
O novo mundo das mulheres 
Ralph Fuchis 
  
Existe hoje um certo estado de perplexidade e deslumbramento com a constatação do poder 
conquistado pelas mulheres. O assunto é tema freqüente na mídia, nas universidades e mais 
recentemente nos estudos mercadológic os das grandes empresas.  
 
Em todas as áreas observamos o surgimento dessa nova supremacia. Por exemplo: na 
universidade, 55% das vagas são ocupadas por mulheres, número este que tende a crescer ainda 
mais, a tal ponto, que levou o ex- ministro da Educação Paulo Renato a dizer que no futuro 
teremos que fazer "programas especiais para a minoria masculina". Nas empresas também 
observamos a mesma tendência. Hoje, 44% dos cargos de administração e gerência são ocupados 
por mulheres e o número de companhias que são presididas por elas praticamente dobrou em 
menos de 10 anos.  
 
A mulher também é o principal alvo dos apelos publicitários e não poderia ser diferente, pois é ela 
quem mais toma a decisão final de compra da maioria dos produtos e serviços de consumo.  
 
Bem, é inegável o avanço das mulheres por meio da ocupação de novos papéis que há pouco 
eram territórios de domínio muito mais masculino. Isso é saudável e desejável.  
 
Diante dessa revolução a questão que se coloca é: como os homens estão reagindo diante de tudo 
isso? O primeiro movimento é a perda de referência e o conseqüente aumento da insegurança. É 
importante observar que a insegurança não é advinda da constatação das conquistas femininas. É 
sim um questionamento de todos os valores que sustentaram o domínio masculino até um 
passado recente.  
 
Aptidões como raciocínio lógico, assertividade, racionalidade, cedem espaço para novos conceitos 
como inteligência emocional e afetividade para liderar.  
 
É como estudar a vida inteira um assunto, no qual você se torna um especialista, e quando chega 
o dia da prova descobre que o assunto é outro e as perguntas também.  
 
O segundo movimento é o processo de revisão daquilo que é realmente importante na vida. É 
nesse momento que observamos um importante ponto de inflexão na curva evolutiva, que é a 
ampliação da consciência sobre si mesmo, ou seja, sua individualidade.  
 
O homem está percebendo que seu principal compromisso é consigo mesmo enquanto indivíduo e 
não com os personagens que sempre desempenhou como profissional, marido, pai etc.  
 
Não tem a ver com sentimentos de natureza egoísta. Simplesmente os homens estão percebendo 
que a felicidade à sua volta depende primeiro da sua própria felicidade.  
 
Ao começarem a se desapegar dos chamados personagens que determinaram o mando de suas 
vidas, os homens estão se redescobrindo e canalizando essa energia para aquilo que realmente é 
importante, que é ser feliz. Para isso, em muitos casos, foi só prestar atenção em algumas coisas 
simples, que às vezes sempre estiveram ao seu lado.  
 
Isto permitiu, por exemplo, aproximarem-se mais dos filhos, de participar no melhor "estilo gelol" 
de tarefas até então exercidas pelas mulheres.  
 
Essa mudança é maior que a incorporação de novos valores, de natureza mais sensível, é um 
verdadeiro grito de liberdade, de se dar o direito de tirar o máximo que a vida pode dar, seja lá o 
que isso quer dizer para cada um.  
 



Dessa forma, começa a se desenhar um novo homem, mais humano, mais livre e com uma 
consciência maior de que a sua felicidade não está nos diferentes papéis que desempenha perante 
a sociedade, e sim no compromisso que assume consigo mesmo enquanto indivíduo.  
 
Uma conseqüência prática dessa mudança de prioridade está na administração dos seus recursos, 
que são o seu tempo e seu dinheiro.  
 
Este novo comportamento fica mais nítido quando observamos o boom que alguns setores 
vivenciam como, por exemplo, a indústria voltada para o lazer adulto, para os hobbies.  
 
Nesse sentido, cozinhar, que sempre foi um território mais feminino, vem ganhando uma legião 
de novos adeptos entre os homens, mais atraídos pelo prazer do que pela necessidade. E eles 
levam tão a sério a brincadeira, que 60% dos compradores de livros de luxo de gastronomia e 
90% dos fogões italianos da marca Ilve que custam R$ 70 mil reais, são homens.  
 
Mas há também aqueles que querem gastar o tempo com esporte e aventura. Quem ganha com 
isso é a indústria que vem nessa esteira. Um exemplo é o sucesso da feira Sport Adventure Fair, 
que recebeu 90 mil visitantes e movimentou consideráveis R$ 60 milhões em 2003.  
 
Outro aspecto importante desse fenômeno - o aumento da consciência da própria individualidade -
, é o seu caráter virtuoso, pois pessoas que estão bem consigo mesmas são mais aptas a se 
relacionarem melhor com os outros, e é isso que estamos observando com relação aos homens: 
pais mais participativos e presentes, maridos mais sensíveis e profissionais mais competentes.  
 
Já as mulheres, numa proporção maior que os homens, estão canalizando toda a sua energia para 
os novos papéis que conquistaram, dentre estes o de profissional com maior destaque.  
 
Se, de um lado, é extremamente prazeiroso o sentimento de ter conseguido vencer em territórios 
que, até pouco tempo, eram predominantemente masculinos, como na atividade profissional, de 
outro, existe um sentimento de dissonância com relação às outras coisas da vida, que, de certa 
maneira, a mulher teve que abrir mão: poder estar mais com os filhos ou apenas ter mais tempo 
para ela mesma.  
 
Desta forma, se existe um processo evolutivo e se este caminha no sentido da ampliação da 
consciência da individualidade, podemos considerar que o homem está mais perto disso que a 
mulher. Esta ainda está vivenciando a experiência da conquista de novos territórios, todos ligados 
aos papéis que desempenha. Daí a idéia: "Na guerra dos sexos ganha quem está perdendo".  
 
Gazeta Mercantil – 5, 6 e 7 nov. 2004, Fim de Semana, p8 


