


A consultoria Ernst & Young Ter
co (E&YTerco) sentiu na pele a perda 
de suas funcionárias por um bom 
tempo. "Nós contratamos 50% de ho
mens e 50% de mulheres no nosso 
programa de trainee e percebíamos 
que logo depois que elas ascendiam 
e assumiam um cargo de gerência 
v inham os planos de ser mãe e, na 
volta da l icença-maternidade, dei
xavam a empresa", diz Tatiana da 
Ponte, diretora de capital humano 
para a América Latina. Uma pes
quisa interna revelou os motivos 
da evasão: as longas jornadas de 
trabalho e a culpa que resultava de 
estar longe de seus bebês. Para re
verter a si tuação, foi implementa

do um programa de meia jornada, 
que possibilitou a elas trabalhar em 
casa uma vez por semana até que 
a criança complete 1 ano de idade. 
Com isso, a E&Y Terco conseguiu 
ampliar o número de mulheres na 
companhia. Em 2007, havia 702 pro
fissionais do sexo feminino. Atu
almente, são 1472. 

Além de flexibilizar a jornada, o 
RH passou a oferecer programas de 
coach e mentoria para orientá-las so
bre como desenvolver suas compe
tências para chegar às posições de 
liderança. "Se no retorno da licen
ça a mulher não enxerga possibili
dade de crescimento na carreira, ela 
vai priorizar a vida pessoal e deixar 

a empresa", diz Tatiana. Hoje, cres
ceu a participação delas como sócias. 
Em 2007, a E&Y Terco tinha apenas 
cinco sócias — atualmente são 13. A 
representatividade feminina no co
mitê executivo t a m b é m aumentou. 
Até o ano passado, o comitê tinha 
uma mulher. Desde então, Tatiana 
ocupa a segunda cadeira feminina. 
Regina Madalozzo, professora e pes
quisadora do Insper, reconhece o es
forço de organizações como a E&Y 
Terco, mas considera que a flexibi
lidade de horário poderia ser esten
dida aos homens. "Ao fazer isso, as 
empresas t a m b é m estariam incen
tivando as mulheres a continuar in
seridas no mercado." 
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