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OPINIÃO

Ao celebrar o Dia Internacional da Mulher, a ONU Mu-
lheres e o Pacto Global das Nações Unidas criam diálo-
go direto com as empresas. Sob a liderança do secretá-
rio-geral da ONU, Ban Ki-moon, e da diretora-execu-
tiva da ONU Mulheres, Michelle Bachelet, ocorre na
próxima semana em Nova York a reunião das empresas
que fazem parte dos Princípios de Empoderamento
das Mulheres – Igualdade Significa Negócios.

Trinta e duas empresas brasileiras com faturamento
conjunto de US$ 56 bilhões em 2010 já aderiram à ini-
ciativa. Dessas, 17 participam do encontro nos EUA.
Em programação paralela, a delegação brasileira,
composta por executivos, vai visitar a Pfizer, Major
League Baseball, Morgan Stanley, Goldman Sachs
Group e Deloitte LP para conhecer as práticas dos pro-
gramas de diversidade e de igualdade de oportunida-
des. O grupo também será recebido pela Catalyst e
Foundation Center, líderes em pesquisas sobre mulhe-
res, mercado de trabalho e investimento social.

No ranking de adesões aos Princípios, 26% são em-
presas espanholas, 23% brasileiras e 13% japonesas.
Sua importância no mundo corporativo está desper-
tando a atenção da comunidade empresarial para o re-
conhecimento do valor agregado dos talentos e capa-
cidades das mulheres no desempenho das empresas e
sucesso nos negócios. Em 2020, haverá mais mulheres
empregadas do que homens no Brasil. Segundo o
IBGE, elas representam 52% da população, sendo
43,9% do grupo economicamente ativo, 42,6% da po-
pulação ocupada e responsáveis pelo sustento de 3,6
milhões de famílias. O aumento da força de trabalho
feminina é alavancado pelo maior nível de escolarida-
de das mulheres. Conforme o Perfil Social, Racial e de
Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas
Ações Afirmativas, elaborado em 2010 pelo Instituto
Ethos, as mulheres correspondem a 54,8% da popula-
ção com pelos menos 11 anos de estudo.

Entretanto, a igualdade de oportunidades no mer-
cado de trabalho ainda é uma realidade a ser construí-
da. Hoje, somente 13% dos postos executivos nas em-
presas brasileiras são ocupados pelas mulheres. Elas
recebem 60% da remuneração masculina e têm difi-
culdade de ascensão profissional nos cargos de maior
responsabilidade. No cruzamento entre gênero e raça,
os dados são mais alarmantes: as mulheres negras re-
presentam apenas 0,5% do corpo executivo e somente
2,1% das gerências das maiores empresas. São elas que
também percebem os menores salários, isto é, um ter-
ço da média salarial dos homens brancos.

A participação plena das mulheres na vida econô-
mica torna as economias mais fortes e as sociedades
mais justas e estáveis. Centenas de empresas já in-
corporaram na sua política organizacional a dimen-
são de gênero como um dos pilares da sua responsa-
bilidade social e compromisso com o desenvolvi-
mento dos seus países. Assim, as organizações apro-
veitam a diversidade de talentos que fará a diferença
positiva nas relações de trabalho, produtividade e
expansão dos negócios. ■

Igualdade corporativa

Em 2020, haverá mais mulheres
empregadas do que homens no
Brasil. Mas a igualdade no trabalho
ainda precisa ser construída
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A violência contra a mulher representa verdadeira tra-
gédia que se repete diariamente no Brasil, quase sem-
pre no ambiente doméstico e onde ocorrem as mais
cruéis formas de agressão: verbais, físicas, psicológi-
cas, sexuais e que deixam marcas profundas no corpo e
na alma das vítimas, sendo que as primeiras desapare-
cem com o tempo; já as segundas nunca se apagam.

Trata-se de intolerável violação aos direitos huma-
nos dessas mulheres, com graves consequências, não
só para elas mesmas, como também para seus filhos e
para toda a sociedade. Esse, porém, não é um fenôme-
no de hoje. Fruto da cultura machista, vem há muito
tempo desafiando a sociedade e o Estado brasileiro,
cujas políticas públicas e ações governamentais têm
sido ineficazes na prevenção e no combate à violência
doméstica, e não contribuem para eliminar suas cau-
sas e seus efeitos perversos.

Após quase cinco anos de vigência da Lei Maria da
Penha, que representa valiosa conquista do movimen-
to de mulheres e expressão do avanço das suas lutas em
nosso país, o quadro de violência contra a mulher con-
tinua dramático, não obstante a lei prever, entre outras
medidas importantes, maior rigor na punição aos
agressores, especialmente quando a ofensa se dá no
espaço doméstico ou familiar.

Lamentavelmente, os resultados da aplicação desse
diploma legal ainda são bastante modestos se compa-
rados com os indicadores apontados pela pesquisa
“Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e
privado”, realizada em 2010 pela Fundação Perseu
Abramo, em parceria com o Sesc, recentemente divul-
gada, e que revela índices alarmantes de violência do-
méstica contra a mulher. Demonstra que do total de
mulheres entrevistadas (2.365), 34% afirmaram já ter
sofrido algum tipo de violência; contra 43% registra-
dos por outra pesquisa realizada em 2001 pela mesma
Fundação. Assim, em nove anos houve uma queda de
apenas 9%, percentual muito pequeno, se considerar-
mos um quadro de tamanha gravidade que vem afron-
tando anos a fio o direito à vida e à dignidade de tantas
mulheres em nosso país.

Devemos aproveitar a oportunidade das comemo-
rações do 8 de março – “Dia Internacional da Mulher”
– data celebrada no mundo inteiro há 101 anos, e que
no Brasil se estende por todo o mês de março, para re-
fletirmos sobre essa trágica realidade que atinge de
forma cruel inúmeras cidadãs brasileiras e que nos
constrange a todas e todos.

Ninguém tem o direito de ficar indiferente diante
dos dados estarrecedores mostrados por essa pesquisa
que projeta, inclusive, que, a cada dois minutos, cinco
mulheres são agredidas violentamente no Brasil.

Precisamos, pois, dar um basta a essa barbárie e
exigirmos do Estado e do governo políticas públicas
efetivas e medidas enérgicas no sentido de coibir essa
reiterada violação aos direitos humanos das mulheres
no Brasil. Sem a garantia e o respeito a esses direitos
não podemos dizer que vivemos numa sociedade civi-
lizada e verdadeiramente democrática. ■
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Rebecca Reichmann Tavares
Doutora em educação pela
Universidade Harvard e
representante da ONU Mulheres
no Brasil e Cone Sul

Os fatos falam por si: atualmente, as mulheres estão
influenciando mais do que nunca os negócios e a polí-
tica. Em 2010, as mulheres ocupavam 49% dos postos
de trabalho nos EUA e 50% de todos os cargos geren-
ciais. Claro, ainda há muito a ser feito para que as mu-
lheres alcancem o alto escalão da liderança política e
dos negócios, mas, no geral, houve progresso signifi-
cativo, embora a maioria dos países europeus conti-
nue atrás dos EUA. Agora, a questão é: as organizações
se ajustaram a esse novo cenário que irá, provavel-
mente, continuar evoluindo?

Há grandes disparidades referentes às crenças sobre
o comportamento dos sexos e da liderança. Estas cren-
ças têm impacto sobre o progresso das mulheres na
carreira, como nas escolhas feitas pela gerência. As or-
ganizações têm tido algum sucesso na criação da “mu-
lher-homem”, onde os gêneros coexistem e prosperam
harmoniosamente. Mas este “progresso” pode repri-
mir características qwue poderiam ser consideradas
como vantagens do sexo feminino para liderar, tais
como o senso de comunidade e o carinho ao próximo.

Em quais situações homens e mulheres deveriam
ser tratados de forma diferente? Quais estruturas, ini-
ciativas e políticas levarão à igualdade entre os sexos
nas organizações e à capacitação para realçar os pon-
tos fortes de cada pessoa, seja homem ou mulher?

Para isso, percebemos três paradigmas que dire-
cionam a gestão dos sexos pelas empresas. O primeiro
é a visão cega dos sexos. Líderes masculinos e femini-
nos não são diferentes e devem ser tratados igual-
mente. Os que acreditam neste paradigma provavel-
mente implementam iniciativas de RH para criar mais
oportunidades de acesso ao sistema organizacional
para as mulheres. A segunda é a visão do gênero-
consciente. Líderes masculinos e femininos são signi-
ficativamente diferentes e devem ser tratados de
acordo. Provavelmente implementam iniciativas de
RH que atendem às necessidades e características es-
pecíficas das mulheres.

Por fim, há o paradigma de que percepção cria a
realidade. Os líderes masculinos e femininos não são
significativamente diferentes, mas as pessoas acredi-
tam que são (estereótipos). Acreditam que há poucas
mulheres em posições seniores devido a uma percep-
ção tendenciosa. Uma das iniciativas é proporcionar
aos homens mais experiências de trabalho com as
mulheres para que possam questionar ou reavaliar es-
tes estereótipos. Se essas iniciativas fossem imple-
mentadas com sucesso, as mulheres na organização
estariam mais livres para agir autenticamente. Este
benefício se estenderia aos homens e a força de traba-
lho estaria mais capacitada.

Ao traçar os paradigmas, não defendemos uma de-
terminada abordagem. Isso deve ser contemplado em
cada organização e cada executivo de RH. Na verdade,
certa combinação de paradigmas é capaz de criar o
maior progresso para nós, indivíduos contribuintes
das organizações, e para as gerações futuras. ■ Com
Karsten Jonsen, pesquisador do IMD Business School

Liderança feminina

Ainda há muito a ser feito para que
as mulheres alcancem o alto escalão
da política e dos negócios, mas, no
geral, houve progresso significativo

Martha Maznevski
Professora do IMD Business
School (Suíça)
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