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Mulheres nos bancos das escolas de negócios ainda são casos raros. Pelo menos, quando se trata 
de executivas com mais experiência profissional. Mesmo tendo conseguido abrir um importante 
caminho em direção à liderança nas empresas, ainda é muito difícil para elas romperem o teto de 
vidro que as separa do poder. O pequeno crescimento da participação feminina nos cursos de MBA 
no mundo todo é um reflexo dessa situação.  
 
No Brasil, esse quadro não é diferente. Nas principais escolas e fundações que oferecem cursos de 
MBA e de liderança, como a Fundação Instituto de Administração (FIA) da USP, o Coppead da 
UFRJ, a Eaesp da FGV-SP, a Business School São Paulo, o Ibmec e a Fundação Dom Cabral, o 
número de mulheres em sala de aula, no geral, chega a apenas 20 ou 30% dos alunos. Um 
percentual que cresce à medida que são analisados os cursos voltados a profissionais mais jovens, 
de nível gerencial.  
 
É o caso do CBA (Certificate in Business Administration) criado no ano passado pelo Ibmec São 
Paulo. O curso de pós-graduação, lato sensu, na área de finanças e gestão é voltado para 
empreendedores e jovens executivos. Nele, as mulheres representam 40% dos 470 alunos. "A 
média de idade é 25 anos", diz VanDyck Silveira, coordenador do CBA. "Elas farão parte da 
próxima geração de líderes".  
 
Mas, as escolas acreditam que apesar da baixa participação das mulheres nos MBAs, ainda existe 
um bom espaço a ser preenchido. E, em todo mundo, tem existido um esforço para se entender 
as razões que afastam o sexo feminino desses cursos.  
 
A Fundação Dom Cabral (FDC), por exemplo, estabeleceu um grupo de professores e gerentes 
consultores para estudar especificamente esse assunto. "Estamos tentando entender os 
progressos da carreira da mulher no Brasil", explica Carlos Arruda, diretor de desenvolvimento da 
FDC.  
 
A Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, desde 2001, mantém junto com outras escolas 
de negócios, empresas e consultorias, um grupo que tenta mapear o que leva as mulheres a não 
freqüentarem os cursos de negócios. Um dos primeiros resultados das pesquisas realizadas pelo 
Forté Foundation, apontou como uma das causas, o preço. Segundo eles, muitas mulheres não 
querem investir U$ 100 mil dólares em um MBA de dois anos, numa universidade "top", para 
depois de três ou quatro anos de formadas ainda receberem menos que os homens.  
 
Os pesquisadores acreditam que as mulheres acabam desistindo da carreira na área de negócios 
aos 20 e poucos anos. Um exemplo é que o IMD, na Suíça, uma das escolas de negócios mais 
respeitadas do mundo, que costuma selecionar alunos com mais de trinta anos, tem apenas 16% 
de mulheres no primeiro ano do seu MBA.  
 
Outros motivos que afastam as mulheres da área de "business", segundo os pesquisadores da 
Forté Foundation, são a falta de ética, a falta de mais exemplos femininos no poder e as longas 
jornadas de trabalho.  
 
Virgínia Parente, que está assumindo agora a diretoria acadêmica da Business School São Paulo, 
desenvolveu sua carreira executiva em instituições financeiras, mas sempre conciliou o trabalho 
com o estudo acadêmico. Fez curso de especialização na Universidade de Londres, concluiu o pós-
doutorado no Brasil e agora está tendo a oportunidade de unir as duas experiências. Apesar, de 
poder ser considerada um exemplo de sucesso ela desabafa: "Essa jornada tripla: família, estudo 
e trabalho não é nada fácil".  
 
  



 
Leia Também: 
 
Participação feminina só é maior em RH e marketing 
 
Vanessa Buchheim, 30 anos, tem uma filha de cinco, estudou economia e atualmente é diretora 
comercial da Via Global, empresa gestora de uma rede de guias de entretenimento on-line. Maria 
Teresa Pereira Leite, 36 anos, não tem filhos, formou-se em administração de empresas e 
responde pela área de produtos financeiros do ABN-Amro. 
 
Vanessa está cursando o MBA Executivo do Coppead, que está entre os 100 melhores cursos do 
mundo, segundo o ranking do jornal britânico Financial Times. Para conciliar escola e trabalho, 
dedica todos os fins de semana ao estudo. "É um sacrifício", diz. "Mas também é um exemplo 
para a minha filha".  
 
Maria Teresa, que está se preparando para assumir uma posição mais sênior no banco, está 
fazendo o curso STC ("Skills, Tools and Competence") da Fundação Dom Cabral (FDC). Realizado 
em parceria com a Kellogg, escola de negócios da Universidade Northwestern, é um dos 
programas mais "tops" da FDC. Por enquanto, ao contrário de Vanessa, não pensa em ter filhos. 
Ela acredita que a licença-maternidade é um fator limitante na carreira e a que a dedicação à 
profissão deve ser integral. "É preciso saber o quanto se está disposta a isso", diz.  
 
Apesar de terem perfis diferentes, as duas têm em comum o fato de serem minoria em suas salas 
de aula. Vanessa é uma das nove mulheres dos 39 alunos do MBA do Coppead e Maria Teresa, um 
das quatro futuras líderes de seu curso, que tem 57 estudantes. 
 
Apesar de historicamente serem reconhecidas como boas negociadoras e profissionais decididas, 
as mulheres ainda são poucas no mundo dos negócios e nos cursos que abrangem essa área. No 
MBA Executivo ministrado pela Fundação Instituto de Administração (FIA) da USP, elas 
representam 20% dos alunos. "É reflexo do mercado de trabalho e da participação delas no 
comando das organizações", justifica Joel Souza Dutra, coordenador dos MBAs.  
 
Na área de recursos humanos, no geral, a participação das mulheres sobe. "Nesse tipo de MBA 
elas representam metade dos alunos", diz o professor Dutra. Outra área onde a presença da 
mulher é mais abrangente é a de marketing. No Ibmec, no Rio de Janeiro, elas representam 58% 
dos estudantes.  
 
No Instituto Coppead, da UFRJ, enquanto nos outros MBAs elas significam entre 20 e 30% dos 
estudantes, no marketing, este ano, elas também superam os 50%. "Para nós isso é muito bom 
porque ajuda a manter uma maior diversidade na sala de aula", diz Letícia Casotti, coordenadora 
do MBA de marketing. Ela lembra uma particularidade da instituição: 7 dos 24 professores dos 
MBAs são mulheres. "Isso não é comum no mundo", diz.  
 
A situação dos cursos brasileiros em relação à participação da mulher não é diferente do que 
acontece em outros países. Um levantamento feito no último ranking com as 20 melhores escolas 
de negócios da revista Business Week, mostrou que entre 2002/03, as mulheres representavam 
apenas 30,3% dos alunos do primeiro ano dos MBAs. Parece pouco, mas isso significou um 
pequeno aumento em relação a 1988/89, quando esse percentual era de 28,6%. Não foi o 
suficiente, reclamam os diretores.  
 
O número é ainda decepcionante. E este quadro é o mesmo nos melhores cursos da Europa. Na 
London Business School apenas 26% dos alunos do primeiro ano de MBA são mulheres.  
 
A questão é que nos Estados Unidos, apesar de representar apenas 30% dos alunos de MBA, elas 
comandam 38% das empresas americanas, segundo Constance Helfat, professora de estratégia e 



tecnologia da Tuck, escola de negócios da Universidade de Darthmouth, disse à revista The 
Econommist. Para ela, por não conseguirem boas oportunidades no mercado, as mulheres têm 
preferido montar o próprio negócio. 
 
Executiva assume comando da BSP 
 
Com a tranqüilidade natural dos soteropolitanos, Virgínia Parente, 43 anos, nem parece ter 
desenvolvido sua carreira no conturbado setor financeiro. Muito menos que enfrentava jornadas 
exaustivas de 15 horas de trabalho, viajava cinco vezes por semana e mesmo assim ainda 
conciliava o escasso tempo livre com o estudo acadêmico.  
 
Depois de 15 anos, nessa roda-viva, Virgínia agora assume um novo desafio, dirigir a Business 
School São Paulo (BSP). Ela pretende ter uma vida mais calma no novo cargo, mas desde que 
começou na escola há poucas semanas, ainda não conseguiu ter um dia-a-dia menos corrido. Mas 
ela sabe que ser mulher em um ambiente tão competitivo, exige sacrifícios cotidianos. "Um jeito 
de superar os limites de desenvolvimento no mercado é se esforçando mais", diz.  
 
Virgínia começou a sua vida profissional no BNDES, em Brasília. Trabalhou depois no Unibanco, 
Banco Votorantim e no Chemical Bank. Paralelamente, sempre investiu pesado no lado 
acadêmico, talvez por uma herança genética dos pais professores.  
 
Formada em Economia pela Universidade de Brasília, realizou o mestrado na Universidade Federal 
da Bahia, sua terra natal. Fez cursos de especialização na área de administração internacional na 
Universidade de Nova York e outro na Universidade de Londres. Por fim, realizou doutorado em 
finanças pela FGV-SP e pós-doutorado em política genética pela USP.  
 
Atualmente, participa da equipe de pesquisadores e colaboradores liderada pelo professor José 
Goldemberg no programa interunidades de pós-graduação em Energia da USP. E também atua no 
Instituto Fernand Braudel, que estuda políticas energéticas.  
 
O que a fez aceitar o convite de um "headhunter" para ser diretora acadêmica da BSP foi 
justamente a oportunidade de juntar essas suas duas experiências na área executiva e 
acadêmica.  
 
Na sua gestão pretende enfatizar o desenvolvimento dos centros de negociação, empreendimento 
e inovação e de liderança da escola. "Com esse apoio, queremos ajudar os alunos a se colocarem 
melhor numa nova realidade mercado, que está muito mais volátil",diz.  
 
A BSP foi fundada em 1995 e possui hoje cerca de 1000 alunos no MBA e nos cursos de 
especialização. Foi uma das primeiras escolas brasileiras a oferecer aulas apenas em inglês, por 
isso 20% dos estudantes são estrangeiros. Atualmente, existem programas mesclados e em 
português. (S.C.)  
 
Valor Econômico - 26/6/2003 


