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Você já ouviu aquela sobre a mulher no escritório?
Banda executiva

Lucy Kellaway

N
a semana passada
recebi um e-mail de
um headhunter me
alertando para
duas pesquisas

sobre a presença das mulheres
em conselhos de
administração. Como não há
praticamente mais nada a dizer
sobre um assunto tão batido, eu
estava prestes a deletá-lo
quando percebi a justaposição
cômica dos dois estudos.

O primeiro informava que as
grandes companhias com mais
de uma mulher no conselho de
administração apresentam um
desempenho 26% superior ao
daquelas comandadas

inteiramente por homens. O
segundo dizia que quase 80%
das piadas contadas pelas
mulheres nas reuniões de
conselho não produzem efeito.

Qual dessas duas estatísticas
você acha que deve ser levada
mais a sério? A primeira vem
de uma grande peça de
“liderança de pensamento”
montada pelos “maiores
especialistas do mundo” do
Credit Suisse. Além de sua
conclusão deliciosamente
otimista, o estudo contém
fotografias de mulheres
jovens de roupas caras em
escritórios glamourosos.
O único problema com este
estudo edificante é que
ele não nos diz nada.

Qualquer um que já teve a
menor experiência com
reuniões de conselho pode
confirmar que esse
desempenho superior jamais
poderia ser explicado pelo
acréscimo de um único não
executivo —
independentemente do sexo,
cor, experiência ou
personalidade. Portanto, deve
haver algo mais em ação. E a
única explicação ligeiramente
plausível é que as melhores

empresas são mais rápidas
na nomeação de não executivos
do sexo feminino, o que é
algo que já sabíamos.

Por outro lado, a segunda
pesquisa, realizada por uma
mulher solitária da Aston
University, nos diz uma verdade
— que preocupa. Judith Baxter,
uma professor da linguística,
atribuiu-se a tarefa ingrata de
participar de intermináveis
reuniões dos conselhos de
administração de sete
grandes companhias,
prestando atenção nas
piadas contadas.

Ela constatou que mais de
três quartos das piadas
contadas pelas mulheres
tendem a ter como resposta o
silêncio absoluto, enquanto
que as piadas contadas pelos
homens são recebidas com
grande alegria. Os homens são
sarcásticos e caçoam uns dos
outros; as mulheres contam
piadas autodepreciativas
demais e frequentemente
acabam ficando na defensiva
ou parecendo horríveis.

Isso tudo soa um alarme
distante, mas temo que haja
algo mais sinistro em ação. Se as
risadas variam com o gênero

sexual, elas variam ainda mais
com o grau de poder. A maneira
mais rápida de entender o
equilíbrio do poder e as
alianças em qualquer grupo é
olhar para quem está rindo — e
quem não está — dessas piadas.

Você precisa apenas observar
a rainha Elizabeth ou o príncipe
Charles em seus encontros com
pessoas comuns para notar que
até mesmo o gracejo mais bobo
é recebido com muitos sorrisos.
Portanto, se os outros membros
do conselho não riem quando
suas colegas mulheres contam
uma piada, isso pode ocorrer
não só porque a piada não é
engraçada, e sim porque os
conselhos podem ser lugares
hierárquicos e as mulheres
estão muito baixas na
hierarquia para fazer
com que eles deem risadas
nessas situações.

Judith Baxter sugere que em
vez de tentar copiar as
brincadeiras masculinas, há
uma outra maneira mais
tradicional em que as mulheres
podem se destacar nesses
territórios masculinos. Sua
sugestão é inesperada e
politicamente incorreta, e eu
adorei. É adotar os mesmos

papéis que as feministas há
muito deploram, e representar
as funções de “mãe, sedutora,
a mulher mimada e de
estimação, e a mulher
exigente e severa”.

Estas são as quatro
“armadilhas posturais”
identificadas por Rosabeth
Moss Kanter na idade das trevas
dos anos de 1970, quando
quase não havia mulheres em
posições seniores por aí. Agora,
há tantas que não há mais
necessidade de assumir esses
papéis. Mas Judith Baxter
percebeu que eles ainda estão
em uso nos conselhos de
a d m i n i s t r a ç ã o.

As mulheres mais
bem-sucedidas usam todos
eles com grande eficiência,
incorporando-os e saindo
deles sempre que julgam
necessário. Quando penso
nas mulheres mais poderosas
que conheço, vejo que todas
podem ser exigentes e severas.
Elas podem ser assustadoras e
duronas. A maioria também
assume ocasionalmente
o papel de mãe.

O papel de sedutora, a
maneira mais tradicional de
uma mulher conseguir o que

quer, anda meio fora de moda.
Mas mesmo assim, Judith

Baxter fornece exemplos de
mulheres que usam sua
sexualidade com grandes
resultados. E, agora que estou
pensando, recentemente vi
uma executiva colocar isso
em prática, dobrando
rapidamente um colega
obstrutivo simplesmente
olhando para ele de maneira
faceira, tocando em seu braço e
dando uma risada rouca. Ao
observar isso, fiquei
incomodada e impressionada
em igual medida.

O último dos quatro papéis, o
de mulher mimada e de
estimação, é o menos usado.
Isso é uma vergonha, já que é o
único em que sou muito boa. Só
que no meu caso — e talvez isso
seja adequado para alguém que
escreve uma coluna em um
jornal —, sou um tipo diferente
de mulher de estimação. Sou
daquele tipo que balança o
rabo e parece amigável, até que
se volta e lhe dá uma bela
mordida no tornozelo.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira
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Para ser útil, MBA
deve ser feito no lugar
e no momento certo
Equívocos relacionados à sigla e ao conteúdo do curso fazem
executivos errarem na escolha. Por Letícia Arcoverde , de São Paulo
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Insatisfeito com o primeiro MBA, Roberto Chaves, gerente sênior de suprimentos da Embraer, decidiu fazer outro

A popularização da sigla MBA
tornou a pós-graduação um re-
quisito básico na lista de qualifi-
cações de qualquer profissional
que deseja seguir carreira execu-
tiva. Mas há casos em que a pres-
sa para adicionar mais essa linha
no currículo — junto à falta de in-
formação em relação a esse tipo
de curso — pode atrapalhar mais
do que ajudar.

Segundo coordenadores de es-
colas de negócio, há muitos casos
de alunos que fazem um segun-
do MBA, pois só perceberam de-
pois ou durante o primeiro curso
que ele não era o que tinham em
mente quando apostaram na si-
gla. “Essa é uma situação comum,
levando em conta que o MBA vi-
rou praticamente obrigatório”,
diz Karin Parodi, fundadora da
consultoria Career Center.

É o caso do engenheiro mecâ-
nico Roberto Chaves, hoje ge-
rente sênior de suprimentos da
E m b r a e r. Ele cursou o primeiro
MBA em 2001, três anos após a
graduação. Escolheu um curso
de uma instituição de Santo An-
dré, no ABC Paulista, conveniada
à Fundação Getulio Vargas, na
esperança de que a “m a r c a” da
renomada escola oferecesse o
diferencial para a carreira. No
entanto, percebeu no meio do
programa que não seria a mes-
ma coisa. “O curso deixou a de-
sejar. Além disso, o mercado não
reconhece do mesmo jeito que
um MBA da FGV”, diz.

No ano passado, depois de
acumular diversas experiências
em cargos de gestão — inclusive
a gerência geral de uma
joint-venture da Embraer na
China —, Chaves resolveu “con -
solidar o conhecimento com um
bom curso”. Em agosto deste
ano, ele finalizou o MBA inter-
national da Fundação Instituto
de Administração (FIA).

Para Chaves, o problema na
primeira vez não foi apenas a es-
colha do programa, mas a deci-
são de fazer um MBA em um
momento em que ainda não ti-
nha maturidade profissional su-
ficiente. “Não adianta sair da
universidade e buscar um pro-
grama desse tipo sem ter a baga-
gem necessária”, diz. Hoje, ele vê
que um dos principais benefí-

cios do curso é o background
dos outros alunos da turma —
no caso do MBA international,
são todos altos executivos. “O
primeiro curso que fiz era de fá-
cil acesso, não tinha um público
tão qualificado.”

Rodrigo Braga, dono da em-
presa de desenvolvimento de sis-
temas People Way, também pas-
sou duas vezes por um programa
de MBA. Na primeira, o empreen-
dedor se matriculou em um pro-
grama de gerência de projetos na
FIAP, em São Paulo, logo depois
de ter se formado em processa-
mento de dados. Na época, havia
acabado de assumir uma posição
em que precisava atuar especifi-
camente com a atividade. Para
ele, o programa ajudou a enten-
der melhor a gestão de projetos e
a se apresentar como especialista
naquela função, mas não contri-
buiu tanto enquanto MBA.

Pela sigla, Braga diz que espe-
rava que o curso fosse lhe forne-
cer uma visão mais generalista.
“Quando fui entender exatamen-
te o que é um MBA, vi que o que
eu fiz foi só uma pós-graduação”,
explica. Hoje, ele cursa o MBA
executivo da Business School São
Paulo. Dono da própria empresa
há seis anos, Braga sentiu falta de
ter um conhecimento mais am-
plo de negócios, o que fez com
que ele buscasse um programa
“c l á s s i c o”. Mesmo já sendo visto
como gestor, ele considera o
MBA importante para solidificar
a experiência acumulada ao lon-
go dos anos, além de ter compro-
vado práticas que já possuía por
“i n s t i n t o” e esclarecido áreas em
que ele tinha dúvidas.

O uso indiscriminado da sigla
preocupa organizações que reú-
nem escolas da área, como a As-
sociação Nacional de MBA
(Anamba). No Brasil, não há le-
gislação específica para regula-
mentar esse tipo de curso, que
entra na classificação de pós-gra-
duação lato sensu junto com ou-
tras especializações. No exterior,
o MBA tradicional é um “master
in business administration”,  e é
considerado um mestrado de
acordo com as exigências dos
países. “A legislação brasileira
tem um padrão diferente do que
é globalmente aceito”, explica Ja-

mes Wright, membro do conse-
lho diretivo da Anamba.

Desse modo, a sigla no Brasil é
usada tanto por programas que se-
guem a linha dos MBAs tradicio-
nais — com foco em gestão de ne-
gócios e com a exigência de que os
alunos já estejam em níveis mais
avançados da carreira— , quanto
por cursos mais voltados para a
área técnica —com menos ho-
ras/aula e, muitas vezes, foco em
temas específicos como o de ge-
rência em projetos. “Há uma gran-
de confusão quando se tem uma
sigla só”, diz Wright.

Para facilitar a busca por MBAs
de qualidade, a Anamba lançou
recentemente um novo padrão
de credenciamento para incluir
cursos com carga horária menor
que a de MBAs tradicionais, mas
que mantenham na essência o
conteúdo em gestão e visão geral
de negócio. Como o Ministério
da Educação (MEC) exige que
pós-graduações lato sensu te-
nham apenas 360 horas/aula,
cursos de MBA que seguem as
exigências do MEC poderão se
candidatar ao padrão “Brasil” da
Anamba. Os 20 programas de se-
te escolas que já são acreditados
pela associação passam a receber
o padrão “global de qualidade”,
pois possuem 480 horas/aula.

Karin, da Career Center, expli-
ca que o ideal é que o profissional
invista nesse tipo de curso pelo
menos cinco anos depois de for-
mado, e já com experiência em
gestão de equipes. “A vivência faz
muita diferença. É importante
ter mais maturidade para apro-
veitar o conteúdo e a senioridade
dos outros participantes”. Outro
fator importante é escolher bem
a instituição, para fazer valer o
investimento de tempo e dinhei-
ro. “Mesmo se não entrar de pri-
meira no curso escolhido, vale a
pena esperar”, aconselha.

O gerente de tecnologia da in-
formação Luis Ricardo Trivellato
também apostou em um MBA lo-
go no início da carreira, quatro
anos após a graduação. Formado
em administração de empresas
em Campo Grande, concluiu um
programa em gestão empresa-
rial na Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, mesma insti-
tuição onde havia se formado.

Ele considera que o curso foi
importante, mas, por ter se for-
mado em administração, admite
que o conteúdo foi parecido com
o que viu na graduação. “Na épo-
ca, fazia a diferença ter um MBA
no currículo para se manter com-
petitivo no mercado”, explica.
“Hoje, é preciso que o curso seja
realmente bom”, afirma.

Trivellato cursa, desde março,
o MBA internacional da FIA. A de-
cisão veio da vontade de voltar a
estudar e agregar no currículo
um programa voltado para líde-
res. Ele considera que estar em
contato com uma turma de exe-
cutivos com ampla experiência
em gestão é um dos principais
benefícios de fazer um MBA nes-
se estágio da vida profissional.
Com o novo curso, ele espera
também dar um próximo passo
na carreira. “Ninguém faz MBA
só para aprender”, diz.

va l o r .com.br

Re c r u t a m e n to
Cuidado com as
referências
Pesquisa feita nos EUA mostra
que 62% dos recrutadores já
ouviram pessoas indicadas como
referência em currículos que não
reportaram nada de positivo
sobre o candidato. Apesar de
aqui a prática ser menos comum,
Cláudia Monari, da Career
Center, diz que há empresas que
pedem referências. Nesses casos,
ao indicar um subordinado, par
ou chefe, é importante avisar o
ex-colega. “A pessoa precisa
estar preparada para falar sobre
o que é importante.”

va l o r. c o m . b r/u /2 923 9 92

Redes sociais
Chefes no Facebook
aumentam estresse
Ter muitos amigos no Facebook
pode, aparentemente, ser algo
positivo. Uma recente pesquisa
da Universidade de Edimburgo,
mostra, no entanto, que quanto
mais círculos uma pessoa
conecta em sua vida on-line, mais
estresse causam as mídias
sociais. Isso porque quanto mais
grupos relacionados ao perfil no
site, maior o potencial de sofrer
uma ofensa pública. A ansiedade
a esse respeito aumenta ainda
mais quando a pessoa adiciona
chefes ou familiares.

va l o r. c o m . b r/u /2 92 1 1 24

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 3 dez. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.

Text Box
Matéria




