
O eterno dilema entre priorizar
a carreira ou a vida pessoal faz
comque, tradicionalmente, o al-
to escalão do mundo corporati-
vo seja dominado por homens.
Mas esta barreira está sendo
rompida. As mulheres estão in-
corporando nomundo corpora-
tivo características próprias de
gerenciar e conquistando car-
gos mais elevados.
SôniaHess, 56 anos, presiden-

te da Camisaria Dudalina e do
Grupo de Mulheres Líderes Em-
presariais (LIDEM), acredita
que liderança significa gostar de
“gente”, compartilhar conheci-
mento e buscar sempre apren-
der como outro. São esses os va-
lores que ela busca imprimir na
empresa, que valoriza a gestão
de pessoas ao busca desenvol-
ver líderes, oferecer educação e
premiar funcionários que apre-
sentem bons resultados.
O compartilhamento de

ideias também não fica só no
campo teórico. O hábito de Sô-
nia é promover encontro com
funcionários de todos os níveis
para conversar e engajá-los.
A executiva diz se inspirar no

trabalho de homens,mas acredi-
ta que cada um deve criar seu
próprio modelo. “A mulher é
mais agregadora, e o homem
conquistador. Por um lado,
aprendo com a objetividade de-
les. Mas a mulher tem um olhar
abrangente, de cuidadora, que
também é importante. Não dá
para copiar o do outro.”
Essa característica de liderar

não se restringe ao perfil de Sô-
nia. Na avaliação do psicólogo e
instrutor da empresa de treina-
mento LAB SSJ, Carlos Lacaz, as
mulheres em geral tendem a re-
forçar aempatia eutilizar issopa-
ra motivar a equipe, além de ter
maior habilidade para influenciar
pessoas. “A liderança feminina
consegue fazer o grupo trabalhar
namesmadireção, ela émaismo-
tivadora”, avalia, citando como
respaldo os estudos do inglês Si-
monBaron-Cohensobrediferen-
ças comportamentais e gênero.
Ainda com base na diferença

entre os sexos, o homem age de
forma diferente, sendomais sis-
temático e tendo como uma das

características principais maior
praticidade ao traçar estratégias
e metas para a sua área.
Isso não significa que a mu-

lher em um cargo de liderança
não conseguirá traçar estraté-
gias, explica Lacaz. No entanto,
essa não é umacaracterística na-
ta e ela terá que desenvolver es-
sas competências ao longo de
sua carreira. “A tendência é con-
seguir chegar ao ponto de aliar
essas duas formas de liderar,

mas precisa aprimorar a caracte-
rísticas que não herdou natural-
mente e isso também vale para
os homens”, diz o psicólogo.
Ahabilidade emmotivar equi-

pes tambémétestadanoambien-
te familiar. SegundoSônia,daDu-
dalina, é importante buscar o
equilíbrio entre as duas áreas. Em
seu caso, o final de semana é de
dedicação exclusiva à família. O
importante,conta, édeixarvaida-
des pessoais e cobranças de lado.
“É certo que uma líder terá que
sededicar ao trabalhomais deoi-
to horas por dia. A partir domo-
mento em que se coloca no co-
mando de uma empresa, não dá
mais paraolhar apenas oumbigo.
Não é necessário ser uma super
mãe, mas a melhor possível. Não
cobro e evito cobranças quando
se trata de relacionamentos.”

Paraela,omaiordesafiodamu-
lher emposição de liderança é ter
liberdade para perseguir seus ob-
jetivos semse sentir culpada, res-
saltando que asmulheres estão se
preparando para ocupar cada vez
mais posições gerenciais no am-
biente corporativo. “Elas já são
maioria nas universidades. No
mundo corporativo, conseguem
ascender até onde querem.”
Massermaiorianasuniversida-

des ainda não se reflete nos car-
gos de liderança. Levantamento
da Michael Page mostra que das
contratações intermediadas pela
consultorianoúltimoano, asmu-
lheres ficaramcom30%dos car-
gos disponíveis em nível geren-
cial. Quando a análise sobe para
as vagas destinadas a liderar uma
diretoria oumesma a presidência
deumaempresa, acontratação fe-

mininacai para 7,5%—adiferen-
ça são os cargos em recursos hu-
manos, comasmulheresconquis-
tando, respectivamente, 80% e
50%das vagas em disputa.
De acordo com Camila, a em-

presa contratante, ao estipular as
características que o profissional
deve ter, não chega a restringir a
participação demulheres, apenas
estabelece as competências para
a vaga. As mulheres, nesse caso,
seriam beneficiadas quando há
necessidade de se acumular fun-
ções, uma vez que possuem
maior facilidade em lidar comdi-
ferentes demandas. No entanto,
admite em que há setores emque
aparticipaçãodemulheres équa-
senula, comoaçúcar, álcooleeta-
nol. “Quem cresceu nessas em-
presas foram sempre homens por
ser uma áreamais agrícola.” ■

Compartilhe conhecimento e
aprenda com o outro. Portanto,
valorize a gestão das pessoas.

Crie ummodelo. Inspire-se em
outros, inclusive homens, mas
valorize suas próprias qualidades.

●
Busque um tempo para a família
e para você. Persiga objetivos
sem se sentir culpada.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 42.




