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A loja de calçados, a revoada e a indignação on-line
Banda executiva

Lucy Kellaway

A
té o mês passado,
Niki, Jess e TJ
trabalhavam em
uma loja de
calçados de um

shopping center de Rochester,
Nova York, onde passavam seus
dias acomodando os pés suados
de crianças em novos pares de
tênis. Mas então, elas pediram
demissão em massa.

Em uma folha de papel
gigante, escreveram uma carta
ao seu chefe que dizia: “Caro
Jamie, como você decidiu que
‘câncer não é desculpa’ e
começou a xingar seus
funcionários como vem

fazendo O TEMPO TODO... NÓS
NOS DEMITIMOS”. Elas
pregaram a carta na porta da
loja e foram embora.

A história poderia ter
terminado por aqui não fosse a
internet. Alguém tirou uma
foto da loja fechada — um
ponto de vendas da Journeys —
e a postou no site Reddit.
Milhares de comentários em
defesa das vendedoras
começaram a surgir e a história
se transformou em um viral.
“Você abusa dos funcionários”,
continua a carta, em um texto
meio infantil. “NÃO VAMOS
MAIS TOLERAR ISSO.”

Maravilha, pensei. O poder
para o povo! Quem precisa de
um sindicato quando você tem
a internet? Niki e suas colegas
mais que compensam qualquer
deficiência na redação do texto
com sua coragem. As três são
mártires modernas,
sacrificando-se em nome de
uma boa causa. A carta é um
alerta a todas as companhias
onde administradores
insolentes de escalão
intermediário, não só acabam
com o moral, como também
são um perigo para suas

reputações e marcas.
A história, porém, teve uma

reviravolta. Jamie e fontes
próximas a ele começaram a
espalhar seus próprios pontos
de vista sobre Niki, Jess e TJ. Na
tentativa de descobrir o que
realmente havia acontecido,
telefonei para a sede da
Journeys, onde uma mulher me
encaminhou para um
comunicado on-line que dizia
que a companhia estava
investigando o assunto. Depois
de não ter me ajudado em nada,
ela acrescentou: “Obrigada!
Tenha um bom dia!”.

Enquanto baixava o telefone,
me dei conta de como fui
ingênua ao acreditar que
conseguiria alguma coisa com
um telefonema. Talvez por eu
ter assistido “A Noviça Rebelde”
na noite anterior e a lembrança
da transformação do Capitão
von Trapp de um homem que
reunia seus comandados com
um assovio em um bonachão
estivesse vívida demais em
minha mente.

Quando o assunto é fazer as
pessoas se comportarem
melhor, a internet é bem menos
poderosa que uma noviça com

um violão. Ela é um
instrumento grande demais e
direto demais para melhorar as
condições no trabalho.

Uma batalha amplificada nas
redes sociais não é maneira de
resolver uma questão que pode
ter muitas nuances. Na verdade,
não há evidências de que atos
de vingança de ex-funcionários
tenham efeito duradouro sobre
as companhias para as quais
são direcionados — embora eles
possam tornar mais difícil para
essas pessoas conseguir novos
empregos.

A cultura do Goldman Sachs
não mostra cicatrizes visíveis da
demissão brutal de Greg Smith,
que publicou um artigo no “The
New York Times” no dia em que
saiu do banco, classificando sua
cultura de “t ó x i c a” e
“d e s t r u t i v a”. Por uma hora ou
duas, o mundo prestou
atenção: o valor de mercado do
Goldman caiu US$ 2 bilhões.
Mas então, o banco reagiu. A
única consequência foi que
Smith conseguiu um contrato
para escrever um livro —
mesmo assim, quando o livro
foi lançado, ninguém deu
muita atenção a ele.

Há também outros casos,
como o de Joey, o sujeito
sorridente que trabalhou no
Renaissance Providence Hotel.
Quando ele deixou o emprego
que detestava, em 2011, levou
com ele uma banda de música
para comunicar sua demissão.
Quatro milhões de pessoas
viram a façanha no YouTube,
mas mesmo assim nada
aconteceu. Joey fez um novo
vídeo recentemente, alegando
que as condições de trabalho
no hotel pioraram ainda mais,
mas aí apenas 10 mil pessoas se
dispuseram a assistir.

Depois houve Steven Slater,
um comissário de bordo da
JetBlue Airways, que ficou tão
irritado com passageiros mal
educados que se ejetou do avião
em que trabalhava por uma
rampa inflável de evacuação de
emergência. Ele se tornou uma
pequena celebridade, mas
também foi indiciado
criminalmente.

Todos nós adoramos esses
dramas. Todo mundo, em
algum momento da vida
no trabalho, fantasia em
tomar medidas extremas, de
modo que ficamos

entusiasmados quando alguém
realmente faz isso.
Mesmo assim, enquanto
público, somos brutais e
imprevisíveis. O motivo pelo
qual a internet jamais poderá
ser um sindicato é que não nos
importamos o suficiente para
acompanhar os
desdobramentos das coisas.

No caso de Niki e companhia,
eu teria deixado o caso de lado,
mas acabo de ver o seguinte
comunicado no site da
companhia: “A Journeys dá a
VOCÊ a chance de ser VOCÊ.
Nós louvamos a
individualidade e a
criatividade. As lojas
transmitem muita energia e
têm um serviço focado no
cliente. Nossos funcionários são
apaixonados e dinâmicos no
que fazem e isso transparece”.

Besteiras como esta me fazem
persistir. Vou deixar o assunto
quieto por um mês e depois vou
tentar descobrir o que aconteceu
com Niki, Jess, TJ e Jamie.
Manterei o leitor informado.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

TETO DE VIDRO

Presença feminina no topo está estagnada
Pesquisa mostra que em 15 anos o número de mulheres em postos de liderança ainda é pequeno no país. Por Rafael Sigollo , de São Paulo

No comando de grandes em-
presas, executivas como Graça
Foster, Luiza Helena Trajano e
Chieko Aoki têm exposição cons-
tante no mundo corporativo. A
impressão que dá é a de que as
mulheres, aos poucos, estão con-
seguindo chegar ao topo da hie-
rarquia empresarial — e que a
igualdade entre os gêneros é ape-
nas uma questão de tempo. Mas a
realidade não é bem assim.

Um estudo inédito realizado pe-
la Escola de Direito de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas (Direito
GV) revelou que, nos últimos dez
anos, a presença feminina nos al-
tos cargos em companhias brasi-
leiras se manteve estagnada, com
média de 8%. Isso porque enquan-
to a participação das mulheres na
diretoria executiva aumentou de
4,2% para 7,7% nesse período, nos
conselhos de administração caiu
de 9,8% para 7,5%.

O professor Alexandre Di Mi-
celi, da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo

(FEA-USP), responsável por con-
tabilizar os dados, explica que fo-
ram analisados 73.901 cargos na
alta administração de 837 com-
panhias de capital aberto, entre
1997 e 2012. “A ênfase maior, no
entanto, está na última década,
quando a qualidade das infor-
mações divulgadas melhorou
c o n s i d e r av e l m e n t e”, afirma.

O professor ressalta que foi
preciso levar em conta variáveis
como profissionais que atuam si-
multaneamente em mais de uma
organização. Além disso, nem to-
das as companhias abertas anali-
sadas eram listadas na bolsa de
valores e outras cancelaram seu
registro ao longo do período.

Di Miceli explica que, como
nos últimos anos as mulheres fi-
zeram avanços significativos no
ingresso às universidades e ao
mercado de trabalho existe uma
tendência a achar que a ascensão
até a diretoria, presidência e con-
selho também será um movi-
mento natural. Segundo o estu-
do, porém, no topo da pirâmide

quase nada tem mudado. “As
poucas executivas e empresárias
que conseguiram chegar lá rece-
bem bastante destaque, mas ain-
da são exceções.”

Prova disso, segundo o profes-
sor, é que nos 15 anos analisados
praticamente metade das com-
panhias de capital aberto não te-
ve sequer uma mulher em seus
conselhos de administração. Já
em 66%, nenhuma profissional
fez parte da diretoria executiva.
“Essa sub-representação pode ser
um problema tanto em termos
de qualidade de tomada de deci-
são quanto para o aproveitamen-
to eficiente de talentos”, diz.

Ligia Paula Pires Sica, do grupo
de pesquisas de direito e gênero
da Direito GV, que conduziu o es-
tudo, ressalta que muitas vezes
existe uma barreira para admitir
a primeira mulher nesses postos.
“Depois que isso acontece, o ca-
minho para as que vêm depois fi-
ca mais fácil”, diz.

De fato, as organizações que
oferecem essa oportunidade não

costumam se arrepender. De
acordo com o levantamento,
aquelas que apresentam rentabi-
lidade operacional mais alta pos-
suem maior probabilidade de te-
rem diversidade entre gêneros
na diretoria executiva. Do mes-
mo modo, foi detectada uma re-
lação positiva entre as diferentes
métricas de valor de uma empre-
sa e a proporção de mulheres nos
conselhos de administração.

Um exemplo de como isso po-
de levar a um processo decisório
mais eficiente é que os bancos
americanos que tinham maior
presença feminina no comando
sofreram perdas significativa-
mente menores na crise iniciada
em 2008. “A percepção de risco é
diferente, as análises se tornam
mais profundas e as discussões
mais ricas. Ter apenas um repre-
sentante de uma minoria, po-
rém, não adianta, pois geralmen-
te essa pessoa não consegue colo-
car seus pontos de vista”, alerta.

Curiosamente, a pesquisa re-
vela que quanto maior a compa-

nhia, menor é a presença femi-
nina nos postos mais altos. Elas
também quase não têm repre-
sentação nas estatais, que defi-
nem grande parte de suas posi-
ções de comando por meio de
indicações políticas. Di Micelli
afirma que empresas do setor de
consumo são mais propensas a
ter posições da alta administra-
ção ocupadas por executivas.
Mesmo assim, nomes como
B 2 W, A r e z z o, Dufr y e Natura
nunca tiveram uma mulher em
seus conselhos de administração
entre 1997 e 2012.

Já as empresas familiares ten-
dem a registrar uma maior pro-
porção de mulheres no conselho
de administração, mas isso não se
reflete na diretoria executiva. “Fica
claro que elas estão lá quase sem-
pre por vínculos acionários. Ou se-
ja, ela é membro da família contro-
l a d o r a”, afirma o professor.

Todas essas questões serão de-
batidas hoje no auditório da Di-
reito GV, em São Paulo. O evento
contará com os realizadores do

estudo, executivos, acadêmicos e
representantes do Governo Fede-
ral. “O objetivo é refletir sobre os
motivos que levam o mercado a
se comportar dessa maneira e a
pensar em soluções que reduzam
a desigualdade”, afirma Lígia.

Uma sugestão do grupo é o es-
tabelecimento de ações afirmati-
vas que determinem participa-
ção mínima de ambos os gêneros
em conselhos de administração
de sociedades de economia mis-
ta e empresas públicas. Outra
ideia é o oferecimento de opera-
ções de crédito de bancos de de-
senvolvimento com condições
diferenciadas para empresas
comprometidas com o tema.

A pesquisadora destaca tam-
bém soluções mais práticas para
as executivas como a criação de
uma infraestrutura adequada
no local de trabalho para auxílio
na criação dos filhos e ações de
mentoring, networking, coa-
ching e treinamento a fim de in-
serir as mulheres nos conselhos
de administração.

E ST RAT É GI A

Universidade americana
quer ampliar atuação no país

CLAUDIO BELLI/VALOR

Anthony Bailey, vice-reitor de iniciativas globais da USC, está montando um fundo de doações no país para bolsas de estudo

Letícia Arcoverde
De São Paulo

Com escritório no país desde
fevereiro deste ano, a Universida-
de do Sul da Califórnia (USC) se-
gue com planos de atrair mais es-
tudantes e pesquisadores brasi-
leiros e aprofundar as parcerias
com instituições nacionais. O
acordo mais recente foi assinado
no início do mês com a Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes)
e vai disponibilizar bolsas de
doutorado de até US$ 50 mil para
pesquisadores de todas as áreas
de conhecimento.

O vice-reitor de iniciativas glo-
bais da universidade, Anthony
Bailey, e a vice-presidente de ad-
missões, Katharine Harrington,
visitaram o Brasil para a assinatu-
ra do acordo e a participação em
feiras de universidades estran-
geiras voltadas a alunos brasilei-
ros de graduação e pós. A percep-
ção, que resultou na abertura do
oitavo escritório da universidade
fora dos Estados Unidos no início
do ano, é de que a aproximação
da instituição com o país pode
gerar benefícios para ambos os

lados. “É um momento interes-
sante para se estar engajado com
o Brasil. Além de a economia ir
bem, há uma grande necessidade
de talento”, diz Bailey.

A universidade praticamente
dobrou o número de alunos bra-
sileiros nos últimos dois anos —
de 32 para mais de 60 —, o que
faz com que o país fique entre os
20 com maior presença no corpo
discente da instituição. A USC é
hoje a universidade americana
com mais estrangeiros, quase um
quarto do total dos cerca de 40
mil alunos, a maioria em progra-
mas de pós-graduação.

Na opinião de Katharine, ainda
há espaço para crescer e esse nú-
mero pode passar dos 100 nos
próximos anos. Ela ressalta, po-
rém, que a intenção não é atingir
metas, mas encontrar os estudan-
tes mais talentosos de qualquer
lugar. “A USC é hoje um microcos-
mo do mundo onde esses alunos
viverão. Os estudantes brasileiros
têm espaço nesse ambiente.”

Além das bolsas oferecidas em
parceria com a Capes — que in-
cluem o custo de todas as taxas
acadêmicas, passagem, auxílio
mensal para o pesquisador e famí-

lia e não têm limite de quantidade
—, a universidade já está na segun-
da chamada de trabalhos de pes-
quisa em uma parceria com a Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp), além
de manter relações fortes com a
Universidade de São Paulo (USP) e
a Fundação Getulio Vargas (FGV).

A USC também recebeu nove
alunos do programa Ciência Sem
Fronteiras para cursos de enge-
nharia. Como parte da estratégia
para aumentar a presença no Bra-
sil e o número de alunos do país
no campus, a universidade tam-
bém está montando um fundo de
doações para a oferecer bolsas.

Uma das áreas em que a insti-
tuição possui forte tradição é a
arte, disciplina que deu origem à
universidade. São seis faculdades
voltadas ao assunto, que abor-
dam arquitetura, dança, música,
artes plásticas, cênicas e cinema.
A USC, inclusive, selecionou um
brasileiro para um programa de
bolsas nas escolas de artes, que
oferece apenas quatro vagas glo-
balmente.

Com o aumento da demanda
por produção audiovisual nacio-
nal, que tem impacto no merca-

do de roteiristas, a universidade
já recebe bolsistas da área com
apoio do Governo Federal. Em-
bora os alunos brasileiros este-
jam espalhados pelos diversos
cursos, os representantes espe-
ram poder contribuir para esse
contexto. Uma das áreas mais
fortes hoje na instituição é a que
combina tecnologia e cinema. O

centro de tecnologia audiovi-
sual desenvolveu, por exemplo,
a tecnologia do filme “Av a t a r.”

Para Bailey, se antes essas téc-
nicas estavam restritas a empre-
sas de tecnologia, no Vale do Silí-
cio, agora a tendência é abrir es-
paço para a contribuição de pro-
fissionais criativos, o que muda o
foco para a cidade onde o cam-

pus da USC está localizado – Los
Angeles, berço de Hollywood.

A valorização de disciplinas
artísticas acaba contribuindo
também para o clima do campus.
“A ciência e a engenharia são
meios para um fim. A arte tem
um fim em si mesma, e nos ajuda
a entender o que é ser humano”,
afirma Katharine.
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