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LEITOR PERGUNTA

"Ser mulher no Brasil é correr risco de vida." A manchete do
Correio Braziliense de quarta-feira provocou senhora polêmi-
ca. De um lado, ficaram os que consideram a expressão "risco
de vida" errada. Apoiam-se na lógica. Se correr risco é correr
perigo, a pessoa corre risco de morte. De outro, estavam os de-
fensores do trio. E daí? Consultada, a Academia Brasileira de
Letras considerou ambas as formas corretas — uma pela lógi-
ca,a outra pela tradição.É isso: acertar ou acertar.

Dilma sacristã 
Tudo muda. As pessoas também. Dilma serve de exemplo.
De olho na popularidade do papa, ela se mandou pra Roma.
A imprensa divulgou a tietagem. "A presidente assistiu a
missa celebrada pelo novo pontífice", escreveu o jornal. "Mi-
lagre! Milagre!", alardearam os crédulos. "Sua Excelência vi-
rou sacristã." 
Bons leitores, eles interpretaram a mensagem sem inferên-
cias nem julgamentos. Fixaram-se no verbo. Assistir tem
duas regências. Uma: assistir a . Com a preposição, quer di-
zer presenciar (assisti ao show, assisto à aula, assistimos ao
debate). A outra: assistir. Sem preposição, significa prestar
assistência (o governo assiste os desabrigados, o médico as-
sistiu os enfermos, professores assistem alunos com falhas
na aprendizagem). 
Viu? A ação da moradora do Palácio da Alvorada se encaixa
na segunda regência. Sem preposição, significa que a todo-
poderosa fez as vezes de coroinha. Não é isso? Então a presi-
dente assistiu à missa. Aí, ela presenciou a missa. De longe.
Como nós. 

Adeus, Emílio 
O sorriso mais aberto da música brasileira se foi. Agora ilu-
mina outro palco. Deus, santos, anjos, arcanjos e gente co-
mo a gente disputam a primeira fila. No programa, suingues.
O Senhor leu a palavra. Não resistiu. "Cadê o acento?", per-
guntou curioso. Antônio Houaiss, que estava por perto, ex-
plicou: 
— Só ganha agudo o i antecedido de vogal que preenche três
condições. Uma: ser a sílaba tônica. Outra: formar sílaba so-
zinho ou com s. A última: não ser seguido de nh. Exemplos?
Saída, egoísta, caí, rainha, bainha, campainha. Su-in-gue fi-
ca no meio do caminho. O i é antecedido de vogal. Mas for-
ma sílaba com n. Nada feito. 

Mesmo time 
O u joga no time do i . Para quebrar o ditongo — ficar uma le-
tra lá e outra cá —, precisa preencher as mesmas condições.
Assim: saúde, baú, ataúde. Mas tran-se-un-te . 

Moçada alerta 
Ronaldo Fraga apresentou modelitos na São Paulo Fashion
Week. As manequins desfilaram com perucas de palha de aço.
Isso, o popular Bombril. O objetivo era criticar o preconceito
contra o "cabelo ruim". Ops! Negros se sentiram ofendidos e
desrespeitados. A briga invadiu as redes sociais. E agora? En-
quanto a confusão rola, vale a dica: ruim pertence ao time das
oxítonas. A sílaba fortona é a última sim, senhores — ru-ím. 

Redação nota mil 2 
A coluna de quarta mereceu atenção especial dos leitores.
Por duas razões. Uma: o assunto. Falar sobre a polêmica cor-
reção de redações do Enem atrai estudantes, professores,
pais, avós & cia. ligada à educação. A outra: o emprego do
singular nesta passagem: "Erros de grafia, concordância, re-
gência passam batido pela banca examinadora". 
"Não deveria ser batidos?" A questão provocou debate no
Blog da Dad. Entupiu e-mails do jornal. Ocupou telefonistas
atentas ao movimento externo. E daí? A dúvida tem tudo a
ver com outra, mais antiga: "Skol — a cerveja que desce re-
dondo". Não seria redonda? 
Batido ou batidos. Redondo ou redonda. Depende da fun-
ção da palavra. Invariável, no masculino singular, ela é ad-
vérbio: Erros de grafia, concordância, regência passam bati-
do (batidamente) pela banca examinadora . Skol — a cerveja
que desce redondo (redondamente). Ela desceu rápido (ra-
pidamente). 
No plural ou feminino, é adjetivo. Aí, concorda com o subs-
tantivo a que se refere: Erros de grafia, concordância, regên-
cia passam batidos pela banca examinadora . Skol — a cer-
veja que desce redonda. Ela desceu rápida. 

QQuuaall  ddaass  ffrraasseess  eessttáá  ccoorrrreettaa??  aa..  SSeegguueemm  ooss  aannúúnncciiooss  ddee  aalluugguuééiiss..  

bb.. Seguem os anúncios de aluguel. c. Seguem os 30 anúncios de alu-
guéis. d . Seguem os 30 anúncios de aluguel. 
PAULO CÉSAR, BH 

Anúncios informa que se trata de plural. Repetir o número é desneces-
sário. Melhor: Seguem os anúncios de aluguel. Seguem os 30 anúncios
de aluguel. 
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"Quanto mais estudamos, mais
descobrimos nossa ignorância." 

Shelley 
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PRATELEIRA

Quando se pensa em um livro de liderança, logo
vem à mente obras sobre administração, gestão
empresarial e negócios. Em O executivo e o elefante,
o autor fala sobre todos esses temas, mas dá
atenção especial às características
comportamentais que ajudam na formação de um
grande líder. Logo no primeiro capítulo, Richard L.
Draft mostra que, antes de ser um desafio coletivo,
liderar é uma questão pessoal. Por isso, a grande
dica dada por ele é saber como equilibrar impulsos
emocionais para a obtenção de resultados efetivos. 
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Exercício de liderança
CRÉDITOFOTO

» OSNI ALVES

D
e sexo frágil elas não
têm absolutamente
nada – e nem pode-
riam. Não é de hoje

que elas praticamente cum-
prem tripla jornada ao traba-
lharem fora, cuidar da casa e,
em muitos casos, dar aten-
ção aos filhos. Apesar de as
mulheres alcançarem cada
vez mais evidência em tudo,
como nos mostrou a última
eleição presidencial, ainda
há claras diferenças entre os
públicos masculino e femini-
no no mercado de trabalho. 

Ao menos é o que indica
pesquisa divulgada este ano
pela consultoria de recruta-
mento de executivos Michael
Page. De acordo com o estu-
do, 72% dos candidatos con-
tratados são homens nos ca-
sos de cargos de gestão, com
remuneração acima de R$ 8
mil. O levantamento mostra
ainda que, em nenhuma das
áreas estudadas, as mulheres
receberam uma faixa salarial
acima da aplicada aos pro-
fissionais de sexo masculino
para os mesmos cargos e di-
visões. Em uma análise por
setores, as mulheres estão
em desvantagem em todas as
posições. Em cargos de ges-
tão,  os  maiores destaques
ocorremnas áreas de seguro
e varejo, em que os homens
recebem, respectivamente,
65% e 34% a mais do que o
sexo oposto.

Para a gerente de consul-
toria da Michael Page, Maíra
Campos Palmieri, o resulta-
do ao menos retrata o gra-
dual processo de crescimen-
to da participação das mu-
lheres no mercado de traba-
lho. Ela ainda ressalta que,
diante desse cenário de evo-
lução, é natural haver confli-
to entre um balanço de vida
pessoal e profissional. “Para
que alcemos posições mais
estratégicas e de gestão den-
tro da companhia, temos que
nos dedicar  mais  e  assim
abrirmos mão de algumas
realizações pessoais”, avalia.

Características

Para Maíra, que é gradua-
da em administração de em-
presas, não se trata de uma
batalha a ser travada no pla-
nejamento do futuro, mas de
eleger uma escolha pessoal e
definir  o objetivo de vida.
Para ela, a partir do momen-
to em que a mulher passa a
empreender esforços na car-
reira, automaticamente ga-
nha o espaço que almeja.
“Ainda assim, homens ten-
dem a ser mais racionais do
que as mulheres, o que com-

bina mais com a orientação
do mundo corporativo”, re-
conhece a executiva.

É o que pensa também
Shirley Sperandio. Formada
em psicologia, ela teve algu-
mas experiências profissio-
nais que atestam a crescente
participação das mulheres
no mundo corporativo. Por
último, foi gestora de Recur-
sos Humanos (RH) em um
grande clube carioca. “Por se
tratar de segmento esportivo,
mais precisamente futebol,
deveria haver mais homens
do que mulheres. A realidade
lá era outra, porém. Diria que
era dividido meio a meio, o
que acabou, inclusive, ren-
dendo algumas reportagens
na imprensa”, diz.

As opiniões de Shirley e
Maíra convergem. Para am-
bas,  as mulheres se desta-
cam pela capacidade de en-
xergar com mais sensibilida-
de tudo o que se passa em
volta. Porém, só não são mais
reconhecidas porque, em al-
guns casos,  a  dedicação à
empresa não pode ser inte-
gral e absoluta, já que muitas
executivas têm casa e filhos
para administrar.

Shirley também atuou co-
mo gestora de RH em uma
companhia de origem india-
na instalada no Brasil. Apesar
de ser uma sociedade patriar-
cal, onde a presença masculi-
na se sobrepõe à feminina em
todos os setores, ela conta

que a maioria dos cargos de
gestão eram ocupados por
mulheres, ao menos na uni-
dade nacional.

Ela diz que na prática não
enxerga diferenças entre ho-
mens e mulheres em cargos de
média e alta gerência no Brasil,
mas acredita nos dados, visto
que a mesma informação já foi
tabulada por outras organiza-
ções. Ela acredita que as mu-
lheres, no entanto, deveriam
ter mais oportunidades nestas
funções. “Acho que é apenas
uma questão de tempo”, avalia.

Equivalência

Diretor regional na Asap,
consultoria especializada em
recrutamento e seleção de
executivos de média e alta
gerência, Rafael Meneses vê
o mercado cada vez mais
acessível para as mulheres, o
que prova que essa preferên-
cia está se dissolvendo. “Esti-
mamos que o comando das
empresas esteja equivalente
até 2030”, afirma.

Para Menezes, um dos mo-
tivos para o desequilíbrio exis-
tente entre homens e mulhe-
res em cargos de média e alta
gerência nas empresas está no
fato do sexo feminino ter in-
gressado de forma mais tardia
no mercado de trabalho. Se-
gundo ele, faz 20 anos que elas
se inseriram no mundo corpo-
rativo, algo muito recente. Po-
rém, o diretor ressalta que ho-

je, 39% das contratações da
Asap para média gerência são
do sexo feminino.

A consultora da Crowe
Horwath, Mayara Lima, cita a
pesquisa Corporate Gender
Report, promovida pelo World
Economic Forum com os
maiores empregadores de 16
setores da economia em 20
países, incluindo o Brasil. En-
tre os fatores que mais dificul-
tam a chegada da mulher aos
postos de liderança, o levan-
tamento aponta a falta de me-
tas para aumentar a partici-
pação da mulher dentro da
organizações; a ausência de
políticas específicas voltadas
para equilibrar melhor traba-
lho e vida pessoal; a escassez
de oportunidades para o re-
gresso após licenças materni-
dade; cultura corporativa
masculina e patriarcal; falta
de infraestrutura para filhos
de funcionários e ausência de
comprometimento da lide-
rança com a diversidade.

“A ideia de que as mulheres
são mais voltadas ao trato fa-
miliar do que o profissional
ainda é uma imagem que ga-
rante preferência aos ho-
mens”, diz Mayara, acrescen-
tando que esse retrato é, no
mínimo, equivocado e precisa
ser rapidamente revisto. “As
executivas que conquistam
postos mais importantes de-
monstram de maneira incon-
testável que mulheres conse-
guem conciliar carreira e fa-
mília e, com isso, acabam por
ter maior rendimento profis-
sional em razão da harmonia
emocional”, completa.

Lideranças

De acordo com Mayara, a
consolidação da presença femi-
nina no mercado de trabalho é
um caminho sem volta. O mar-
co desta conquista é comemo-
rado mundialmente no dia 8 de
Março, Dia Internacional da
Mulher. “A chegada da mulher
aos postos de liderança pode
ser representada, entre outras,
pela chanceler alemã, Angela
Merkel, a ex-secretária de Esta-
do norte-americana, Hillary
Clinton, e, obviamente, a presi-
dente Dilma Rousseff”, diz a
consultora da Crowe Horwath.

Para ela, ver mais mulheres
ocupando cargos estratégicos
no mercado corporativo é
questão de tempo. Mayara re-
conhece, no entanto, que algu-
mas barreiras atualmente exis-
tentes precisam ser removidas.
“Isso vai permitir que organiza-
ções de todos os tipos se bene-
ficiem de uma das fontes de ta-
lento mais inexploradas, o que
não será de uma hora para ou-
tra, mas estamos caminhando
para esse objetivo”, afirma.

Mulheres são minoria 
em cargos de alta gerência

DESEQUILÍBRIO

DIVULGAÇÃO

Mayara: mulheres já sabem conciliar as vidas pessoal e profissional

Estudo mostra que 72% dos candidatos contratados para essas funções são homens. Para
consultores, é questão de tempo até que mais executivas ocupem posições estratégicas

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
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22, 23 e 24 mar. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




