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Negociar é a chave para a ascensão profissional feminina

Cursos, seminários, debates so-
bre conceitos e práticas de
gestão e tendências do mercado

de trabalho são assuntos em pauta dos
grupos informais que atuam na Grande

São Paulo e
no interior,
m u i t o s
deles esti-
m u l a d o s
pelas ações
da ABRH-
SP/Aparh,
que repre-
senta os
prof i ss io-
nais de RH
de todo o

Estado, além de oferecer ferramentas
para o desenvolvimento e integração
de todos esses profissionais no merca-
do de gestão de pessoas. Nesta edi-
ção, foram ouvidos representantes do
Centro de Estudos Avançados de
Profissionais de RH (CEAP-RH), do
Grupo Informal de Administradores
de Pessoal (Grinape) e do Grupo
Interhação. 

O coordenador do CEAP-RH, de
São Paulo, Jorge Covacs, reúne-se
mensalmente com outros 44 profis-
sionais representando 21 empresas,
além de 15 consultores e 8 inte-
grantes honorários, que atuam em
gestão estratégica de pessoas. O
Grupo está organizado em comitês
como o de Práticas, que identifica
as melhores práticas e tendências
em RH; o de Universidade, com o
objetivo de ampliar o relacionamen-
to com entidades de ensino; e o de
Cases, que discute projetos estratégi-
cos apresentados pelas organizações. O
grupo também convida especialistas
para falar sobre temas específicos,
como Fórum do Trabalho e reforma
sindical. 

Para Covacs, assuntos como as
reformas sindical e trabalhista terão
grande impacto para o setor de RH
neste ano, que também vai exigir

muito es-
forço por
parte das
e m p r e s a s
que conti-
nuam pro-
c u r a n d o
m e l h o r a r
sua compe-
titividade.
"A deman-
da por de-
s e n v o l v i -

mento e treinamento deverá ser forte
para enfrentar o desafio de se fazer

mais e melhor com menos recursos."
Covacs também destaca a contribuição
da ABRH-SP/Aparh, através de cursos,
fóruns e seminários que visam à atua-
lização, sempre fundamental, dos pro-
fissionais do setor. 

Já Walter Veiga, há oito anos coor-
denador do Grinape, da região do ABC
paulista, elogia o papel da ABRH-
SP/Aparh de fomentar a idéia de aglu-
tinação, objetivando o fortalecimento
das relações profissionais e humanas
dos gestores de RH. O Grupo, fundado
em 1974, é aberto a discussões de
todos os setores de RH e não possui
número fixo de participantes, reunin-
do, em média, 60 pessoas em seus
encontros mensais.

Veiga aposta, para 2005, em um
maior volume de ações das empresas
em treinamento e benefícios, re-
forçando a tendência de investimento
no capital humano como diferencial
de competitividade. "O RH está es-
treitamente ligado a dois setores
importantes nas organizações: o bu-
rocrático e o das relações humanas.
Acreditamos que reforçará seu papel
mais estratégico ao se dedicar mais

ao desenvolvimento humano e técni-
co", diz Veiga, um defensor da
aproximação cada vez maior dos gru-
pos informais com a ABRH-SP/
Aparh, respeitando-se as peculiari-
dades de cada um.

É justamente esse um dos objetivos
do Grupo Interhação, fundado em
1986, em Bauru (SP), e que conta com
a participação de 28 profissionais de 21
empresas de Bauru e região: interagir
com outros grupos informais e com
gestores de pessoas de outras áreas e
segmentos. A psicóloga e diretora de
RH, Neusa Maria Ferraz Valdo, presi-
dente do grupo composto por uma dire-
toria com oito integrantes, acha funda-
mental promover eventos que propi-
ciem a vivência de situações que des-
pertem e estimulem a atitude das pes-
soas. Por isso, espera para 2005 o for-
talecimento das relações interpessoais.
"O profissional de RH tem teorizado
muito e praticado pouco, estamos dis-
cursando e não aplicando, sem nos
percebermos como seres integrais."

Maior conscientização das fa-
mílias, dos empregadores e
dos professores em relação

ao problema atual enfrentado pelos
jovens universitários; a necessidade
de se formar uma cultura empreende-
dora no Brasil; e a criação de uma
combinação de estágio e responsabi-
lidade social (atividades voluntárias)
para corrigir ou amenizar as dis-
torções sociais do país foram as prin-
cipais conclusões da mesa-redonda

Educação, Trabalho e Empreende-
dorismo para o Jovem Estudante na
Cidade de São Paulo, promovida pelo
Instituto Via de Acesso no dia 28 de
fevereiro na capital paulista.

O evento teve como objetivos
identificar oportunidades existentes
para os jovens; traçar as exigências, os
perfis de habilidades e competências
valorizados pelo mercado; e analisar as
alternativas de aproveitamento profis-
sional, entre outras questões, de ma-
neira a levar mais estudantes e recém-
formados ao mercado de trabalho
paulistano.

Coordenada pelo deputado fede-
ral Walter Barelli (PSDB-SP), que
também é membro do Conselho

Deliberativo da ABRH-SP/Aparh, a
mesa-redonda contou com a presença
do presidente da ABRH-SP/Aparh,
Walter Sigollo, que defendeu a
necessidade de unir educação e tra-
balho. "É   preciso uma convergência
entre todos os esforços que são rea-
lizados tanto no âmbito federal,
quanto no estadual e municipal, para
que sejam criadas as condições entre
trabalho, empreendedorismo e políti-
cas públicas", enfatizou.

Também partici-
param da mesa-re-
donda Sofia Esteves
do Amaral (DM Re-
cursos Humanos);
Clemente Ganz Lú-
cio (Dieese); Oscar
Simões (Connect-
bus); Reinaldo Po-
lito (professor e em-
presário); Maurício
Sita (revista Vencer!);
José Luiz Ricca (Se-
brae São Paulo);

Ruy Leal (Instituto Via de Acesso),
além de Gilmar  Vianna Conceição,
secretário de Trabalho da Prefeitura
de São Paulo, e dos professores da
Escola Superior de Propaganda e
Marketing Eduardo Najjar e Alfredo
Passos, que atuaram como modera-
dores do evento.

Promovida pelo Instituto Via de
Acesso, organização não-governamen-
tal que atua para melhorar as chances
dos jovens que procuram se inserir no
mercado de trabalho, a mesa-redonda
foi a primeira de uma série de dez, que
serão realizadas mensalmente pela
ONG para discutir o cenário real de
aproveitamento do jovem estudante
pelo mercado de trabalho.

Presidente da DBM do Brasil e
para a América Latina, a con-
sultora de carreiras Vicky Block

é um exemplo de mulher que con-
seguiu chegar lá. Psicóloga e profes-
sora do MBA da FEA/USP e dos cur-
sos de educação continuada da
FGV/SP, Vicky já contabiliza 30 anos
de carreira. Nesta entrevista em ho-
menagem ao Dia Internacional da
Mulher (comemorado no dia 8 de
março), ela fala sobre o estilo de
gestão feminino, por que ainda exis-
tem grandes diferenças salariais entre
os sexos e as escolhas que teve de
fazer para se tornar uma das raras
mulheres na presidência de uma
empresa no Brasil. 

JRH - As últimas pesquisas do
IBGE apontam que ainda há grandes
diferenças salariais entre homens e
mulheres. O que é possível fazer, na
prática, para se chegar a um nível de
equiparação condizente com a socie-
dade atual?

VB - As diferenças variam de acor-
do com o nível social e profissional de
certos grupos. Nas grandes empresas,
nacionais e multinacionais, que contam
com sólidas políticas de RH, a remu-
neração dos executivos segue o mesmo
critério, sejam homens ou mulheres. Já
nos bolsões menos abastados da so-

ciedade há grandes diferenças salariais;
e, neste caso, não apenas entre os
sexos, mas também entre raças e até
em relação às minorias. O que se pode
fazer, na prática, é conscientizar todos
da igualdade de direitos, denunciando
essas discriminações.       

JRH - As mulheres ainda precisam
abrir mão de muitos aspectos da sua
vida para chegarem à presidência de
empresas? A senhora teve que deixar
para trás vários deles para trilhar esse
caminho?

VB - O que ocorre é que muitas
mulheres ainda não tomaram consciên-
cia de que o seu espaço no mercado de
trabalho requer uma rediscussão, junto
aos seus parceiros, do papel de ambos
no lar. Quando a mulher sai de casa para
exercer uma atividade profissional, tem
de negociar os espaços com a família e
todos devem abrir mão de um pouco,
como em qualquer convivência. As mu-
lheres que acham que têm de fazer a
"jornada dupla", e que a responsabili-
dade pela casa e pelos filhos é toda
delas, terão a sensação de que estão
abrindo mão de muito mais. Quando eu
comecei minha carreira, há exatos 30
anos, era mais difícil fazer essa nego-
ciação, porque estávamos rompendo
com um estigma. Tive de abrir mão, mas
também tive de negociar.

JRH - Que contribuições as mu-
lheres têm dado à vida empresarial
brasileira? Pode-se falar em um estilo
de gestão feminino que seja diferente
do praticado pelos homens?

VB - A grande contribuição fe-
minina seria trazer para as empresas
as características que a mulher

exerceu durante muito tempo dentro
de casa: o acolhimento das pessoas, a
coesão da família e a capacidade de
transformar diferenças entre pais e
filhos em somatória. Esses traços já
deveriam estar influenciando mais
as empresas, porém, muitas mulheres
ainda abrem mão deles e acabam
exercendo um papel mais masculino
nas organizações, talvez por acre-
ditar que devam competir com os

homens utilizando as mesmas habili-
dades deles.

JRH - Falta às mulheres algum tipo
de organização que lhes permita
alcançar cargos de direção empresarial
ou uma maior representação política?

VB - Não acredito que falte orga-
nização. O que pode faltar é vontade. A
mulher já conquistou sua inserção no
mercado de trabalho e também na
política, mas talvez não queira ir além
neste último campo. Já temos ótimos
exemplos de mulheres com trabalhos
significativos em cargos públicos. Eu
mesma trabalhei com várias: a ex-se-
cretária do governo do Rio Grande do
Sul, Janice Machado; a secretária de
Cultura do Estado de São Paulo,
Cláudia Costin; a assessora especial de
Recursos Humanos e Gestão da Casa
Civil do Estado de São Paulo, Evelyn
Levy; a ex-presidente da Escola
Nacional de Administração Pública,
Regina Pacheco; e a ex-primeira-dama
Ruth Cardoso. Há também muitas mu-
lheres que entraram na vida pública
para fazer críticas à sociedade e que
são proeminentes. Mas não acredito
que tenha de haver mais organização.
Ações segmentadas, como Clube do
Bolinha ou da Luluzinha, não são uma
solução. Até porque nós crescemos
pela sinergia.

Desenvolvimento e treinamento
devem predominar em 2005

Mesa-redonda discutiu o futuro do
jovem no mercado de trabalho
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40 anos dedicados à Gestão de Pessoas.  
Faça parte dessa história. Associe-se!

Walter Sigollo participou do evento promovido pelo Instituto Via de Acesso

Neusa Valdo (de amarelo) e a diretoria do Interhação

Jorge Covacs

Walter Veiga
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