
Uma destruidora de tabus 
José Eduardo Gonçalves 
  
São Paulo, 11 de Janeiro de 2005 - A diretora de RH do Grupo Pão de Açúcar começou 
de baixo, numa feira. Maria Aparecida Fonseca é uma destruidora de tabus. Nos 
últimos dez anos, esta executiva que gosta de ser chamada simplesmente de Cidinha 
contratou médicos, advogados e arquitetos para gerenciar lojas de supermercado, 
abriu vagas de trainees para pessoas com mais de 50 anos de idade, recolocou 
aposentados da terceira idade no mercado de trabalho e transformou donas de casa 
em "consultoras de compras".  
 
Aos 48 anos, casada, com dois filhos, administradora de empresas e pós-graduada em 
Finanças, Cidinha é a diretora-executiva de recursos humanos da Companhia Brasileira 
de Distribuição (CBD), controladora da rede Pão de Açúcar, que reúne 70 mil 
funcionários em 600 lojas instaladas em 12 estados e fatura R$ 15 bilhões por ano 
(exercício de 2003). Mas a vida não foi tão simples para ela como parece agora.  
 
Paulistana do Alto da Mooca, cresceu ao lado de sete irmãos e começou a trabalhar aos 
13 anos como feirante em uma banca de tomates na zona leste da capital paulista. "Na 
feira, aprendi, de uma vez só, todos os princípios de marketing - cliente, atendimento 
e concorrência", lembra.  
 
Para ajudar a família e custear os estudos, ela trabalhou como operadora de caixa em 
um supermercado, o que na prática significava estar pronta para a labuta desde a 
descarga de um caminhão até a reposição de produtos nas gôndolas. O primeiro 
emprego com carteira assinada foi como  caixa executiva do Unibanco. Aos 17 anos, foi 
aprovada no vestibular para a Universidade Federal de São Carlos e depois disso ainda 
teve capacidade para ingressar na Escola Politécnica, a Poli, da Universidade de São 
Paulo (USP). "Queria mesmo era estudar no Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), mas naquela época a escola não aceitava mulheres", diz.  
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Uma destruidora de... 
José Eduardo Gonçalves 
  
São Paulo, 11 de Janeiro de 2005 - A diretora-executiva de Recursos Humanos da 
Companhia Brasileira de Distribuição CBD, Maria Aparecida Fonseca, aprendeu 
rapidamente que não era só na remuneração que as empresas tratavam homens e 
mulheres de maneira diferente, mesmo tendo funções iguais. "As mulheres pediam 
licença no mercado de trabalho, enquanto hoje se impõem e mostram o que têm para 
oferecer. Para crescer numa carreira empresarial, a mulher precisa primeiramente 
resolver - por meio dela mesma - o que pretende atingir", afirma.  
 
O desafio da usina  
 
Essa lição ela mesma aprendeu na década de 80, quando trocou São Paulo por Recife 
para atuar como controller de uma grande usina de cana-de-açúcar do grupo Othon 
Bezerra de Mello no interior de Pernambuco. Era a primeira mulher a ocupar uma 
gerência naquela cinqüentenária empresa nordestina e, de início, montou a área de RH 
da usina já sentido a necessidade de prioritariamente reduzir o alto índice de 
mortalidade infantil na região. Em quatro anos, conseguiu instalar 92 escolas, 



implementar um programa de saúde  - inclusive preventivo com a introdução de 
vacinas - e estabelecer um sistema de alimentação de nutrição equilibrada. "Aprendi 
na usina que não tinha que ser igual aos homens", diz.  
 
Foi justamente recorrendo à sensibilidade feminina que obteve, no interior 
pernambucano, uma vitória marcante em sua carreira de executiva. Numa tarde, um 
colega de trabalho caiu numa moenda de cana e ficou muito ferido. Cidinha 
imediatamente entrou em ação na operação de socorro, ajudando a colocar o 
acidentado - todo ensangüentado - em um automóvel e enfrentando 120 quilômetros 
de estrada sob sol ardente até Recife, onde estava o hospital mais próximo. O colega 
acidentado teve o atendimento médico a tempo, mas Cidinha tratou de deixar o 
hospital rapidamente e foi direta até a sede do grupo proprietário da usina. Ao chegar 
ao escritório, não teve dúvidas para invadir a sala do dirigente e, aos gritos e de dedo 
em riste, exigir: "A partir de amanhã, quero uma ambulância permanentemente na 
usina. E não pode ser daqui a alguns dias, tem que ser amanhã, está me ouvindo?" 
Desde então, a usina nunca mais deixou de ter uma ambulância no canavial.  
 
Administração da crise  
 
Ao retornar a São Paulo, ela deixou de trabalhar por um ano para ter seu segundo filho 
e sentiu de perto a discriminação do mercado em relação às mulheres. Mesmo com um 
currículo destacado, enfrentou sérias dificuldades para dar continuidade à carreira de 
executiva. "Tive que começar de novo e me candidatei a uma vaga de instrutora de 
treinamento do Pão de Açúcar", conta. Ela já era chefe do centro de treinamento na 
região do Aeroporto (zona sul da capital paulista), no início dos anos 90, quando o 
grupo passou por sua mais profunda crise, marcada pelo fechamento de lojas e muitas 
demissões - uma fonte de estresse para qualquer profissional de RH. "Foi dolorido. 
Chegava em casa e nem jantava, mas conclui diante daquilo tudo que se minha 
carreira tivesse que ser mesmo na área de RH, seria naquele momento", afirma.  
 
Ela recebeu convites para deixar o grupo, mas sentia que poderia deixar para trás uma 
grande oportunidade. "Comecei a considerar que cresceria profissionalmente ao ajudar 
a administrar aquela crise e também tinha a convicção de que a empresa sairia 
daquela situação, já que havia uma firme determinação no projeto de reconstrução 
que participei, ao lado do Abílio e da Ana Maria Diniz." A determinação citada por ela 
pode ser traduzida em atitude dos acionistas. "Naquela ocasião, vivi o inverso do que 
normalmente as empresas vêem na função de uma área de RH. Em vez de rejeição às 
propostas mais ousadas, nossos projetos de RH eram constantemente aprovados e o 
que mais ouvíamos era ‘Vamos fazer o melhor’. Com autonomia e apoio, o nosso RH 
não tinha que olhar o mercado, precisava apenas desenvolver projetos tipicamente 
nossos, ou seja, com a nossa cara", revela.  
 
Do erro ao benchmarking  
 
Ao descobrir seus valores de identidade corporativa, a partir de 1994 o Pão de Açúcar 
fincou o pé na quebra de tabus, trazendo os profissionais de fora do varejo - como 
médicos, advogados e arquitetos - para o gerenciamento das lojas (alguns da primeira 
turma hoje são diretores do grupo), além de estender o conceito de trainee aqueles 
que já não eram jovens. E também inovou para corrigir erros. "Durante aquele 
processo, apuramos que o atendimento em nossas lojas não tinha uma boa imagem. 
Então, viajei até Orlando (Flórida, EUA) para uma visita técnica à Disneyworld, em que 
conheci os detalhes da excelência em atendimento. A bordo do avião na viagem de 
volta, já comecei a colocar um projeto no papel, que depois teve suas diretrizes 



enriquecidas pelo Abílio e a Ana. Hoje temos uma cultura de atendimento que virou 
benchmarking", relata a executiva, que em dezembro passado foi uma das vencedoras 
do prêmio "As mulheres mais influentes", da revista Forbes Brasil.  
 
kicker: "Aprendi na usina (de cana-de-açúcar) que não tinha que ser igual aos 
homens."  
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