
Mulheres 
na liderança 
Mercado corporativo inovado 
A história que envolve os festejos 
do Dia Internacional da Mulher, 
comemorado em 8 de março, é 
marcada pela luta, de um grupo de 
mulheres que buscavam melho
res condições de vida e de trabalho 
já no final do século 19. Conquistas 
que foram alcançadas ao longo 
das décadas e que neste século são 
evidenciadas pelos mais diversos 
segmentos. 

Na política, no esporte, na tele
visão, no cinema, no teatro, e tam
bém no meio corporativo, onde, 
nos últimos anos, a classe femini
na passou a alcançar cargos antes 
dominados pelos homens. 

"O início desta mudança de 
comportamento vem da própria 
cultura da empresa. No Brasil já se 
quebrou a barreira de que as mu
lheres não entravam na operação. 
Então a cultura da corporação é o 
principal responsável em aceitar a 
mulher como líder", explica o dire-
tor-executivo da Bazz Estratégia e 
Operação de RH, Celso Bazzola 

Diferentemente de tempos 
passados quando as mulheres 
ocupavam as funções do lar, atual-
mente são agressivas e disputam 
as oportunidades em diversos 
campos. Segundo o executivo, os 
cargos que destacam as mulheres 
no atual mundo corporativo são 
de administradoras, supervisoras, 
área comercial e muitas profissões 
liberais que também ganharam 
presença do universo feminino. 
Para o cargo de presidente de uma 
corporação, o executivo avalia que 
o percentual apontado por algu
mas pesquisas é baixo, pois "nor
malmente o presidente vem de 
uma geração anterior a essa as
censão feminina ou é familiar vindo de pai para filho". 

"Somente no ano passado tive
mos 56% da inserção de mulheres 
em cargos de confiança dentro de 
uma empresa e antigamente este 
número era de 10%, tendo desta
que na área operacional", destaca 
Bazzola " Mas ainda existe uma 
resistência E o principal detalhe é 
que o salário delas ainda é defasa
do em torno de 30% em relação ao 
dos homens", complementa. 

No cenário atual muito se fala 
sobre as gerações encontradas no 
organograma estrutural de uma 
empresa "Costumo dizer que não 
se pode ter muito "X" ou "Y", sendo 
importante um equilíbrio", diz o 
especialista "As mulheres mais jovens conquistam com rapidez os 
cargos de liderança, mas seu tem
po para respostas de resultados é 
maior. A mulher tem a ligação ma
terna e cativa muito mais as con
quistas e isso para o resultado é 
mais seguro. A paixão e o carinho 
como se faz as coisas é muito im
portante." 

Segundo Bazzola um dos prin
cipais feitos para a mudança de 
comportamento empresarial está 
expressada no sistema de integra
ção junto a naturalidade. "A mu
lher tem um papel tão frequente 
nos negócios que as empresas dis
pensam para processos de cons
cientização. A mescla entre ho
mens e mulheres em reuniões é 
importante. O mercado está exi-
gente em relação a este tema. É im-
portante este toque feminino", re
vela 

Para o futuro,o especialista ava-
lia que tudo será natural e a mulher 
ganhará seu espaço com normali
dade e muito diferente dos tempos atuais. "Essa é a tendência visí
vel no mercado. Creio que as mu-



lheres não podem demonstrar in
ferioridade como também não 
devem partir para apresentação 
de superioridade. Vejo que a igual
dade é importante quando estão 
diante do sexo oposto. 

O especialista também desta
que que as mulheres líderes ne
cessitam quebrar uma importan
te barreira do mundo dos negó
cios: trabalhar com a razão e não 
com a emoção no momento de 
decisão. "Muitas vezes o coração 
fala mais alto. O homem tem essa 
frieza de não trabalhar com a emo-
ção." 

As reivindicações iniciadas no 
final do século 19 devem ser man-
tidas e as mulheres não devem se 
rebaixar quando a questão salarial 
for colocada em xeque. "Se os re
sultados são os mesmos alcança
dos pelo sexo oposto, elas também 
devem brigar pela negociação de 
salários compatíveis. A colocação 
no mercado aumentou, mas os sa
lários não. Hoje as empresas estão 
preparadas para aceitar os resulta
dos alcançados e não o sexo do 
profissional", conclui. 

Força feminina 
Em homenagem às mulheres, o 
Shopping News desta semana 
destaca o perfil de nove represen
tantes desta classe feminina que 
mapeiam a história marcada de 
conquistas por diversas gerações 
passadas. Entre empresárias e 
executivas, elas respondem por 
importantes corporações no País 
e além da atividade profissional 
desenvolvem diversas outras fun
ções especiais. Acompanhe: 

Nivea Regina Ferradosa, dire
tora de Marketing da Citroen 

Formada em Comunicação na 
Faculdade Cásper Libero, Nivea 
Regina Ferradosa possui MBA pe
la Escola Superior de Propaganda 
e Marketing, além de ter feito cur
sos de comunicação e negócios na 
Fundação Getulio Vargas. 

Há 14 anos na Citroen, partici
pou do processo de implantação 
da fábrica PSA Peugeot-Citroên 
em Porto Real, no Rio de Janeiro. 
Desde 2000, Nivea ocupa a direto-
ria-geral de Marketing da monta
dora francesa, coordenando as 
áreas de atendimento ao cliente, 
Internet, promoções, eventos, 
produto, análise de mercado e pu -
blicidade. 

Além da Citroen, Nivea teve 
passagem pelo departamento de 
marketing de outras montadoras 
brasileiras, como VW, Jaguar e 
Honda Além das funções da em
presa, que mantém destaque no 
setor automotivo nacional, a exe
cutiva também faz parte da Dire
toria da Associação Brasileira dos 
Anunciantes (ABA). 

Maria das Graças Silva Foster, 
presidente da Petrobras 

- Petróleo Brasileiro SA em 21 de 
setembrode2007. 

Em 2010, o nome de Graça Fos
ter foi incluído em dois importan
tes rankings internacionais. Ela é 
uma das 50 mulheres em ascensão 
no universo dos negócios em todo 
o mundo, segundo o jornal inglês 
Financial Times, e está entre as 10 
executivas mais poderosas da 
América Latina, segundo a revista 
America Economia, publicação 
sobre economia, finanças e negó-

Nascida em Caratinga, Minas 
Gerais, a atual presidente da Pe
trobras, empresa em que atua há 
32 anos, é graduada em Engenha
ria Química pela Universidade Fe
deral Fluminense (UFF), com 
mestrado em Engenharia Quími
ca e pós-graduação em Engenha
ria Nuclear pela Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro (Cop-
pe/UFRJ), tendo MBA em Econo
mia pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV/RJ). Foi eleita diretora da 
Área de Gás e Energia da Petrobras 

cios na América Latina, editada no 
Chile. 

Também destaque no ano pas
sado foi sua participação no even
to "Women at the Top", organiza
do pelo jornal Financial Times, 
que reuniu, na China, executivas 
que estão se destacando em suas 
áreas de negócio em diferentes 
partes do mundo, além de receber 
o Grau de Comendador do Qua
dro Suplementar da Ordem do 
Mérito Naval, comenda concedi
da, em Brasília, durante as come

morações do aniversário da Bata
lha Naval do Riachuelo - data 
magna da Marinha. 

Liliana Aufiero, presidente da 
Lupo 

Nascida na cidade de Araraqua-
ra, interior de São Paulo, Liliana 
Aufiero, é presidente da Lupo desde 1999. Formada em engenharia 
civil pela USP-São Carlos, foi a pri
meira mulher a ingressar no curso 
de engenharia em 1963,na 11ª tur
ma da escola 

companhia como diretora-supe-
rintendente. Em 1999, após a mor-
te de seu tio, Elvio Lupo, assume a 
presidência 

Como presidente da Lupo, Li
liana promoveu mudanças pro
fundas e inovadoras na compa
nhia, uma empresa que encerrou 
o ano de 2011 com uma estrutura 
de 4,7 mil funcionários, hoje co
mandados pela executiva da marca brasileira 

Bárbara Miranda, direto-

Pós-graduada em Administra
ção de Empresas pela Fundação 
Getulio Vargas e com mestrado 
em engenharia civil pela USP an
tes de começar a trabalhar na Lu
po desenvolveu em São Paulo 
uma carreira bem-sucedida como 
engenheira civil. 

Em 1986, entrou pela primeira 
vez na Lupo, empresa de proprie
dade de sua família no cargo de 
diretora-comercial. Em 1993 as
sumiu o comando executivo da 

ra-geral da Kraft Foods Nor
te/Nordeste 

Formada em Comunicação Social pela Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro, pós-graduada em 
Marketing pela Pontifícia Univer
sidade Católica do Rio de Janeiro, 
com MBA Executivo em Negócios 
pelo PDG/IBMEC-Rio de Janeiro. 
Em sua vida profissional, a execu-
tiva registra passagem por grandes 
empresas no mercado de bens de 
consumo, tais como: Ambev, Co-



ca-Cola e SC Johnson Wax, tendo 
também ocupado posições de li
derança no segmento de Telecom, 
na Embratel. 

Bárbara iniciou sua carreira na 
Kraft Foods Brasil em Janeiro de 
2005 como diretora de Marketing 
da categoria de Biscoitos (que 
contempla todas as marcas origi
nárias da aquisição da Nabisco), e 
posteriormente assumiu a cate
goria de Queijos e Lácteos, onde li-
derou a formação da JV entre Kraft 
Foods e Sadia, hoje K&S. Em 2008 
tornou-se diretora de Marketing 
de Inovação Global de Bebidas, 
com base em Miami, Flórida, na 
sede da Kraft Foods América Lati
na, tendo sido responsável por 
projetos transformacionais para a 
marca Tang. 

Desde julho de 2011, Bárbara li
dera a operação da Kraft Foods 
Norte e Nordeste, sendo respon
sável por um time multifuncional 
de mais de 1.000 colaboradores. 
Bárbara Miranda é parte integran-
te do time de liderança da Kraft Fo
ods Brasil, e é conselheira da AmCham Pernambuco. 

Chieko Aoki, presidente da 
Blue Tree Hotels 

Nascida no Japão e naturaliza-
dabrasileira, Chieko Aoki é forma-
da em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP), fez cursos de 
Administração na Universidade 
de Sofia, em Tóquio, e curso de Ad
ministração Hoteleira, na Cornell 
University, nos Estados Unidos. 

Fundadora, CEO e presidente 
da Blue Tree Hotels, a empresária 
tem como missão consolidar a re
de como a mais conceituada ope
radora brasileira de hotéis, reco
nhecida pela alta qualidade e esti
lo próprio de serviços e de admi
nistração hoteleira. Iniciou sua 
atuação no setor em 1982, como 
diretora de Marketing e de Vendas 
do Caesar Park São Paulo, e, de
pois, tornou-se presidente da Cae
sar Park Hotels & Resorts e da mais 
antiga e tradicional companhia 
hoteleira dos Estados Unidos, a 
Westin Hotels & Resorts. 

Além de presidir o Grupo Chie
ko Aoki, composto pelas redesho-
teleiras Blue Tree Hotels e Spo-
tlight Hotels, e a empresa de even
tos Vila Noah, com área de gastro
nomia, composta pelos restau
rantes Noah, alimentação hospi

talar e catering para grandes even
tos, a executiva participa de diver
sas organizações. 

Vale destacar o Conselho de 
Empresários da América Latina 
(Ceal), Grupo de Líderes Empre
sariais (Lide), Academia Brasileira 
de Eventos, Associação do Cente
nário da Imigração Japonesa e de 

várias entidades ligadas ao turis
mo. Entre 2006 e 2008, foi presi
dente do Lidem - Grupo de Mu
lheres Líderes Empresariais - e 
passou a ocupar uma cadeira na 
Academia Brasileira de Marketing 
entidade criada para integrar os 
melhores profissionais brasileiros 
amantes em atividades mercado

lógicas. Recentemente, assumiu a 
presidência do Conselho Consul
tivo da ADVB-Japan. 

Adriana Machado, presidente 
da GE do Brasil 

Formada em Ciências Políticas 
pela Universidade de Brasília, 
Adriana Machado tem mais de 10 
anos de experiência em relações 
governamentais, com passagens 
pela Câmara Americana de Co
mércio (Amcham), embaixada 
americana e governo brasileiro, 
além de ter amado com empresas 
de tecnologia. 

Ingressou na GE em julho de 
2009, como diretora de Relações 
Governamentais. Em dezembro 
do ano passado, Adriana Macha
do se tomou a primeira mulher na 
história da GE do Brasil a coman-
dar os negócios da empresa. 

Alaide Quercia, presidente das 
Organizações Sol Panamby 

Presidente das Organizações 
Sol Panamby, função que assumiu 
em dezembro de 2010, com o fale
cimento do marido e fundador do 
grupo empresarial, o ex-governa
dor de São Paulo Orestes Quercia, 
com quem se casou em 1985 e teve 
quatro filhos: Cristiane, Andreia, 
Rodrigo e Pedro. 

É médica oftalmologista, com 

pós-graduação em Medicina So
cial, especialista em Saúde Públi
ca. Foi presidente do Fundo Social 
de Solidariedade do Estado de São 
Paulo enquanto primeira-dama 
do estado, de 1987 a 1991. Entre 
suas principais realizações está o 
"Programa de Saúde Visual", im
plantado em todas as escolas pú
blicas do estado, ação pioneira 
que diminuiu a repetência e eva
são escolar. A iniciativa garantiu a 
crianças da pré-escola ao quarto 
ano do ensino básico teste oftal
mológico, tratamento específico e 
óculos gratuitos. O projeto atendeu mais de 2 milhões de crianças, 
e destas, mais de 330 mil foram encaminhadas à consulta. 

O grupo empresarial comanda
do hoje por Alaide Quercia ama em 
três importantes segmentos: imo
biliário, comunicação e agronegócios. Sua formação em medicina 
social, somada a uma visão huma
nista e dedicação às causas sociais 
faz dela hoje uma líder empresarial 
voltada para o trabalho em equipe. 
"Minha missão hoje é dar continui
dade ao projeto iniciado por meu 
marido Orestes Quercia, um ho
mem que sempre acreditou na for
ça de São Paulo e no desenvolvi
mento de nosso país." 

Luiza Helena Trajano, presi
dente do Magazine Luiza 



Formada em Direito e Adminis
tração de Empresas, Lujza Trajano 
é responsável pelo desenvolvi
mento do grupo. Dentre inúmeros 
prêmios recebidos ao longo de sua 
trajetória empresarial, em 2007 foi 
eleita a 4a executiva mais impor
tante da América Latina, pela re-
vista América Economia. 

Em2008,foihomenageadapela 
Associação Nacional dos Executi
vos de Finanças, Administração e 
Contabilidade com o Prêmio Ane-
fac Mulher 2008. Um dos valores 
mais presentes na empresa dirigi
da pela empreendedora é colocar 
as pessoas em primeiro lugar, um 
fruto do investimento e crença da 
presidente do grupo. 

O retorno desse trabalho é que 
há 14 anos consecutivos o Magazi-
ne Luiza figura entre as "Melhores 
empresas para Trabalhar", no ran
king do Instituto Great Place to 
Work; em 2010 foi considerada a 
melhor na prática de Falar com 
seus funcionários e em 2011, a me 
lhor na prática de Escutar. 

O Magazine Luiza possui 728 
lojas e nove centros de distribui
ção, estrategicamente localizados 
em 16 estados brasileiros. 

Cristiana Arcangeli, presiden
te da beauty'in; Éh Cosméticos e 
Phytoervas 

Empresária do ramo de cosmé
ticos desde 1986, Cristina é exem
plo de iniciativa e sucesso. Refe-

rência no meio, é uma das mulhe
res que mais influenciaram e con
tribuíram para o desenvolvimen
to do mercado de beleza e bem-estar no Brasil. 

Formada em Odontologia, 
sempre direcionou sua carreira 
para o desenvolvimento de pro
dutos naturais e, nos anos 80, 
praticando a especialização de 
endodontia teve seu foco volta
do para produtos menos agres

sivos e naturais para tratamen
to de canal. 

Desde a endodontia homeo
pática até o surgimento da sua 
primeira empresa de cosméti
cos, a Phytoervas, foi um pulo. 
Criou a primeira linha de pro
dutos sem sal para cabelos e 
muitas outras inovações em 
embalagens, nomenclaturas e 
ativos naturais. 

No ano de 2006 lançou sua se

gunda empresa, a marca Éh Cos
méticos, a primeira linha de cos
méticos orgânicos do Brasil, uma 
evolução, um passo à frente no 
mercado, uma empresaque em 18 
meses foi vendida para a Hyper-
marcas. 

Incansável no mundo dos ne
gócios, a empresária lançou em 
maio de 2010 sua terceira empre
sa, a beauty'in®, que mais uma 
vez inovou e veio para criar uma 

categoria inédita no Brasil, que 
abriu um novo segmento no mer
cado de saúde e beleza: os aliméti-
cos. 

Foi eleita ainda Personalidade 
do Ano de 2006, pelo Governo do 
Estado de São Paulo, vencedora do 
prêmio Mulher Mais Influente do 
País, em 2004, e do prêmio Prix 
Veuve Clicquot de la Femme d'Af
faires, em 1998. 

DAVI BRANDÃO 


