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Preconceito é menor, mas rotina ainda é pesada 
 
Entrar no escritório às 8h e, com sorte, sair às 18h. Se o dia for de serão, certamente o 
expediente não acaba antes das 21h. Soma-se a isso obrigações pessoais e happy hour com os 
colegas de escritório. Rotina pesada? Imagine só ainda ter que organizar as tarefas domésticas e 
cuidar dos filhos. Pois é essa a rotina que grande parte das executivas enfrenta todos os dias. Não 
é fácil, mas essas mulheres garantem que é possível ser profissional, mulher e mãe. Mas nem 
tudo ao mesmo tempo. 
 
O segredo, revelam, é priorizar e se livrar da mania de perfeição. É impossível manter o mito da 
super- mulher. O terninho, antigo companheiro das executivas nos anos 80, pode ser até 
aposentado. Profissionais bem sucedidas garantem: não é preciso buscar artifícios masculinos 
para ganhar respeito no mundo corporativo. 
 
Segundo pesquisa realizada pelo Grupo Catho, atualmente 15,87% dos presidentes e CEOs são 
mulheres e a perspectiva é que, daqui a alguns anos, esse número chegue a 40%. De acordo com 
Silvana Case, vice-presidente executiva da consultoria, é cada vez maior o número de integrantes 
do sexo feminino que está correndo atrás do prejuízo histórico e investindo na formação 
acadêmica e profissional. 
 
- As mulheres investem muito na carreira. Por isso são aprovadas em tantos processos seletivos. 
As companhias não avaliam mais se o candidato é homem ou mulher, e sim se tem o perfil 
exigido para o cargo - analisa Silvana, que usou 60.211 empresas como base para a pesquisa 
sobre o progresso da mulher.  
 
Poucas têm comando nas empresas de Tecnologia 
 
Se os dados do levantamento do Catho são animadores, por outro lado, estudo realizado pela 
Catalyst - grupo que pesquisa a participação das mulheres no mundo dos negócios - mostra que 
em 2003, elas representavam 12,4% dos integrantes de boards, mas apenas 9% dos boards de 
companhias de alta tecnologia. 
 
Com a saída de Carly Fiorina do comando da HP em fevereiro, apenas sete mulheres permanecem 
como CEOs de empresas listadas entre as 500 mais da Fortune. As razões apontadas pela 
pesquisa da Catalyst são várias, indo de um ambiente pouco receptivo à presença feminina - 
principalmente no caso de empresas de alta tecnologia - até a diferença na capacidade de homens 
e mulheres. 
 
Única diretora na IBM Brasil, a executiva Vânia Curiati tem outra teoria. "As mulheres só entraram 
efetivamente no mercado corporativo há cerca de dez anos. No Brasil, essa movimentação é ainda 
mais recente, de uns seis anos para cá. Ainda vai demorar um tempo para a mulher se igualar aos 
homens em posições de direção e presidência", analisa Vânia.  
 
A executiva acredita, no entanto, que isso é perfeitamente possível. "As empresas estão 
investindo cada vez mais na diversidade dentro das equipes", observa a executiva, que é diretora 
de software da IBM Brasil. 
 
Enquanto os homens são considerados mais racionais e focados, as mulheres são valorizadas 
pelas empresas pela capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, avalia Andrea Krug, 
gerente de treinamento e desenvolvimento do Grupo TIM/Telecom Itália. Um time misto, 
concorda Andrea, é o ideal para toda companhia.  
 



Para a personal coach Patrícia Vieira de Andrade, atualmente as mulheres já sentem mais 
facilidade para conciliar as atividades. "É necessário ter uma vida própria, saber delegar tarefas", 
analisa. 
 
Dividir o tempo e deixar de lado a mania de perfeição 
 
Deixar de lado a mania de perfeição e saber dividir o tempo são o segredo para não comprometer 
os relacionamentos fora do escritório. "O nível de comprometimento de homens e mulheres no 
trabalho deveria ser igual, mas o sexo feminino acaba se cobrando mais", acredita Denise Santos, 
diretora geral da área de telefone celular da Siemens. Gerente do Senac São Paulo, Rosana 
Martins conta que, para conseguir cumprir a rotina de forma satisfatória, acorda muito cedo e 
dorme muito tarde. "Compras, só pela Internet", revela. 
 
Mesclar a vida profissional com a pessoal foi a solução encontrada pela gerente de marketing do 
Caminho Aéreo Bondinho do Pão de Açúcar, Izabel Mattos para resolver o dilema. A executiva, 
que é uma das responsáveis pelos eventos noturnos que acontecem no ponto turístico do Rio, 
conta que, às vezes, leva o marido e a filha adolescente para os eventos. "Acho positivo que 
participem da minha rotina", justifica Izabel.  
 
E, mais uma vez, priorizar é tudo. Saber decidir o que é mais importante no momento é uma 
atitude muito útil a qualquer executiva. "Certa vez, em uma reunião na qual eu era a única 
mulher, cheguei mais tarde porque tinha ido a um encontro no colégio dos meus filhos.  
 
Quando entrei na sala, ouvi uma piadinha. Fui firme e falei que meu trabalho não sofria nenhuma 
alteração por causa disso. A mulher tem que se impor e mostrar resultados. Isso é o suficiente", 
acredita Vânia Curiati, da IBM. 
 
Saiba mais 
 
Na próxima terça-feira, dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A data 
costuma ser associada a uma proposta da líder comunista alemã Clara Zetkin, feita em 1910, 
durante o II Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, em Copenhague, para lembrar 
operárias mortas em um incêndio que teria ocorrido em Nova York, em 1857.  
 
O incidente, no entanto, não é comprovado historicamente. Embora não se conheça com precisão 
o motivo pelo qual o 8 de março foi escolhido, o fato é que se consagrou ao longo do século XX. 
Em especial, com o movimento feminista da década de 60. Em 1975, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) reconheceu a data como o Dia Internacional da Mulher. 
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