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Apostar que uma mulher em um cargo de chefia poderá facilitar as coisas para as outras é mera 
ilusão. Se, na teoria, cultiva-se o mito de que com elas à frente dos negócios as empresas se 
tornariam mais justas e voltadas para o social, na prática o que se têm observado parece ser bem 
diferente. A visão feminina sobre a ética é uma na hora do discurso e outra no cotidiano da 
companhia. Estas são algumas das conclusões polêmicas extraídas do livro "Amélia, Adeus", que 
acaba de ser lançado pela editora Instituto de Qualidade (R$ 30,00), escrito pelo professor e 
administrador de empresas, Julio Lobos, que também é PhD em relações industriais pela Cornell 
University (EUA).  
 
Lobos entrevistou 521 executivas brasileiras, entre agosto e setembro do ano passado, para saber 
o que elas pensavam sobre carreira, família, trabalho, ética e poder. Os dados que mais causaram 
espanto ao autor foram os que mostraram como elas agiriam diante de alguns dilemas éticos. 
Neste quesito, 83% das executivas disseram, por exemplo, que não contratariam uma mulher 
grávida. E, 62% não apoiariam denúncias de assédio sexual apresentadas por mulheres, mesmo 
que fossem fundamentadas. "Não devemos esperar tanto das mulheres nas empresas", diz Lobos. 
"Existe uma falsa impressão de que elas no poder seriam mais justas, mas aparentemente elas 
agem exatamente como os homens para manter sua posição".  
 
Apesar de se dizerem capazes de adotar tais medidas, pelo menos 35,7% das entrevistadas 
acreditam que a mulher é sempre mais ética que o homem no trabalho. E, 37% afirmam que 
lidam com o poder da mesma forma que os colegas. "Elas são ambiciosas e individualistas", 
afirma Lobos. Isso para 55% das entrevistadas parece incomodar os executivos que têm que 
atuar lado a lado com elas nas empresas.  
 
E quando questionadas sobre sua relação com outras mulheres no trabalho, as respostas 
apontaram para um clima de guerra, incluindo vários tipos de agressões. Quase metade das 
executivas diz que se sente agredida quando a "outra" esquece de repassar uma informação 
valiosa, 40% quando ela leva o crédito por um trabalho seu e 33% afirmam que seu trabalho é 
constantemente sabotado. "Não existe um espírito de grêmio entre elas como existe entre os 
homens", diz o autor. 
 
Em todas as entrevistas, segundo Lobos, elas aparecem mais preocupadas com a ascensão na 
carreira do que com as discriminações que tradicionalmente atormentam as trabalhadoras, como 
as diferenças salariais. Pelo menos 33% dizem receber uma remuneração comparável à dos 
homens. O universo da pesquisa do livro inclui mulheres, com até 41 anos, da classe média alta, 
que se formaram, no geral, em administração de empresas, que estão cursando ou cursaram uma 
pós-graduação e recebem, em sua maioria, um salário entre R$ 4 mil e R$ 15 mil. 
 
Outro mito que a investigação de Lobos quer derrubar é de que as poderosas são solitárias, não 
têm família e filhos. "Existe um fetiche masculino de que as mulheres que chegam ao topo são 
mal amadas e infelizes", diz Lobos. "Pelo menos no Brasil, as coisas não acontecem assim". Cerca 
de 46% das executivas que participaram da pesquisa são casadas e têm filhos. Quase 70% 
afirmam ainda que ter filhos não atrapalha a carreira. Na conciliação entre família e trabalho, 
37,1% dizem que somente às vezes precisam optar entre uma coisa ou outra.  
 
Em relação à discussão sobre a maternidade tardia ou excluída na vidas das executivas mais bem-
sucedidas, levantada no ano passado pela pesquisadora Sylvia Hewlett, no livro "Creating Life", as 
brasileiras parecem ter outro comportamento. Se no livro de Sylvia aparece que 42% das altas 
executivas chegam aos 40 anos sem ter engravidado, na pesquisa de Lobos, das 126 
entrevistadas, com idade média de 37 anos, 88 têm filhos, ou seja, nada menos que 70% das 
entrevistadas. 
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