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As listas de mulheres que
deixam sua marca no fronte
empresarial aumentaram nos
últimos anos. 

Mas você talvez não saiba. 
Sim, algumas — como a

estrela Oprah Winfrey, a direto-
ra-presidente da Hewlett-
Packard Co., Carly Fiorina, e a
diretora-presidente da eBay
Inc., Margaret C. Whitman —
ganharam status de celebrida-
de. Mas a vasta maioria não é
muito conhecida fora de suas
empresas, apesar de ter bastan-
te poder dentro delas. 

Veja o exemplo de Marjorie
Magner, presidente do Global
Consumer Group, a divisão de
banco para pessoa física do
Citigroup. Ela está à frente de
mais de 150.000 funcionários e é
responsável por 120 milhões de
clientes. Se a unidade que
Magner comanda fosse uma
empresa separada, estaria entre
as dez maiores do mundo. Ou
Susan Arnold, vice-presidente do
conselho da Procter & Gamble
Co., que comanda as marcas de
beleza da empresa no mundo
todo, como Pantene, Olay e
Clairol, que geram mais de 25%
da receita da P&G e formam a
maior divisão da empresa. 

“Há apenas oito mulheres
diretoras-presidentes de empre-
sas que fazem parte da lista de
500 maiores da revista Fortune,
mas logo abaixo, normalmente
operando fora do radar, há um
grande grupo de talentos femini-
nos que comandam divisões mul-
tibilionárias”, diz Ilene H. Lang,
presidente da Catalyst, uma
firma de pesquisa de Nova York.
“Elas não são conhecidas fora de
suas empresas, de seus setores e
grupos de mulheres executivas
— mas isso não significa que não
gostem de poder e sucesso. Elas
estão progredindo e são a lide-

rança do futuro nas empresas.”
Nada disso significa que de

repente passou a haver equilí-
brio entre os sexos nas empre-
sas globais, depois de anos de
dominação masculina. As
mulheres têm apenas 7,9% das
posições no nível de diretor exe-
cutivo (cargo que os americanos
chamam de executive vice-pre-
sident) ou acima disso nas
empresas da Fortune 500, segun-
do estudo de 2002 da Catalyst.

Mas a Catalyst e outros gru-
pos que acompanham as mulhe-
res em posições de comando
também destacam uma geração
de mulheres que quebrou os

padrões, que começaram suas
carreiras na década de 70 e 80 e
agora estão mudando o cenário
de liderança nas empresas. Isso
se tornou evidente quando o
Wall Street Journal tentou iden-
tificar as 50 mulheres a serem
observadas no mundo dos negó-
cios. A longa lista resultante
incluiu mulheres de praticamen-
te todo setor e de todo o mundo. 

O Journal fez um ranking
com base no potencial de causar
um impacto significativo nos
negócios nos próximos anos, e
levou em conta uma série de
fatores, como a influência de
cada uma na empresa e suas
conquistas recentes. Além
disso, considerou também os
desafios que elas enfrentam em
suas empresas e o que a repos-
ta a eles pode significar.

Muitas das mulheres incluí-
das na lista final (ao lado) já são

diretoras-presidentes ou altas
executivas; outras são mulheres
que estão a caminho do topo e
merecem ser observadas.

Mas todas estão prestes a
fazer mais e a subir mais alto no
futuro — e elas abriram o cami-
nho para outras mulheres. 

As mulheres a serem obser-
vadas no mundo dos negócios
não seguiram caminhos idênti-
cos. Por exemplo, Brenda
Barnes, de 50 anos, foi nomeada
diretora-presidente da Sara Lee
Corp. neste ano depois de um
hiato de seis anos sem um
emprego corporativo em tempo
integral. Em 1998, ela largou seu
posto à frente da divisão norte-
americana da Pepsi-Cola, da
PepsiCo, para passar mais
tempo com seus filhos, mas se
manteve nos negócios como
membro do conselho de várias
grandes empresas. Indira Nooyi,
a diretora-geral e administrati-
vo-financeira da PepsiCo, de 49
anos de idade, é mais típica.
Nooyi trabalhou em tempo inte-
gral na PepsiCo durante os últi-
mos dez anos, enquanto criava,
com seu marido, duas filhas. 

Apesar das diferenças, essas
mulheres têm algumas impor-
tantes qualidades em comum.
Essas mulheres são inteligentes
e enérgicas, estão dispostas a
trabalhar duro, e são grandes
motivadoras. Mas elas também
têm mais probabilidade do que
os homens de assumir riscos, já
que galgaram a escada hierár-
quica assumindo divisões pro-
blemáticas que seus colegas
masculinos não queriam coman-
dar. Além disso, quase todas
subiram pelo lado operacional
do negócio, no qual eram res-
ponsáveis pelo resultado final.
Nesse sentido, elas formam uma
minoria distinta entre as admi-
nistradoras, que ainda estão
amplamente concentradas em
cargos que não são de direção.

Mulheres ampliam espaço na
direção de grandes empresas

Elas aceitam desafios
que homens recusam e
mostram que também
têm ambição.

50 LÍDERES 
O Wall Street Journal elaborou uma lista de 50 mulheres baseada no potencial delas de ter um impacto
no mundo dos negócios nos próximos anos. Aqui estão elas:

NO COMANDO
1 Carly Fiorina

Diretora-
presidente 
da Hewlett-
Packard

2 Margaret C. Whitman
Diretora-presidente da eBay

3 Andrea Jung
Presidente do conselho da Avon
Products

4 Michelle Peluso
Presidente da Travelocity

5 Anne Mulcahy
Diretora-presidente da Xerox

6 Rose Marie Bravo
Diretora-presidente do Burberry
Group

7 Ann Fudge
Presidente da Young & Rubicam

8 Patricia Russo
Presidente da Lucent Technologies

9 Xie Qihua
Presidente do conselho da Shanghai
Baosteel

10 Debra A. Cafaro
Presidente da Ventas

11 Anne Lauvergeon
Diretora-presidente da Areva

12 Ho Ching
Diretora-presidente da Temasek
Holdings

13 Marjorie Scardino
Diretora-presidente da Pearson

HERDEIRAS
1 Abigail P.

Johnson
Diretora-geral 
da Fidelity
Management &
Research Co.

2 Ana Patricia Botín 
Presidente do conselho do Banco
Español de Credito

3 Shari Redstone
Diretora-geral da National
Amusements

4 María Asunción 
Aramburuzabala
Vice-presidente do conselho 
do Grupo Modelo

5 Elisabeth Murdoch
Presidente da Shine

NA ROTA DA LIDERANÇA
1 Karen Katen

Diretora-geral da
Pfizer Global
Pharmaceuticals

2 Marjorie
Magner
Presidente 
do Global
Consumer Group, Citigroup

3 Indra Nooyi
Diretora-geral e administrativo-finan-
ceira da PepsiCo

4 Zoe Cruz
Diretora global de renda fixa do
Morgan Stanley

5 Brenda Barnes
Diretora-geral e de operações da
Sara Lee

6 Sharon Allen
Presidente do conselho da Deloitte &
Touche LLP

7 Susan Arnold
Vice-presidente do conselho da
Procter & Gamble

8 Safra Catz
Co-diretora-geral da Oracle

9 Linda Cook
Diretora executiva para gás e energia
da Royal Dutch/Shell Group

10 Gina Centrello
Diretora e editora geral da Random
House Publishing Group

11 Susan Desmond-Hellmann
Diretora-geral de desenvolvimento de
produtos da Genentech

12 Linda Dillman
Diretora executiva da Wal-Mart Stores

13 Fumiko Hayashi
Diretora-geral da BMW Tokyo

14 Ann Moore
Presidente da Time Inc.

15 Sallie Krawcheck
Diretora administrativo-financeira do
Citigroup

16 Jenny Ming
Diretora-geral da Old Navy

17 Vanessa Castagna
Diretora-presidente para lojas,
catálogo e internet da J.C. Penney

18 Wu Xiaoling
Vice-presidente do Banco 
Popular da China

19 Yang Mianmian
Diretora-geral do Haier Group

20 Mellody Hobson
Diretora-geral da Ariel Capital
Management

21 Naina Lal Kidwai
Diretora executiva para a Índia do
HSBC

22 Myrtle Potter
Diretora-geral de operações comer-
ciais da Genentech

23 Doreen Toben
Diretora administrativo-financeira da
Verizon Communications

24 Yoon Song Yee
Vice-presidente da SK Telecom

PROPRIETÁRIAS
1 Oprah Winfrey

Harpo Inc.

2 Kim Sung Joo
Sungjoo
International,
Sungjoo Design
Tech & Distribution

3 Fredy Bush
Xinhua Financial Network

4 Dolly Parton
Dollywood

FILANTROPIA
1 Patty 

Stonesifer
Diretora-geral e
co-presidente do
conselho da
Fundação Bill e
Melinda Gates

VIGIAS DO MERCADO
1 Elizabeth

Grossman
Procuradora-
geral regional
em exercício da
Comissão de
Igualdade de
Oportunidades
de Emprego dos EUA

2 Amy Butte
Diretora financeira da Bolsa de
Valores de Nova York

3 Linda Chatman Thomsen
Vice-diretora de fiscalização da
Securities and Exchange Commission
(comissão de valores mobiliários)
dos EUA
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