
Reportagem de capa

Organização e flexibilidade são suas marcas
Mulheres dizem por que ganham espaço nas corporações. Pesquisa mostra que são 35% dos gerentes e 23% de presidentes e diretores
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As trabalhadoras, que na próxi-
ma quinta-feira comemoram o
Dia Internacional da Mulher, se-
guem a passos firmes a trajetória
de conquista de posições de co-
mando nas empresas. Pesquisa
da Catho Online aponta que o
volume de gerentes femininas
passou de 22,16% para 35,26% no
período de dez anos. Também já
assumiram 22,91% da presidên-
cia das companhias e 23,40% das
diretorias. Antes, eram 15,14% e
19,21%, respectivamente.

Em postos intermediários, a
presença é bem maior: 54,99%
dos cargos de encarregados são
ocupados por elas. O índice sobe
para 58,63% na coordenação (ve-
ja pesquisa abaixo). Há dez anos,
assumiam 41,66% e 40,65% des-
sas funções, respectivamente.

O motivo, segundo executi-
vos e profissionais de RH, é a faci-
lidade de planejar e organizar as
tarefas do dia a dia, além da habi-
lidade para gerenciar e ouvir as
pessoas. “A mulher é conciliado-
ra e organizada. Consegue levar
uma jornada tripla de trabalho
sem se abalar e com a mesma de-
senvoltura em todas”, diz a dire-
tora regional de Campinas da Bu-
siness Partners Consulting, Vi-
viane Gonzalez.

De acordo com a especialista,
outras características que come-
çaram a ser apreciadas pelas em-
presas na hora de optar por uma
mulher para preencher uma va-
ga é a flexibilidade e o feeling fe-
minino, uma espécie de percep-
ção eficaz. “Ela sabe escolher
muito bem a sua equipe e identi-
fica qual função cada um vai de-
sempenhar melhor. As empre-
sas estão percebendo isso e já
identificaram o aumento de pro-
dutividade”, comenta Viviane.

Para o diretor executivo da Ri-
cardo Xavier Recursos Huma-
nos, Marshal Raffa, o senso de
responsabilidade e o controle do
tempo são atributos muito valo-
rizados pelas companhias na ho-
ra de contratar uma mulher. “An-
tigamente, a liderança feminina
era questionada para cargos de
direção. Mas a mulher está ga-
nhando espaço justamente pelo
resultado positivo que vem ob-
tendo. Claro que ainda existe
preconceito, mas hoje é menor.”

A diretora de comunicação in-
tegrada da Coca-Cola, Ana Paula
Castello Branco, de 39 anos, en-
trou na empresa como trainee. E
afirma não ter sofrido nenhuma
pressão ou preconceito por ser
mulher. “A cobrança na empresa
não é feita por gênero, mas por
profissional. Somos cobradas co-
mo todos os demais diretores”,
garante. Para ela, a dificuldade
que a mulher encontra para alçar
voo na carreira é a mesma do ho-
mem. “Um bom profissional pre-
cisa estudar, falar outro idioma e
ser qualificado. É o que as empre-
sas estão buscando. E para isso
não importa o sexo”, pontua.

Opinião semelhante tem a ge-
rente geral do hotel Radisson Fa-
ria Lima, Leandra Gallo, de 31

anos. “Sempre tive apoio para tri-
lhar a carreira. Entrei aqui como
recepcionista e consegui chegar
à gerência. Percebo que aqui na
rede várias mulheres estão assu-
mindo posições de chefia.”

A gerente atribuiu a valoriza-
ção da mulher, principalmente
no ramo de hotelaria, à facilida-
de de conviver com pessoas e
aos cuidados com os detalhes.

“Só a mulher se importa com pe-
quenas coisas que podem fazer a
diferença para o cliente”, diz.

A gerente de experiência em
marketing do Rio Quente Re-
sorts, Fernanda Brunetta, de 29
anos, concorda: “Somos a maio-
ria no turismo. Na minha sala de
aula na faculdade, 80% eram mu-
lheres. Nós fazemos bem o nos-
so trabalho. E as empresas perce-

beram nosso potencial.”
Para a presidente do São Paulo

Convention & Visitors Bureau
(SPCVB), Annie Morrissey, de
49 anos, principalmente em São
Paulo, a mulher pode transitar
em várias funções e segmentos
sem sofrer preconceito. “Tive
sorte de fazer minha carreira
aqui”, diz. A entidade é responsá-
vel pela fomentação de eventos e

capacitação de profissionais na
cidade. “Temos 28 diretores e a
maioria é mulher. Atribuo nosso
sucesso à paciência e à harmonia
do trabalho em equipe.”

Segundo a gerente de comuni-
cação da Catho Online, Carolina
Stilhano, as mulheres estão ga-
nhando espaço em áreas como
engenharia, tecnologia e cons-
trução civil. “Enquanto a mulher
é mais prática e faz mil coisas ao
mesmo tempo, o homem é mais
executor e prefere fazer uma coi-
sa de cada vez. E esse perfil come-
çou a atrair a atenção.”

A presidente da Associação
Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH), Leyla Nascimento, con-
corda. “Nos últimos 20 anos, es-
tamos percebendo a evolução da
mulher no mercado de trabalho.
Com certeza nos próximos três
ou quatro anos teremos mais car-
gos de diretoria e de CEO sob o
comando feminino.”

Para ela, o fato de Dilma Rous-
seff ser a primeira mulher a assu-
mir a presidência do País já mos-
tra a mudança de comportamen-
to do brasileiro. “A mulher, po-
rém, continua com um salário
menor. Mas isso vai mudar”, diz.

Harmonia. Para Annie, a mulher tem mais paciência e sabe comandar equipe
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Valor. Fernanda avalia que as empresas perceberam a competência feminina

Equilíbrio.
Ana Paula
acredita que
cobrança
não é feita
por sexo,
mas por
função

● Multitarefas

● Ascensão

VIVIANE GONZALEZ
DA BUSINESS P. CONSULTING
“A mulher é conciliadora e
organizada. Consegue levar
uma jornada tripla de trabalho
sem se abalar e com a mesma
desenvoltura em todas”

MARSHAL RAFFA
DIRETOR DA RICARDO XAVIER RH
“Antigamente, a liderança
feminina era questionada para
cargos de direção. Mas a mulher
está ganhando espaço pelos
bons resultados que obtém”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 mar. 2012, Empregos & Carreiras, p. 3.




