane

cer na área, o prêmio me deu confiança e o 

estímulo para servir de mentora de outras 

jovens engenheiras". 

Ajude na formação de redes. Garan

tir que os melhores talentos em mercados 

emergentes se sintam valorizados é de fun

damental importância em organizações 

multinacionais, sobretudo aquelas com se

de nos EUA ou na Europa Ocidental. A for

mação de redes e de relacionamentos, es

sencial para reforçar o envolvimento e o 

compromisso, ajuda a mulher a desenvol

ver os laços, a visibilidade e o know-how or

ganizacional vitais para o sucesso profissio

nal. A Siemens lançou um programa neste 

ano para criar uma rede para jovens geren

tes de alto potencial em mercados emer

gentes. A empresa pede a todos que desen

volvam projetos centrados em determina

do negócio — projetos que contribuam pa

ra seu sucesso; os primeiros planos foram 

apresentados à liderança da Siemens agora 

em 2010. 

Empresas astutas estão usando redes 

para ajudar a mulher a combater o isola

mento e ganhar visibilidade, bem como a 

atingir metas de negócios. A General Elec

tric, por exemplo, lançou em caráter piloto 

uma versão do programa de identificação e 

orientação de talentos myConnections nos 

Emirados Árabes Unidos. A meta é ajudar a 

mulher a se conectar com outras na empre

sa (de nível e função distintos), reconhecen

do o papel crítico de relacionamentos para o 

sucesso profissional. 0 programa foi aberto 

a todas as funcionárias na GE nos Emirados. 

As participantes são divididas em "células" 

de 10 a 12 integrantes cada uma. Outra pes

soa, em geral uma estrela em ascensão pres

tes a assumir um papel de liderança, faz as 

vezes de coach. Cada célula define a própria 

agenda (já foram criadas quatro). Numa 

reunião inicial, uma mulher que trabalhava 

em finanças contou que, por estar em outro 

lado da cidade, longe da maioria dos cole

gas, se sentia desconectada. "Posso ajudar", 

disse outra participante, assistente execu

tiva do diretor financeiro da região. Como 

resultado, a funcionária frustrada foi apre

sentada a uma alta líder do departamento 

financeiro e começou a forjar laços mais es

treitos com o próprio departamento. 

Já uma iniciativa da Intel na China, o 

Women at Intel Network (WIN), extensão 

de um programa global lançado 13 anos 

atrás, busca promover um equilíbrio entre 

metas globais — em áreas que vão desde 

a adesão ao desenvolvimento profissional 

— e prioridades locais e contextos culturais. 

Em 2007, a Intel China tornou-se a primei

ra a ter uma seção do programa fora dos 

EUA. Hoje, possui grupos em Chengdu, 

Xangai, Pequim e Dalian. "Para a mulher, 

não é fácil ter um papel nesse setor", diz 

Helen Tian, gerente de operações do Intel 

China Research Center e codiretora da se

ção do WIN em Pequim. "O WIN pode dar 

a nossas mulheres muita inspiração para 

partilhar ideias e ajudar umas as outras no 

desenvolvimento da carreira." 

Em encontros mensais das seções lo

cais, altas dirigentes americanas em visita 

à China dão conselhos cruciais para as cole

gas chinesas. Uma sessão sobre habilidades 



de liderança e desenvolvimento da carreira 

em tempos turbulentos, por exemplo, in 

centivou as mulheres a assumir missões 

difíceis ou treinamento cruzado com co

legas. No primeiro semestre de 2008, Tian 

ajudou a organizar o primeiro evento WIN 

Leadership Development Conference na 

China, reunindo 300 funcionárias da In

tel em Xangai para assistir a sessões sobre 

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, es

tresse e habilidades técnicas. 

Garanta visibilidade internacional. 
A mulher tem mais chances de romper o te

to de vidro em multinacionais que se certi

ficam de despachar suas profissionais para 

o exterior por curtos períodos. Em merca

dos emergentes, contudo, uma transferên

cia dessas transcorre melhor quando a em

presa garante flexibilidade e ajuda a aliviar 

o fardo sobre o cônjuge e a família. A farma

cêutica alemã Boehringer Ingelheim, por 

exemplo, tem um programa de missões de 

curto prazo para permitir que trabalhado

res de menor mobilidade ganhem exposi

ção internacional. Essas missões — que po

dem ser para qualquer parte do globo, com 

enfoque atual no continente americano — 

duram de três a seis meses e dão oportuni

dades de desenvolvimento para gerentes 

e diretores de alto potencial. A Boehringer 

Ingelheim garante moradia e transporte no 

país estrangeiro e apoio à família do profis

sional (incluindo cuidado de crianças e de 

idosos, custeio de visitas mensais do côn

juge ou a oportunidade de que membros 

da família o acompanhem durante toda a 

estadia). Quando uma venezuelana foi tra

balhar no Equador, a Boehringer Ingelheim 

mandou junto a mãe da funcionária. No ca

so de outra profissional, o marido foi junto 

em missões pela América Latina. 

Crie comunidades fora da empre
sa. Maximizar oportunidades dentro da 

empresa produz grandes resultados para a 

mulher, mas também é importante ajudá-la 

a estabelecer laços com clientes, consumi

dores e comunidades em mercados emer

gentes. Essas redes externas têm duas fina

lidades: uma delas é estabelecer um siste

ma de apoio mais amplo para a mulher às 

voltas com inúmeras pressões — algo parti

cularmente importante quando há poucos 

exemplos no topo. A outra é fortalecer rela

ções que ajudem a profissional a produzir 

resultados para a empresa. 

A multinacional farmacêutica Pfizer tor

nou uma prioridade a contratação e reten

ção de talentos femininos de alto potencial 

na índia — um dos mercados em que mais 

cresce. Sob os auspícios de um grupo inter

no, o Global Women's Council, a empresa 

lançou há pouco, em caráter piloto, o pro

grama Creating a High Performance Com

munity. 0 programa tem três grandes obje

tivos: garantir que mulheres de alto calibre 

se sintam valorizadas e apoiadas, fortalecer 

o vínculo entre profissionais de alto desem

penho na Pfizer e sua clientela do sexo fe

minino e testar uma abordagem potencial

mente útil em outros mercados. 

Como ponto de partida, a Pfizer ín

dia identificou suas dez principais profis

sionais em vendas e marketing e suas dez 

clientes mais importantes (incluindo mé

dicas em consultórios particulares, pro

fissionais da saúde em hospitais de ponta, 

tecnólogas da área médica, e por aí vai). As 

mulheres participaram de um grupo de dis

cussão para falar sobre metas profissionais 

e desafios e oportunidades que enfrenta

vam no trabalho. O que surgiu foi uma nar

rativa de ambição ardente volta e meia obs

truída por barreiras culturais. As mulheres 

abordaram problemas habituais de equilí

brio entre trabalho e vida, mas falaram tam

bém sobre como suas aspirações profissio

nais se chocavam com expectativas da so

ciedade. O piloto criou um fórum no qual 

estrelas em ascensão da Pfizer podem in

teragir com clientes — e, ainda, festejar su

cessos e comparar dificuldades, fortalecen

do assim os relacionamentos e combaten

do o isolamento que a mulher que avança 

hierarquia acima volta e meia sente. Ain

da neste semestre, a Pfizer índia quer fazer 

um workshop sobre habilidades essenciais 

para o desenvolvimento da carreira e da ca

pacidade de liderança. 

Embora faltem anos para que o teto de 

vidro seja rompido em mercados emergen

tes, certas multinacionais estão ajudando a 

acelerar o processo ao contratar e segurar 

as mulheres de maior talento que o merca

do oferece. Isso não só melhora as perspec

tivas da empresa em países em desenvolvi

mento, mas também tem um efeito signi

ficativo sobre as mulheres que emprega. A 

incrível realidade é que essas mulheres es

tão na vanguarda da mudança, moldando o 

próprio mundo no qual vivem. Ç 
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Uma missão internacional transcorre melhor 
quando a empresa garante flexibilidade e ajuda 
a aliviar o fardo sobre o cônjuge e a família. 
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