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Empresas têm procurado oferecer melhores condições de ascensão para as 
executivas. A discussão sobre a distinção entre os gêneros no ambiente de trabalho 
já está ultrapassada. As próprias mulheres não sentem mais necessidade de 
reivindicar oportunidades. E os especialistas na seleção de executivos confirmam 
que as empresas não oferecem nenhuma resistência em contratar lideranças 
femininas. "As companhias não se preocupam com o sexo do profissional, mas sim 
com o quanto ele se dedica ao trabalho", afirma Silvana Case, vice-presidente do 
Grupo Catho.  
 
Foi exatamente o empenho das executivas que eliminou qualquer dúvida a respeito 
de sua capacidade de realização. Ao contrário, muitas provaram que não é 
necessário sequer abrir mão do papel de mãe e esposa para serem bem-sucedidas. 
O esforço que precisam fazer, no entanto, é muito maior do que o de seus 
companheiros. "Acabei de sair de uma reunião com uma executiva que tem um 
bebê de nove meses. Ela estava trabalhando desde às 7 horas da manhã e deve 
sair do escritório só lá pelas 19 horas", diz Silvana.  
 
Segundo José Tolovi Jr., presidente do Great Place to Work, algumas organizações 
perceberam que a diversidade cria um ambiente mais produtivo e compreenderam 
que, ao oferecer melhores condições de trabalho para as mulheres, retêm talentos. 
"As empresas que avaliamos como as melhores para a mulher trabalhar, possuem 
no mínimo 35% de profissionais do sexo feminino em seu quadro de funcionários e 
a satisfação desse público em atuar na organização está acima de 70%", afirma.  
 
Ele conta que as profissionais costumam avaliar positivamente companhias que têm 
boas práticas de assistência à maternidade, porque o cuidado com os filhos é o 
principal motivo de preocupação delas enquanto estão no trabalho.  
 
"Pretendemos criar um espaço para as mães tirarem e armazenarem o leite. 
Também estamos analisando a possibilidade de estabelecer convênios com um 
número maior de creches", diz Heloísa Simão, diretora de marketing e líder do 
Comitê de Desenvolvimento Profissional Feminino da Bristol-Myers Squibb (B-MS) 
no Brasil.  
 
Ela explica que o comitê existe há mais de um ano no País e tem como objetivo 
promover a participação efetiva das mulheres dentro da companhia, inclusive em 
nível de decisão, além de criar um ambiente que atraia, desenvolva e retenha as 
profissionais.  
 
Além de iniciativas que facilitam o cuidado com os filhos, há um programa de 
mentoramento para profissionais que têm potencial para assumir cargos 
executivos. "Elas próprias escolhem um mentor com quem estabelecem metas, um 
plano de ação e reúnem-se periodicamente para avaliação e orientação."  
 
Os resultados do trabalho do comitê - que inclui algumas outras atividades voltadas 
ao desenvolvimento das lideranças femininas - já começam a aparecer. A média de 
mulheres na B-MS na América Latina está atualmente em cerca de 40% do quadro 
total de funcionários e, no Brasil, os cargos de diretoria apresentam equilíbrio entre 
homens e mulheres.  
 
O desafio agora está no nível gerencial pleno, onde as mulheres respondem por 
27% dos cargos, praticamente o mesmo índice de profissionais femininas em 
postos gerenciais sênior, que é de 28%. Em áreas técnicas, esse índice é um pouco 
maior: as mulheres chegam a 65% do total de funcionários.  



 
"Nosso grande objetivo agora é reduzir as desproporções. Quando considerado o 
quadro geral da companhia, temos 35% de mulheres para 65% de homens. Isso 
representa um imenso desafio para nossas operações no País", destaca Heloísa.De 
modo geral, ainda existe uma desproporção entre o número de executivos, 
principalmente, em cargos de diretoria. "Acreditamos que, em 20 anos, o 
percentual de homens e mulheres em cargos executivos será igual", diz Silvana, do 
Grupo Catho. Enquanto o equilíbrio não acontece, as executivas dominam áreas em 
que suas habilidades naturais favorecem sua atuação.  
 
"A mulher é mais minuciosa, atenciosa, tem mais paciência, lida melhor com os 
detalhes, é mais funcional. Por isso, todos os trabalhos de atendimento ao cliente e 
relacionamento são mais favoráveis à mulher", diz Eline Kullock, presidente do 
Grupo Foco.  
 
Não é à toa que o investimento dos bancos no segmento de private banking tem 
oferecido boas oportunidades para executivas. "Registramos um aumento de 40% 
no número de posições comerciais para private banking e a maioria das vagas é 
preenchida por mulheres", garante Vinícius Dolotnicki, gerente da Michael Page.  
 
Os departamentos de Tecnologia da Informação (TI) e de finanças são atualmente 
os mais desafiadores para a executiva. As mulheres têm se destacado em posições 
de diretoria nessas áreas por possuírem capacidade técnica e habilidade para gerir 
pessoas. As executivas que assumem hoje essas responsabilidades estão 
quebrando barreiras ao ocupar cargos de liderança em uma área tida como 
masculina.  
 
Lia Aere, diretora de TI da Ticket Serviços, empresa do Grupo Accor, é uma dessas 
desbravadoras. Ela assumiu o cargo em 2000, quando a companhia decidiu rever 
todos os processos a partir da área de tecnologia, pela implementação de sistema 
de gestão. A executiva foi chamada para liderar o projeto porque conhecia muito 
bem o mercado e a estrutura da organização, onde já atuava há 12 anos, durante 
os quais trabalhou em diversas filiais.  
 
Apesar de ser um convite irrecusável era arriscado aceitá-lo. "Foi um grande risco 
assumir a área", declara. "Primeiro porque eu não tinha conhecimento técnico, 
segundo porque implicaria em terceirizar pessoas e, terceiro, porque TI é uma área 
predominantemente masculina", explica  
 
Para superar o desafio, a primeira coisa que Lia fez foi tratar de adquirir o 
conhecimento técnico que não tinha. Ela também fez questão de tornar seu 
trabalho transparente para a equipe, como uma maneira de ganhar a confiança das 
pessoas. "Cheguei a buscar subsídio nas pesquisas do Gartner para apontar que 
estávamos seguindo o caminho certo", lembra.  
 
Nessa época, o apoio de dois homens foi fundamental. Um deles foi Virgílio Veloso, 
executivo do Grupo Accor, que atuou como uma espécie de coach para ela. O outro 
foi o próprio presidente da empresa, que a apoiou em todas as ações. "Precisava de 
um suporte muito forte porque era necessário capacitar todas as pessoas para lidar 
com o novo sistema", comenta Lia.  
 
Depois de ter realizado um trabalho bem-sucedido, a executiva encara o projeto 
(chamado de milenium) como "uma coisa fantástica" para sua carreira. "Minha 
atuação passou a ser mais estratégica. Eu tinha uma visão estratégica na área 
comercial, mas uma coisa é ter a percepção, outra é criar efetivamente uma 
estratégia e colocá-la em prática."  
 



Lia acredita que o fato de ser mulher contribuiu para o sucesso de sua empreitada. 
"Transformar a vida das pessoas não é fácil. Exige um cuidado na forma de fazer", 
afirma. Ela procurou tornar o ambiente do departamento mais feminino. "Os 
profissionais da área de TI são naturalmente introspectivos. Além disso, a 
predominância masculina dificultava ainda mais o relacionamento interpessoal." 
Hoje a área tem quatro mulheres na média gerência. "É impressionante como isso 
contribuiu para quebrar o gelo", diz Lia entusiasmada.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 jan. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


