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que transformaram Sheryl numa das 
mulheres mais influentes do mundo. 

Há alguns anos, ela dedica parte de 
seu tempo a incentivar as mulheres 
a agir como homens no mercado de 
trabalho: a ser determinadas, sentar-
se à mesa de negociação e brigar por 
melhores salários. A, numa palavra, 
atirar-se. É o imperativo correspon
dente em inglês, lean in, que dá nome 
a um movimento lançado por Sheryl. 
Na semana passada, ela colocou no ar 
uma rede virtual, a leanin.org, em que 
é possível assistir a aulas de negociação. 
Nesta semana, será lançado o livro, com 
o mesmo nome, que compila suas ideias 
de encorajamento. 

O livro foi inspirado por uma pales
tra proferida por Sheryl em 2010, no 
TED, a série de conferências que virou 
sinônimo de ideias inovadoras. O vídeo, 
disponível na internet, foi visto quase 2 
milhões de vezes. A tese de Sheryl é que 
as mulheres não ascendem profissional
mente com a mesma rapidez, nem com 
a mesma freqüência que os homens por 
culpa... delas. "Subestimamos nossas ha
bilidades. Baixamos nossas expectativas 
em relação ao que podemos conquis
tar", afirma. Ela diz que as mulheres não 
podem esperar que os homens à frente 
das empresas quebrem as barreiras que 
impedem o progresso feminino. Esse 
papel, diz, só cabe a elas. 

Para Sheryl, as profissionais devem 
assentar sua estratégia de crescimento 
em três pilares. O primeiro é "atirar-se": 
perder a inibição para negociar salários e 
o medo de assumir novos e ambiciosos 
projetos. O segundo é "não sair antes de 
sair". Sheryl diz que as mulheres começam 
a desacelerar na carreira no momento em 
que pensam em formar uma família. Te
mem não dar conta da casa e dos filhos e, 
por isso, deixam oportunidades preciosas 
escapar antes mesmo que as crianças nas
çam. Sheryl viu isso acontecer em casa. 
Sua mãe desistiu da carreira universitária 
como professora de francês para cuidar 
dos três filhos. O terceiro pilar é "casar-se 
com o homem certo", a decisão de car
reira mais importante de uma mulher. A 
provocação tem um tom de brincadeira, 
mas nem tanto. Um marido que apoie 
assegurará uma divisão igualitária de ta
refas em casa. A sobrecarga causada pela 
jornada dupla doméstica é um dos prin

cipais motivos que levam as mulheres a 
abandonar a carreira. 

As ideias de Sheryl enfrentam a opo
sição de feministas. Elas a acusam de 
depositar toda a responsabilidade das 
mudanças sobre os ombros femininos. 
"As mulheres já mostraram que são tão 
capazes e ambiciosas quanto os homens", 
diz Avivah Wittenberg-Cox, presidente 
da 20 - first, consultoria especializada 
em aumentar o equilíbrio de gêneros em 
empresas. Há ainda quem acuse Sheryl de 
hipocrisia quando ela diz que não é pre
ciso desistir da vida pessoal para ter uma 
carreira promissora. Lembram que Sheryl 
tem dinheiro de sobra para bancar uma 
equipe de funcionários para cuidar de 
suas crianças. Ela faz questão de divulgar 
que sai do trabalho todos os dias às 17h30, 
para conseguir jantar com os dois filhos, 
de 7 e 5 anos, às 18 horas. Mas reconhece 
que, para compensar, por muito tempo 
levantou-se de madrugada para que as 
pessoas vissem seus e-mails disparados às 
5h30 - mesmo ficando acordada até tarde 
trabalhando. Sheryl está em seu segundo 
casamento e diz escalonar as viagens de 
trabalho com o marido, o empreendedor 
do Vale do Silício Dave Goldberg. Sempre 
alguém fica em casa com as crianças. 

Mesmo mulheres bem-sucedidas, 
como a especialista em relações in
ternacionais Anne-Marie Slaughter, 
discordam de Sheryl. Anne-Marie foi 
a primeira mulher à frente do setor de 
Planejamento do Departamento de 
Estado americano. Pediu demissão em 
2011, porque sentiu que o cargo não era 
compatível com a tarefa de criar dois 
adolescentes. Num artigo que causou 
polêmica, intitulado "Por que as mu
lheres não podem ter tudo", Anne-
Marie diz que muitas são iludidas pelo 
exemplo de um tipo feminino raro, que 
consegue dar conta de tudo, as "super-
mulheres". Seria o caso de Sheryl. Na 
universidade, ela ganhou o prêmio de 
melhor aluna de economia de Harvard. 
Aos 29 anos, tornou-se encarregada da 
equipe da Secretaria do Tesouro ameri
cano. Depois ocupou a vice-presidência 
de vendas globais e operações on-line 
do Google. Anne-Marie pode ter razão. 
É possível que nem todas sejam super-
mulheres como Sheryl. Mas, certamen
te, muitas descobrirão seu potencial 
quando passarem a se atirar. 
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http://leanin.org
Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 772,  p. 94-95, 11 mar. 2013.




