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Há muito tempo, as mulheres vêm ampliando
sua atuação na sociedade. De mães e
esposas passaram a chefes de família, super-

visoras, gerentes, diretoras e presidentes de enti-
dades, associações e empresas. Sua participação
no mercado de trabalho passou a crescer em ritmo
acelerado na década de 70 e, no início do milênio, já
representava 40% população economicamente
ativa do país – 33 milhões de trabalhadoras.

Apesar do avanço, ainda é pequeno o número
de mulheres que conseguem atingir o topo das
organizações. Pior: a ONU (Organização das
Nações Unidas) aponta que 70% das pessoas que
vivem abaixo da linha de pobreza são mulheres.
Em 2000, a entidade promoveu a Cúpula do
Milênio, evento com a participação de dirigentes
mundiais e chefes de Estado. Nele, oito metas –
entre elas, a igualdade entre os sexos e a valo-
rização da mulher – foram fixadas para reduzir
pela metade o número de mi-
seráveis no mundo.

No Brasil, essa desigualda-
de foi comprovada pela pesqui-
sa Perfil Social, Racial e de Gê-
nero das 500 Maiores Empresas
do Brasil e suas Ações Afirma-
tivas, realizada, em 2003, pelo
Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social. A par-
tir dela, o Ethos lançou, recente-
mente, o manual O Compromis-
so das Empresas com a Valori-
zação da Mulher, que aborda a
estreita relação entre a valori-
zação das mulheres e a erradi-
cação da pobreza, indicando os
vínculos entre as ações de
responsabilidade social empre-
sarial e as metas da ONU.

O estudo mostrou, também, que apenas 3%
das organizações pesquisadas têm políticas
claras de promoção da eqüidade de gênero, com
programas de redução de desigualdades salariais
e de capacitação profissional específicos para
melhorar a qualificação das mulheres. "A gestão
nas empresas ainda é muito masculina. A mulher
é considerada competente para cargos que exi-
jam sensibilidade. Trata-se de uma questão cultu-
ral e de um paradigma a ser quebrado pelas orga-
nizações, que precisam reconhecer o preconceito
e enfrentá-lo", adverte o gerente de comunicação
do Ethos, Leno Silva.

EVOLUÇÃO
O levantamento do Ethos ainda mostra que o

número de mulheres em cargos de direção nas
grandes empresas brasileiras vem aumentando,
mas ainda é minoria: 18% ocupam cargos gerenciais
e apenas 9%, de direção. O salário é 20,5% menor
que o do homem. As diferenças são ainda maiores
para mulheres negras, que, além da discriminação
em relação ao sexo, são vítimas do racismo.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), em junho elas ganharam, em
média, 61% menos que os homens brancos, 51%
menos que as mulheres brancas e 19% menos que
os homens negros. "As trabalhadoras negras
estão entre as mais pobres e isso é barreira para
o conhecimento. Quanto maior for a falta de co-
nhecimento e especialização, menor a chance de
ingressar no mercado de trabalho, possibilidades
de carreira e rendimentos. Infelizmente, em uma
similaridade entre brancos e negros com o mesmo

conhecimento, o negro já sai perdendo", diz a
vice-presidente de Responsabilidade Social da
ABRH Nacional, Jorgete Lemos.

Conforme a Pesquisa Nacional de Amostra de
Domicílios (Pnad), realizada pelo IBGE de setem-
bro de 2002 a setembro de 2003, as mulheres
encontram mais dificuldades para ingressar no
mercado de trabalho. A taxa de desemprego entre
elas foi de 12,3% e cai para 7,8% entre os homens.
"O fato de ter mais mulheres desempregadas é
diretamente proporcional à procura, como quem
sai de uma faculdade. Cada vez que um posto de
trabalho é fortalecido pela tecnologia, a com-
petência e o resultado viram diferenciais e as mu-
lheres ganham espaço. É questão de tempo para
que elas ocupem até mais espaço que o homem no
mercado de trabalho", acredita o diretor da
Dialogar Consultoria, José Emídio Teixeira.

Consultora organizacional e presidente da
Toucher Desenvolvimento Hu-
mano, Bete D’Elia acredita que
a tendência do mundo do tra-
balho é chegar à igualdade de
gênero. “O conhecimento será
a grande moeda que equilibrará
esse jogo. Hoje, as mulheres
estudam e se especializam
mais que os homens e têm
mostrado a sua grande capaci-
dade de incorporar o estilo de
liderança necessário às empre-
sas de vanguarda.” Ainda se-
gundo ela, ao contratar, o RH
deve dar atenção não ao gê-
nero, e sim à pessoa capaz de
acompanhar o ritmo das mu-
danças e de atuar com a lide-
rança conectando as pessoas
ao negócio e aos resultados.

GESTÃO EXEMPLAR
Segundo Jorgete, um dos papéis dos gestores

de pessoas é assessorar as empresas na pro-
moção da eqüidade. "É preciso reduzir as bar-
reiras entre discurso e prática e a ABRH-Nacional
vem fazendo a sua parte. Sua estrutura atual é um
exemplo da busca de eqüidade quanto ao gênero."
Em seu quadro, a entidade possui 69% de mu-
lheres na área de administração, 46% na diretoria
executiva e 55% na presidência das seccionais.

Eleita pelas revistas Exame e Você S.A. uma
das 150 melhores empresas para se trabalhar e
também uma das 40 melhores empresas para a
mulher trabalhar, a Mony Consultoria é outro
exemplo de organizações que valorizam a partici-
pação feminina no mundo do trabalho. "O grande
segredo é dar à mulher a chance de disputar uma
posição no nível de diretoria e ter o mesmo reco-
nhecimento salarial dos homens", conta a respon-
sável pela área de RH, Cristiane Barros de Oliveira.

Uma das ações da Mony é oferecer apoio e
proporcionar segurança no período que antecede
a licença-maternidade. Neste ano, a empresa pro-
moveu duas funcionárias gestantes antes da
licença. Na hora de contratar, diz Cristiane, os
pré-requisitos são os mesmos para homens e mu-
lheres. A empresa baseia-se em conceitos moder-
nos de gestão de pessoas, que permitem uma
avaliação abrangente do potencial de desenvolvi-
mento, das habilidades para trabalhar em equipe,
da capacidade de gerenciamento de pessoas e
processos, da orientação voltada para resultados
e do comprometimento, entre outros fatores.

No dia 9 de dezembro, o consultor César
Souza coordenará o workshop Apo-
sentadoria Empreendedora - Como plane-

jar a nova etapa de sua vida, no Gran Meliá WTC,
em São Paulo (SP).

O evento é destinado a profissionais que vão
se aposentar ou que já se aposentaram e desejam
reiniciar projetos profissionais, pessoais e fami-
liares. Os participantes, diz Souza, sairão do even-
to com um "Projeto de Vida 2010", com os prin-

cipais objetivos a serem alcançados, e um
cronograma de metas, prazos e possíveis par-
ceiros, para iniciarem a implantação do Plano de
Ação 2005.

Os associados do Sistema Nacional ABRH têm
10% de desconto.

Informações:
Tel. (11) 3951-8883
www.aposentadoriaempreendedora.com.br
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Aposentadoria Empreendedora

Sonho para muitos, atingir o comando máximo
de uma empresa definitivamente não é uma
tarefa simples. Mais do

que estratégico, um presi-
dente de empresa tem de ser
capaz de segurar o leme da
organização nos momentos de
vento a favor do mercado e nos
instantes em que o mar da
competitividade resolve quase
virar o barco. O cargo é para
poucos e muito poucos execu-
tivos de RH chegaram a fincar
sua bandeira nesse posto. Por
quê? Esse é o tema da matéria de
capa deste mês de Melhor –
Gestão de Pessoas.

A edição traz duas matérias
sobre motivação: uma da HR
Magazine, que mostra a importân-

cia de programas desse tipo estarem alinhados às
estratégias da empresa, e outra
que revela como manter uma
equipe de vendas em dia, sem se
deixar cair no sentimento de
frustração por metas inatingíveis
e por um mercado cada vez mais
competitivo.

Uma entrevista com a dire-
tora da Delphos e Associados,
Valderez Ferreira, trata de
coaching emocional e um ca-
derno especial mostra os im-
pactos da MP 209, que altera a
tributação dos planos de pre-
vidência complementar.

Assinatura:
Tel. (11) 3039-5601

assinatura@editorasegmento.com.br

MELHOR

Trajetória ascendente

Nos dias 25 e 26 de novembro, no Cietep, em
Curitiba (PR), será realizada a 2ª BAWB -
Conferência Internacional Business as

Agent of World Benefit, que vai mostrar como os
negócios podem ser lucrativos e, ao mesmo tem-
po, uma ferramenta de transformação mundial. 

Com o tema Alianças de Prosperidade em
Benefício do Mundo, a conferência será voltada
para o fomento de alianças empresariais que
promovam comunidades econômica, social e
ambientalmente sustentáveis. Serão apresenta-
dos casos de empresas, validando a idéia de que
os negócios podem manter a lucratividade e, ao
mesmo tempo, beneficiar o mundo. 

Os palestrantes são David Cooperrider, da
Universidade Case Western Reserve, e Ilma
Barros, coordenadora de desenvolvimento orga-
nizacional do Sistema Fiep, professora adjunta do
LeMoyne College e da Escola de Business da
Universidade do Estado de Nova York. 

A promoção do BAWB é do Sistema Fiep,
através do Sesi-PR, e realização do IPD (Instituto
Paraná Desenvolvimento). Associados do Sistema
Nacional ABRH têm 35% de desconto. 

Informações: 
Tel. (41) 218-7785 
www.bawb.org.br

CONFERÊNCIA 

José Emídio: questão de tempo
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MERCADO DE TRABALHO

Mulheres ainda
são excluídas

ARTIGO

O papel realmente
estratégico de RH

Aárea de RH tem se modificado sensivel-
mente nos últimos anos. Deixou para trás a
imagem burocratizada de profissionais que

se ocupavam com funções meramente opera-
cionais, embora necessárias, sem tomar parte no
processo decisório da empresa.
Contribuiu para isso o fato de
que as organizações também
tomaram consciência de que RH
pode agregar muito valor às
decisões da empresa, ao con-
tribuir com processos inova-
dores e uma gestão que valoriza
o principal bem de qualquer
companhia: as pessoas.

Mas se há uma nítida valo-
rização das atividades desen-
volvidas pelos profissionais de
RH, evidentemente o desafio de
atender à crescente demanda
por soluções de recursos hu-
manos é também muito grande.
Para corresponder satisfatoria-
mente e, ainda por cima, ter uma
atuação estratégica, é indispensável desenvolver
algumas qualidades, consideradas vitais. É preciso
ser flexível, dinâmico e, acima de tudo, entender a
linguagem dos negócios, interagindo com todos os
níveis da empresa. Aliás, essas são qualidades
esperadas nos profissionais de quaisquer áreas da
empresa – não é prerrogativa de RH.

As exigências parecem não ter fim. Mas, no
fundo, o cenário é mais simples do que parece. O
perfil dos profissionais mudou, e para melhor, sem

dúvida alguma. A figura somente executora é
coisa do passado. Hoje é indispensável ser
estratégico e ajudar na condução dos negócios. E
tudo fica mais fácil se a pessoa estiver atenta ao
que acontece à sua volta, bem informada sobre o

que vai pelo mundo.
Outro desafio com o qual se

deparam os profissionais da
área – e novamente isso não é
prerrogativa de quem trabalha
com RH – é a velocidade da
informação, fato que imprimiu
um ritmo acelerado às mu-
danças. A conseqüência mais
nítida desse processo é a inter-
nacionalização econômica e
tudo o que dela advém. As
empresas que querem se
destacar precisam ter os olhos
abertos para o mundo, a rapi-
dez para captar o que surge de
novo e a perspicácia para
antever tendências. E as orga-
nizações enxergam por meio

dos olhos das pessoas. Quanto maior o número de
profissionais com esse perfil, melhores serão os
resultados. Aqui está o duplo desafio da área de
RH: ter em suas fileiras pessoas preparadas e, o
mais importante, suportar a liderança na capaci-
tação das pessoas, com o respaldo de toda a
organização.

Wagner Brunini é diretor de RH para a
América do Sul da BASF.

Wagner Brunini*
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Alianças de prosperidade
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