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Livro com lançamento
hoje relaciona
importância do
jornalista Irineu
Marinho para a
profissionalização da
imprensa no Brasil do
começo do século XX
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BLUE CHIP
O chef Carlos
Bertolazzi, do Zena
Café, planeja ter dez
unidades da nova rede
Per Paolo, que tem
no mesmo ambiente
restaurante italiano
e rotisserie
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V I N H OS
O colunista Jorge Lucki
apresenta o
Movi, Movimiento
de Viñateros
Independientes, de
pequenos produtores
chilenos reunidos para
alcançar o “gosto global”
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Pensando nelas
Empresas investem em benefícios específicos para atender as mulheres. Por Carolina Cortez, de São Paulo

Às sextas-feiras, a diretora de
marketing Ana Paula Duarte ge-
ralmente trabalha de casa, com
o objetivo de passar mais tempo
com os filhos. De manhã, a exe-
cutiva da Unilever brinca com as
crianças, deixando para exercer
as tarefas de escritório apenas
no fim da tarde e à noite, perío-
do em que se sente mais produ-
tiva – e os pequenos estão dor-
mindo. “Já combinei com a mi-
nha equipe de não marcar reu-
niões de sexta. Se tiver algum
evento escolar, como reuniões
de pais ou festas comemorati-
vas, eu adapto a minha agenda
de trabalho”, conta. Ana Paula
também reserva duas manhãs
por semana para levar o primo-
gênito ao judô e à natação.

A executiva começou a combi-
nar a política de horário flexível e
de home office desde a gestação
de Matheus, por complicações
no fim da gravidez. Mas esse não
foi o único benefício que adotou
com o objetivo de dar mais aten-
ção e cuidados aos filhos. Ana
Paula utilizou, ainda, a licença
maternidade estendida, o berçá-
rio da empresa e participou de
palestras do Win (Woman in
Networking), um grupo compos-
to por mulheres da Unilever, que
se reúne para discutir temas co-
mo crescimento profissional.

“O fato de ser mãe não me im-
pediu de continuar investindo
na minha carreira”, afirma. Ana
Paula, inclusive, conta que foi
promovida logo que voltou da li-
cença-maternidade, passando de
gerente sênior para diretora. “A
carga de trabalho só tem aumen-
tado. Se eu não tivesse nenhum
respaldo da empresa, crescer no
cargo implicaria ficar mais tem-
po longe dos meus filhos.”

Com o aumento da participa-
ção das mulheres no mercado
de trabalho e em postos de che-
fia, muitas empresas estão inves-
tindo no desenvolvimento de
benefícios voltados para o qua-
dro feminino. Entretanto, o mo-
vimento ainda é incipiente, se-
gundo a Towers Watson. A con-
sultoria lançou este ano a pri-
meira edição da Pesquisa de Be-
nefícios Especiais para Mulhe-
res, realizada em agosto com a

participação de 120 empresas de
médio e grande porte no Brasil.

De acordo com o estudo, apenas
26% das companhias oferecem ho-
rários flexíveis durante o período
gestacional e 16% dão a opção de
home office nessa fase. Ao todo,
22% das corporações ministram
cursos ou palestras para gestantes
e 18,3% dispõem de programas de
acompanhamento nutricional pa-
ra elas. Já 17,7% reservam vagas es-
peciais de estacionamento para as
funcionárias grávidas.

O benefício mais comum é o
auxílio-creche, oferecido por
84% das empresas. Já o menos
popular é o convênio para servi-
ços de condicionamento físico
exclusivo para mulheres, prati-
cado por 0,8% das companhias.

“O movimento ainda é inci-
piente, mas tem crescido ao pas-
so que as mulheres assumem
mais cargos de chefia”, afirma Ce-
sar Lopes, líder da área de benefí-
cios de saúde da Towers Watson.
Segundo ele, o foco dos benefí-
cios hoje está no período gesta-
cional, mas as companhias têm
apostado também em outros ti-
pos de programas. “As empresas
estão melhorando as condições
de trabalho para que a mulher
possa almejar cargos cada vez
mais altos, evitando que a execu-
tiva sinta que, de alguma forma,
está negligenciando seus filhos
ao crescer na carreira”, explica.

Um exemplo disso é a oferta de
horários flexíveis após o nasci-
mento do bebê. De acordo com a
pesquisa, 33,4% das companhias
dispõem dessa política. Desse to-
tal, 19,2% permitem que a mu-
lher monte sua própria jornada
de trabalho nos primeiros seis
meses, enquanto em 14,2% das
companhias esse período pode
até ser ampliado. “O mercado
ainda tem que se desenvolver
muito, mas as empresas estão
mais alertas”, diz Lopes.

Para a diretora de RH da Uni-
lever, Luciana Paganato, a ten-
dência é que as empresas invis-
tam mais nas políticas de bene-
fícios para mulheres daqui para
frente. “Na Unilever, as funcio-
nárias em cargos de liderança
estão na faixa dos 30 anos, que é
justamente o momento em que
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Ana Paula Duarte, diretora da
Unilever, usa a política de horário
flexível para ficar mais com os filhos

começam a pensar na materni-
dade. Portanto, é preciso man-
tê-las engajadas, para que não
pensem que devem escolher en-
tre ser executivas extraordiná-
rias ou mães exemplares”, diz.
Dessa forma, apostar em progra-
mas voltados ao bem-estar delas
é uma forma de reter talentos
em postos de chefia, acrescenta.

Segundo Luciana, 49% dos pos-
tos de gerência e 35% do quadro
diretor são ocupados por mulhe-
res na Unilever. Nesse sentido, a
companhia oferece um sistema
de mentoring exclusivo para esse
público. “O programa ‘carreira de
mulher ’ consiste na escolha de
um mentor dentro da Unilever
por funcionárias em nível geren-
cial ou superior, para discutir os
próximos passos no crescimento
da carreira”, conta Luciana. A di-
ferença entre um modelo de
mentoring tradicional está na te-
mática das orientações, que en-
volvem assuntos exclusivamente
femininos, como a vida executiva
após a maternidade.

Na Dow Chemical, que possui
programas de horários flexíveis
para funcionárias que são mães,
apoio psicológico para gestantes
e licença de seis meses, a cons-
cientização da liderança para a
questão da maternidade tam-
bém foi alvo de um projeto cor-
porativo. Segundo Graziella Ba-
tista, gerente de diversidade e in-
clusão para a Dow na América La-
tina, o Win (Woman Inovation
Network) surgiu com o propósi-
to de discutir o desenvolvimento
da carreira das mulheres na em-

presa. O grupo é composto por
funcionárias voluntárias, que se
reúnem regularmente com o ob-
jetivo de disseminar práticas vol-
tadas à igualdade de gêneros.

Experiência semelhante ocor-
re no grupo B o t i c á r i o. Segundo
Henrique Adamczyk, diretor
executivo de desenvolvimento e
transformação organizacional, a
empresa oferece diversos pro-
gramas de suporte ao desenvol-
vimento da carreira após a ma-
ternidade. Um exemplo é o gru-
po de apoio às mães, que se reú-
ne para assistir palestras com es-
pecialistas em nutrição e cuida-
dos pessoais, além do Baby Care,
um projeto que consiste na visi-
ta de enfermeiras pagas pela
empresa à funcionária após o
parto para instruí-la sobre os
primeiros cuidados com o bebê.

“As pessoas têm necessidades e
características diferentes, então é
fundamental criar uma cultura
corporativa que respeite e apro-
veite o potencial de cada colabo-
rador, em todas as fases de suas
vidas”, explica Adamczyk.

A funcionária também tem di-
reito a matricular o filho no cen-
tro educacional do grupo, um
berçário e escola de educação in-
fantil que dá apoio a crianças de
até 6 anos. As mulheres podem,
ainda, solicitar auxílio-babá e
convênio com salões de beleza e
clínicas de estética.

“Mais de 60% da nossa força
de trabalho é feminina. Com
bom senso dos dois lados, tanto
da empresa quanto da funcio-
nária, é possível harmonizar

bem o papel de mãe e de execu-
tiva. O foco, portanto, é dar sub-
sídios para que isso aconteça”,
afirma Adamczyk.

Esse foi o caso de Valeria Maria
Di Mambro, coordenadora de
avaliação de produtos do grupo.
Ela deixa o filho, que completará
um ano em 5 de dezembro, na
creche da empresa enquanto tra-
balha. “Na hora do almoço vou
visitá-lo para brincar com ele.
Acho importante estar presente
nesse momento em que ele mais
precisa de mim”, conta. A mater-
nidade não foi um empecilho pa-
ra que ela crescesse na carreira.
Ao voltar da licença de seis me-
ses, foi promovida, passando de
pesquisadora para coordenado-
ra. Mas ela não pretende parar
por aí. “Meu desenvolvimento
profissional depende só do meu
d e s e m p e n h o”, complementa.

“Cada vez mais as mulheres se
destacam em cargos de lideran-
ça. Portanto, oferecer benefícios
exclusivos para elas nos ajuda a
manter os talentos na empresa”,
diz Andrea Clemente, gerente
geral de RH da Whirlpool. A exe-
cutiva, que foi mãe pela primeira
vez em 2007, diz que o apoio da
empresa foi imprescindível para
motivar o desenvolvimento pro-
fissional depois da maternidade.
“Meu diretor me proibia de fazer
horas extras”, lembra. Na Whirl-
pool, as mulheres contam com li-
cença de seis meses, horários de
trabalho flexíveis, berçário e pa-
lestras para gestantes.

Gestores, como
Mario Tomadon, da
BRZ, apostam no
aumento dos ganhos
com arbitragens D3
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WinningWomenBrasil
Empreendedoras de sucesso

Visite o site
do programa.

Você já pensou em ser acionista da Brazil Pharma?
Nosso CEO irá recebe-los para apresentar a Cia. e discutir sobre nossa estratégia
de crescimento no varejo farmacêutico brasileiro.

Data: 07/12/12 (sexta-feira)
Horario: 10:30hs - Café de boas vindas

11:00hs - Início da apresentação
Local: Caesar Park - Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia. São Paulo, SP

REUNIÃO APIMEC

brazil

Confirmar presença: (11) 3107-1571 ou apimecsp@apimecsp.com.br.

Para mais informações, contatar o departamento de
Relações com Investidores da BRPH: (11) 2117-5212

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012, Eu & Investimentos, p. D1.




