
Elas são 57% dos universitários
brasileiros, ganham cada vez
mais espaço no mercado corpo-
rativo e agora sua liderança al-
cança novo foco com a eleição e
as ações da presidente da Repú-
blica, Dilma Rousseff, acredita
Luiza Helena Trajano, em cujo
currículo consta a transforma-
ção da rede Magazine Luiza em
uma das maiores companhias
de varejo do país.

“As mulheres hoje estão mui-
to bem preparadas para o merca-
do”, afirma a empresária, acres-
centando que sua luta não visa
apenas a mulher operária, mas
também a executiva.

A presidente da Companhia
de Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo — Sabesp, Dil-
ma Pena, concorda com Luiza e
observa a evolução. “Quando es-
tava me formando tínhamos
pouquíssimas executivas no to-
po e menos ainda no setor públi-
co. As mulheres se capacitaram
e efetivamente hoje há um con-
junto importante de mulheres
no Brasil e no exterior nos car-
gos de liderança”, afirma.

A executiva, juntamente com
a presidente da República - que
receberá uma homenagem espe-
cial- e a comandante do Magazi-
ne Luiza, inclui-se entre os ho-
menageados pelo prêmio “Líde-
res do Brasil”, promovido pelo Li-
de- Grupo de Líderes Empresa-
riais, SBT e o jornalBrasil Econô-

mico. O prêmio será entregue
amanhã no Palácio dos Bandei-
rantes, sede do governo paulista.

Objetivos diferentes

Mestre em administração públi-
ca, a presidente da Sabesp desta-
ca a importância da condição
que as mulheres conquistaram
para se formar e de desempe-
nhar papeis de liderança com
competência, mas acredita que o
caminho não está próximo de
uma relação de equilíbrio com os
homens nesses postos de atua-
ção. Pelo menos no curto prazo.

“As mulheres têm outras fun-
ções na sociedade, muitas prefe-
rem não subir tão alto em um
primeiro momento para se dedi-
carem a outras tarefas. Na
maior parte das vezes, a mulher
tem a capacidade mas prefere
dar atenção aos filhos que estão
crescendo”, afirma Dilma Pe-
na. Nesses casos, destaca, a bus-
ca pelos cargos mais altos pode
não ocorrer aos 30 e sim aos 50.

“Algumas profissionais não
querem ter mais responsabilida-
de pois consideram que a rela-
ção entre custo e benefício não
compensa”, acrescenta o con-
sultor do instituto de pesquisa
Data Popular, Renato Meirelles.
Em sua avaliação, tanto no Bra-
sil quanto no exterior muitas
empresas ainda não estão prepa-
radas para dialogar com essas
mulheres oferecendo, por exem-
plo, jornadas mais flexíveis de
trabalho, e em consequência
acabam perdendo talentos.

Foco nas pequenas empresas

Pesquisa da Catho Online relati-
va ao primeiro trimestre deste
ano mostra que há mais mulhe-
res ocupando cargos de presi-
dente em empresas menores.
São, por exemplo, 25% em com-
panhias com menos de 50 fun-
cionários. Esse número cai para
14,24% quando a empresa tem
contingente entre 50 e 200 fun-
cionários e baixa para 5,98% no
caso de corporações com folha
superior a 1,5 mil trabalhado-
res. ■ Colaborou Thais Moreira

Não é apenas o fato de uma mu-
lher ocupar a Presidência da Re-
pública que tem chamado a
atenção para o Brasil no que se
refere às políticas voltadas pa-
ra a população feminina. A dire-
tora-executiva da ONU Mulhe-
res e ex-presidente do Chile,
Michelle Bachelet, já demons-
trou interesse em conhecer me-
lhor a experiência brasileira pa-
ra transferência de renda a fim
de levá-la a outros países em
benefício das mulheres.

“Elas são maioria entre os po-
bres e miseráveis. Por isso Ba-
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Mulheresmudam
acenanomercado
de trabalho

Transferência

“Com outras funções
na sociedade,
muitas mulheres
preferem não subir
tão alto em um
primeiro momento
para se dedicar
a outras tarefas

Dilma Pena

Presidente da Sabesp

Brasileiras
representam apenas
10% do poder
de decisão do
país, apesar de
conquistarem mais
espaço na política
e na economia

Elas ocupam a presidência em 25% das empresas com menos

de 50 funcionários. A taxa é menor nas médias e grandes

Michelle Bachelet, diretora da ONU Mulheres

FORMAÇÃO

População feminina com 
nível superior

Fonte: Data Popular

EM ASCENSÃO

Presença das mulheres em altos cargos das companhias

Fonte: Catho Online

As mulheres representam atualmente 
57% do total dos universitários do país
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Os avanços da
participação feminina

no mercado têm permitido
que as mulheres ganhem
espaço também na política
dentro e fora do país.

●

chelet tem vindo ao Brasil e
quer que o país passe para a
ONU essa experiência”, diz a mi-
nistra Iriny Lopes, da Secretaria
de Políticas para as Mulheres
(SEPM). “Só neste ano, estive
em reuniões com ela em três
oportunidades para discutir-
mos essas questões”.

Os avanços da participação fe-
minina no mercado têm permiti-
do que as mulheres ganhem es-
paço também na política dentro
e fora do país. “Quanto mais em-
poderadas as mulheres estive-
rem no mundo do trabalho e
quanto menos tiverem a ima-
gem de serem apenas cuidado-
ras, mais elas ocuparão espaço

na economia e na política”.
Mas, apesar dessas conquis-

tas, ainda há muito a ser feito,
segundo a ministra. Ela aponta
que tanto no fortalecimento da
rede para enfrentar a violência
contra a mulher quanto no au-
mento da participação feminina
na política, o Brasil ainda tem
um longo caminho a ser trilha-
do.

“A eleição de Dilma Rousseff
foi muito importante, mas não
teve efeito cascata. O Brasil ain-
da precisa dar um passo adian-
te. Estamos atrasadas”, diz, lem-
brando que atualmente as brasi-
leiras representam apenas 10%
do poder de decisão do país.

Conferência

Tanto a presidente Dilma Rous-
seff quanto Bachelet confirma-
ram presença na 3ª Conferên-
cia Nacional de Políticas para as
Mulheres, coordenada pela SE-
PM e prevista para os dias 12 a
15 de dezembro, em Brasília. Ao
final da conferência, a secreta-
ria espera avaliar e definir prio-
ridades dentro do II Plano Nacio-
nal de Políticas para as Mulhe-
res, elaborado em 2007.

O governo federal prevê esta-
belecer prioridades dentre as
propostas para a gestão do go-
verno de Dilma Rousseff. De-
pois de alcançar conquistas em
relação ao enfrentamento da

violência — como a Lei Maria
da Penha e a construção do Pac-
to Nacional de Enfrentamento
à Violência contra as Mulheres
—, a SEPM debruça-se no deba-
te sobre a construção da auto-
nomia econômica e social das
mulheres, vista como funda-
mental para alcançar a igualda-
de entre os sexos. A ideia é que
no evento da próxima semana
sejam consolidadas as propos-
tas elaboradas nas conferên-
cias municipais e estaduais.
Cerca de 200 mil mulheres de
todo o país envolveram-se na
mobilização para a sugestão
dessas ideias, que envolveu bra-
sileiras de 2.160 municípios. ■
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de renda no Brasil interessa à ONU

“A eleição de Dilma
Rousseff foi muito
importante, mas não
teve efeito cascata.
O Brasil ainda
precisa dar um
passo adiante.
Estamos atrasadas

Iriny Lopes

Secretária de Políticas

para Mulheres
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e ex-presidente chilena, quer que o país passe experiência para beneficiar população feminina em outros países
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