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As armas femininas da conquista
também no mundo corporativo
ca

Característica principal é ter facilidade em influenciar pessoas e motivar equipes em busca de atingir metas
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DICAS DE SÔNIA HESS, DA CAMISARIA DUDALINA
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Compartilhe conhecimento e
aprenda com o outro. Portanto,
valorize a gestão das pessoas.

Crie um modelo. 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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Michael Page mostra
que mulheres
ainda ficam com
apenas 7,5% dos
cargos de diretoria
e presidência
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O eterno dilema entre priorizar
a carreira ou a vida pessoal faz
com que, tradicionalmente, o alto escalão do mundo corporativo seja dominado por homens.
Mas esta barreira está sendo
rompida. As mulheres estão incorporando no mundo corporativo características próprias de
gerenciar e conquistando cargos mais elevados.
Sônia Hess, 56 anos, presidente da Camisaria Dudalina e do
Grupo de Mulheres Líderes Empresariais (LIDEM), acredita
que liderança significa gostar de
“gente”, compartilhar conhecimento e buscar sempre aprender com o outro. São esses os valores que ela busca imprimir na
empresa, que valoriza a gestão
de pessoas ao busca desenvolver líderes, oferecer educação e
premiar funcionários que apresentem bons resultados.
O compartilhamento de
ideias também não fica só no
campo teórico. O hábito de Sônia é promover encontro com
funcionários de todos os níveis
para conversar e engajá-los.
A executiva diz se inspirar no
trabalho de homens, mas acredita que cada um deve criar seu
próprio modelo. “A mulher é
mais agregadora, e o homem
conquistador. Por um lado,
aprendo com a objetividade deles. 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 Sônia. Na avaliação do psicólogo e
instrutor da empresa de treinamento LAB SSJ, Carlos Lacaz, as
mulheres em geral tendem a reforçar a empatia e utilizar isso para motivar a equipe, além de ter
maior habilidade para influenciar
pessoas. “A liderança feminina
consegue fazer o grupo trabalhar
na mesma direção, ela é mais motivadora”, avalia, citando como
respaldo os estudos do inglês Simon Baron-Cohen sobre diferenças comportamentais e gênero.
Ainda com base na diferença
entre os sexos, o homem age de
forma diferente, sendo mais sistemático e tendo como uma das

Murillo Constantino

ed
u

Marilia Almeida e
Ana Paula Ribeiro

características principais maior
praticidade ao traçar estratégias
e metas para a sua área.
Isso não significa que a mulher em um cargo de liderança
não conseguirá traçar estratégias, explica Lacaz. No entanto,
essa não é uma característica nata e ela terá que desenvolver essas competências ao longo de
sua carreira. “A tendência é conseguir chegar ao ponto de aliar
essas duas formas de liderar,

mas precisa aprimorar a características que não herdou naturalmente e isso também vale para
os homens”, diz o psicólogo.
A habilidade em motivar equipes também é testada no ambiente familiar. Segundo Sônia, da Dudalina, 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, é deixar vaidades pessoais e cobranças de lado.
“É certo que uma líder terá que
se dedicar ao trabalho mais de oito horas por dia. A partir do momento em que se coloca no comando de uma empresa, não dá
mais para olhar apenas o umbigo.
Não é necessário ser uma super
mãe, mas a melhor possível. Não
cobro e evito cobranças quando
se trata de relacionamentos.”

Para ela, o maior desafio da mulher em posição de liderança é ter
liberdade para perseguir seus objetivos sem se sentir culpada, ressaltando que as mulheres estão se
preparando para ocupar cada vez
mais posições gerenciais no ambiente corporativo. “Elas já são
maioria nas universidades. No
mundo corporativo, conseguem
ascender até onde querem.”
Mas ser maioria nas universidades ainda não se reflete nos cargos de liderança. Levantamento
da Michael Page mostra que das
contratações intermediadas pela
consultoria no último ano, as mulheres ficaram com 30% dos cargos disponíveis em nível gerencial. Quando a análise sobe para
as vagas destinadas a liderar uma
diretoria ou mesma a presidência
de uma empresa, a contratação fe-

minina cai para 7,5% — a diferença são os cargos em recursos humanos, com as mulheres conquistando, respectivamente, 80% e
50% das vagas em disputa.
De acordo com Camila, a empresa contratante, ao estipular as
características que o profissional
deve ter, não chega a restringir a
participação de mulheres, apenas
estabelece as competências para
a vaga. As mulheres, nesse caso,
seriam beneficiadas quando há
necessidade de se acumular funções, uma vez que possuem
maior facilidade em lidar com diferentes demandas. No entanto,
admite em que há setores em que
a participação de mulheres é quase nula, como açúcar, álcool e etanol. “Quem cresceu nessas empresas foram sempre homens por
ser uma área mais agrícola.” ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 42.

