
Jornal Valor --- Página 3 da edição "17/06/2013 1a CAD D" ---- Impressa por GAvenia às 14/06/2013@22:13:37

Segunda-feira, 17 de junho de 2013 | Valor | D3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD D - EU - 17/6/2013 (22:13) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

EU& | C a r re i ra

Já é hora de acordar e tirar uma boa noite de sono
Banda executiva

Lucy Kellaway

C
omecei um
movimento. Ele se
chama Yawns, que
quer dizer Yes! A
Wonderful Night’s

Sleep [numa tradução livre,
“Isso mesmo! Uma Noite
de Sono Maravilhosa”].

O objetivo é simples: recriar o
ato de dormir cedo, tornando-o
interessante e desejável, em
vez de melancólico e um pouco
vergonhoso. Sei que isso será
difícil, já que sou incapaz de
convencer meus filhos e a mim
mesma a ir para a cama cedo.

Mesmo assim, durante
minhas três décadas no
trabalho tenho observado
que dormir mal é a coisa que
mais me deixa irritada,
pessimista e ineficiente.
E pesquisas confirmam isso:
meu estudo favorito (publicado
na revista “N a t u r e”) compara o
cansaço à embriaguez e mostra
que quando você não dorme,
torna-se um problema maior
no trabalho do que se tivesse
bebido uma garrafa de vodca.

Arianna Huffington vem
enfatizando a importância
do sono desde o dia em
que desmaiou enquanto
conversava com alguém em seu
Blackberry, e cortou o rosto.
Julia Kirby, editora da “Harvard
Business Review”, aderiu ao
movimento e recentemente
conclamou as pessoas por
meio do blog a iniciarem um
movimento a favor do sono.

Como dormi mal a vida inteira,
abracei a causa e criei o Yawns.
Não estou totalmente satisfeita
com o nome porque ele soa meio
tedioso. Pensei em chamar de
“Vá para a cama mais cedo esta

noite!”, mas achei que poderia
me expor ao ridículo. A página
do Yawns está no Facebook,
e com uma foto de Barack
Obama — que dorme apenas
quatro horas por dia —, cobrindo
um bocejo com as mãos.

O que o Yawns precisa agora é
de alguns modelos positivos
que nos assegurem que é
possível ser bem-sucedido e
ainda conseguir dormir oito
horas por dia. Aliás, a única
pessoa famosa corajosa o
suficiente para admitir que
gosta de dormir bastante
é Mariah Carey, que dorme
15 horas antes de suas
apresentações — mas isso
não ajuda. Dormir demais
é somente um pouco melhor
do que dormir pouco.

Por enquanto, temos apenas
modelos não muito exemplares
— que existem em grandes
quantidades. Assim como
Obama, Indra Nooyi dorme
quatro horas por dia.
Assim como Martha Stewart.
Marissa Mayer fica entre
quatro e seis, enquanto Tom
Ford dorme apenas três horas.

O manifesto do Yawns daria
seus nomes e os exporiam,
condenando aquele discurso
que eles gostam de fazer, de
que 4h da manhã é um horário
produtivo para o trabalho.

Ele também insistiria em:
— Nada mais de se gabar por

dormir pouco. Qualquer pessoa
que admitisse em público que
acorda às 4h da manhã, teria de
provar que foi dormir às 20h.

— Gabar-se por dormir. As
pessoas deveriam dizer “fui
para a cama às 22h três vezes
nesta semana” da mesma
maneira que hoje afirmam
“fui à academia de ginástica
três vezes nesta semana”.

As empresas também
deveriam se envolver.
Em especial, elas
deveriam prometer:

— Disciplinar qualquer
um que enviasse um e-mail
entre as 20h30 e 8h.

— Proibir os cafés da manhã
de negócios, que de qualquer
maneira são eventos terríveis.

— Acabar com as viagens de
negócios para fusos horários
diferentes, pois pelo menos

metade delas não tem sentido.
— Proibir atividades

noturnas. Nada de jantares
de negócios e ópera com
clientes, o que seria um grande
alívio geral. Eventos sociais
privados poderiam ocorrer à
noite, mas os convidados
deveriam ir para casa às 21h30.

Smartphones e
computadores são inimigos
jurados do Yawns. Além de
muito estimulantes, a
iluminação LED mexe com
nossa melatonina. Assim,
meu manifesto declararia:

— Todos os softwares
precisam incluir lembretes
embutidos de que a hora de ir
para a cama se aproxima,
possivelmente desligando os
aparelhos na hora estabelecida.

— A função de despertador
deveria ser proibida. Coloco
meu telefone ao lado da cama
porque ele me acorda. E como
ele está lá, acabo sempre
usando para outras coisas.

Mas temo que essas medidas,
sozinhas, não seriam
suficientes: a família também
precisa fazer sua parte.

Assim as regras do Yawns
também insistiriam nas
seguintes mudanças em casa:

— Toque de recolher às 21h30
para todos os membros
da família, com as luzes
sendo desligadas às 22h.
As visitas noturnas barulhentas
ao banheiro seriam
substituídas por penicos.

— Se algum adolescente
não aceitasse a medida acima,
seria banido.

— Bebês também seriam
banidos. Na verdade, o
Yawns não é nada compatível
com crianças.

Mesmo assim, tenho a
sensação de que meu
manifesto não se traduziria
em resultados bons para mim.
Mas há uma última regra
na qual devo insistir:

— Proibição de trocas de
ideias ou conversas
interessantes após as 21h30.
Melhor ainda, proibição de
pensar após esse horário.

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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Elas conseguem os melhores resultados
Estudo mostra que companhias da AL com mulheres na liderança têm melhor retorno sobre o patrimônio. Por Graziella Valenti, de São Paulo

Ter política para valorizar a di-
versidade de gênero numa com-
panhia ainda é, para alguns ges-
tores, uma mera questão de colo-
car um espelho maior no banhei-
ro feminino ou manter uma sala
para amamentação. Mas a dis-
cussão sobre a importância da
presença das mulheres no alto
escalão das empresas vem ga-
nhando expressão a ponto de
não permitir mais espaço para le-
niência com o assunto. E as de-
monstrações de que vale se inves-
tir nisso não param de crescer.

A terceira versão da pesquisa
realizada pela McKinsey em bus-
ca da correlação entre desempe-
nho financeiro melhor e presen-
ça feminina no topo das corpo-
rações confirmou as edições an-
teriores. Dessa vez, a consultoria
avaliou a América Latina e o re-
sultado voltou a indicar a liga-
ção entre políticas de diversida-
de de gênero e resultado. O mes-
mo já havia sido testado em
2007 na Europa e nos Estados
Unidos e, em 2012, na Ásia.

Após avaliação dos números
de 2011 de 345 companhias lati-
no-americanas listadas em bol-
sa, constatou-se que o retorno
sobre patrimônio é 44% maior
quando há pelo menos uma mu-
lher no comando dos negócios e
que a margem de lucro opera-
cional (Ebit ou lucro antes de ju-
ros e impostos) é 47% superior
do que nas empresas em que o
corpo executivo (presidente e
executivos que se reportam dire-
tamente a ele) é composto ex-
clusivamente por homens.

Manuela Artigas, sócia da
McKinsey que atuou no desen-
volvimento do estudo no Brasil,
explica que a relação entre a
participação das mulheres e o
resultado não indica necessa-
riamente uma causa direta, mas
demonstra que empresas com
essa preocupação colhem bene-
fícios. As vantagens vão desde
ter em seu comando pessoas
com habilidades diversas das ti-
picamente masculinas até o
acesso às preocupações femini-
nas, já que as mulheres são con-
sumidoras importantes, bem

como o alcance de um maior
número de talentos. “Dizer que
esse assunto não é relevante ho-
je em dia é quase vergonhoso”,
ressalta ela. “Mas essa é uma
transformação que não ocorre
do dia para noite.”

De acordo com a pesquisa, as
mulheres utilizam com mais fre-
quência pelo menos cinco de no-
ve condutas tidas como essen-
ciais no comportamento de líde-
res — como, por exemplo, desen-
volvimento de pessoas, inspira-
ção e decisões participativas.

Conforme a McKinsey, estu-
dos recentes apontam que além
de representarem cerca de 50%
dos consumidores, as mulheres
controlam a decisão de compra
de cerca de 70% dos bens de
consumo ou cerca de US$ 20 tri-
lhões, em termos globais. En-
tender bem seu consumidor é
razão suficiente para as empre-
sas pensarem no assunto.

Mas, a despeito das demons-

trações da relevância das contri-
buições femininas para o uni-
verso corporativo, o estudo
aponta que a América Latina es-
tá atrás da Europa, Estados Uni-
dos e Ásia quando o tema é a
participação das mulheres no
alto escalão das corporações.
Na média, elas representam 8%
do corpo executivo das empre-
sas e apenas 5% dos conselhos
de administração, contra 10% e
17% e 8% e 6%, respectivamente
na Europa e na Ásia.

Os números do Brasil estão
abaixo até mesmo da média lati-
no-americana. A Colômbia de-
monstra ter a maior diversidade
de gênero nas companhias.

A McKinsey relata, na pesqui-
sa, que no passado um percen-
tual pequeno de mulheres tra-
balhava fora de casa na Améri-
ca Latina. Essa realidade mu-
dou e as mulheres desempe-
nham um papel cada vez mais
importante na vida econômica

da região. Mas até que isso se
transforme numa participação
maior das mulheres no coman-
do das empresas muitas mu-
danças ainda precisam ocorrer
no ambiente empresarial.

É importante destacar que, no
caso da Europa, Noruega e Fran-
ça possuem legislações que obri-
gam uma participação mínima
de mulheres nos conselhos de
administração das companhias.
A existência dessas leis acaba
por afetar a média geral do con-
tinente. Contudo, percebe-se
que as medidas legais ainda não
resultaram num efeito propor-
cional sobre a atuação feminina
no corpo executivo das empre-
sas — conforme demonstram os
números da pequisa acima.

As principais barreiras, expli-
ca Manuela, apontadas pela pes-
quisa como fatores que prejudi-
cam o avanço das mulheres nas
posições de liderança são a du-
pla jornada — o acúmulo do

trabalho fora e dentro de casa
— e a necessidade de estar dis-
ponível “em qualquer lugar, a
qualquer momento”. Estes tam-
bém são os principais motivos
apontados pelas mulheres eu-
ropeias, americanas e asiáticas
para a questão, ainda que em
proporções diferentes.

Na América Latina, na média,
as mulheres dedicam 2,6 vezes
mais horas do que os homens em
atividades domésticas — 26,6 ho-
ras semanais contra 10,6 horas.

Manuela ressaltou que as en-
trevistas mostraram que homens
e mulheres têm uma percepções
muito diferentes sobre o que se-
gura o avanço das mulheres no
alto escalão das empresas. Mui-
tos homens apontam que as mu-
lheres são menos ambiciosas em
suas carreiras. Contudo, a pes-
quisa demonstrou, com base nas
entrevistas, que profissionais de
ambos os gêneros mostraram o
mesmo desejo de avançar para

posições mais elevadas nas em-
presas. Na verdade, 79% das mu-
lheres contra 73% dos homens.

Dessa forma, se as compa-
nhias não tiverem claro quais
são os obstáculos verdadeiros, a
promoção da diversidade de
gênero será uma política de di-
fícil implementação. A sócia da
McKinsey no Brasil ressalta que
está claro que mudar essa reali-
dade não está totalmente nas
mãos das companhias. Políticas
públicas de educação e mater-
nidade, por exemplo, poderiam
promover diferenças significa-
tivas sobre os resultados. Nas
empresas, medidas para auxi-
liar as mulheres em suas traje-
tórias profissionais seriam a
existência de mais modelos fe-
mininos como inspiração, auxí-
lio na dificuldade constatada
de uso de mentores e até na
construção de conexões.

Entretanto, está claro que o
assunto ainda não é prioridade
nas empresas da América Latina.
O levantamento mostra que pa-
ra 63% das companhias pesqui-
sadas políticas de diversidade
não estão em suas prioridades.
Quando questionadas sobre as
10 principais preocupações, esse
percentual sobe para 73%.

Há uma diferença substancial
na conduta do tema entre multi-
nacionais e companhias locais.
Nas transnacionais que atuam
na região, a promoção da diver-
sidade não é uma prioridade pa-
ra 42% dos entrevistados. Esse
percentual alcança incríveis
91% quando isoladas as empre-
sas nacionais. A razão para essa
discrepância, provavelmente, é
que as matrizes das multinacio-
nais são, em sua maioria, euro-
peias ou americanas, onde a
questão está mais avançada.

Entre as companhias lati-
no-americanas apenas 9% pos-
suem mais de seis medidas práti-
cas que podem melhorar o desen-
volvimento profissional das mu-
lheres, o que daria suporte uma
política de diversidade efetiva.

A pesquisa será apresentada no
Wo m e n ’s Forum Brazil, que acon-
tece hoje e amanhã, em São Paulo.

Fonte: McKinsey

Mulheres em ação
Presença feminina faz diferença para saúde financeira dos negócios
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jun. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




