
Mesmo as poucas mulheres que
conseguiram avançar para a
C-suite, as mais altas esferas de di-
reção, não recebem salário igual
aos homens. Em 2012, dos cinco
executivos mais bem pagos em ca-
da uma das empresas do índice
Standard Poor’s 500, 198 eram
mulheres, ou 8% do total. Essas al-
tas executivas receberam, em mé-
dia, US$ 5,3 milhões no ano, 18%
a menos do que os homens, segun-
do levantamento da Bloomberg.

Quatro décadas depois que um
número significativo de mulheres
começou a entrar nos cargos de
gestão, apenas algumas atingiram
os escalões que ganham a maior
remuneração. Mesmo depois de
se formarem nas mesmas escolas
de negócios, as mulheres tendem
a começar com salários inferiores
aos dos homens e muitas, mais tar-
de, não recuperam o atraso. As
executivas dizem que podem ser
menos exigentes do que os ho-
mens quando se trata de cobrar,
em parte por medo de serem rotu-
ladas como excessivamente agres-
sivas e egocêntricas.

“Eu estava sempre focada na
negociação para a minha equipe,
mas nunca fui tão boa em negocia-
ções para mim”, disse Dawn Lepo-
re, ex-executiva chefe da Drugsto-
re.com e ex-vice presidente da
Charles Schwab Corp., que agora
é diretora da AOL Inc. e TJX Cos.
“Lembro o jeito como negociei
meu pacote quando trabalhei na
Drugstore.com, quando pensei
‘essa é uma grande oportunidade
e, em vez de exigir muito adianta-
do, vou fazer um grande trabalho
e depois serei recompensada’.
Não queria ser gananciosa, ou ser
vista como egoísta. Talvez as mu-
lheres sejam mais colaborativas”.

No topo do ranking de remune-
rações das executivas, compila-
das a partir dos cinco executivos
mais bem pagos listados nos de-
partamentos de cada empresa do
S&P 500, em 2012 ou seu equiva-
lente fiscal, estavam a presidente
da Oracle Safra Catz, com US$
51,7 milhões, e Marissa Mayer, da
Yahoo! Inc., com US$ 36,6 mi-
lhões. Embora ambas tenham
uma remuneração maior do que al-
guns de seus pares, seus exemplos
são mais a exceção do que a regra.

A escassez de presidentes do se-
xo feminino explica em parte a di-
ferença entre os sexos do S&P
500. O pequeno conjunto traz a re-
muneração média para baixo en-

tre as mulheres na C-suite porque
os presidentes tendem a coman-
dar o maior salário, diz Ilene
Lang, presidente da Catalyst, gru-
po de pesquisa e advocacia para
mulheres executivas.

As principais executivas estão
ficando para trás de seus homólo-
gos masculinos em certas indús-
trias, como Denise Morrison, pre-
sidente da Campbell Soup Co., em
Camden, Nova Jersey. Ela teve re-
muneração total de US$ 8,76 mi-

lhões no ano passado, 24% a me-
nos do que a média obtida pelos
presidentes nas empresas de ali-
mentos, bebidas e tabaco.

Heather Bresch da Mylan Inc.,
recebeu US$ 9,96 milhões, 33% a
menos do que a média para o che-
fe de uma empresa de indústria
farmacêutica e biotecnologia.

“É lamentável que, em muitos
casos,aindaexistaumagrandedife-
rença de remuneração entre ho-
mensemulheresemcargosexecuti-

vos corporativos”, disse Maggie
Wilderotter, presidente da Frontier
Communicationdesde2004 edire-
toradaProcterGambleeXerox.“Es-
pero queouso deconsultoresexter-
nos porparte dos comitês de remu-
neração de diretórios públicos tor-
neaslacunasmaisevidenteseequi-
libre as desigualdades abordadas.

Havia 50 mulheres diretoras fi-
nanceiras classificadas entre os
cinco executivos mais bem pagos
em empresas no S&P 500 do ano

passado. O menor salário era de
Karen Burns, diretora interina da
Nvidia desde 2011, que recebeu
US$ 841,517 mil.

Catz, a presidente da Oracle, a
mulher mais bem paga no topo do
S&P 500, recebe mais do que mui-
tos presidentes, incluindo Steve
Ballmer, da Microsoft, mostram os
dados. Ainda assim, sua remunera-
çãoé cercademetadedomasculino
mais bem pago: Larry Ellison, seu
chefe na fabricante de software.
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Executivas de elite também
ganham menos que os homens

DawnLepore,ex-DrugstoreediretoradaAOL:“Talvezasmulheressejammaiscolaborativas"

Mulheres representam apenas 8% dos 2.500 executivos mais bem pagos nas empresas do índice S&P 500

Mesmo depois de se
formarem nas mesmas
escolas de negócios,
as mulheres tendem
a começar com
salários inferiores aos
dos homens e muitas,
mais tarde, não
recuperam o atraso
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 ago. 2013, Mundo, p. 28.




