
Como os executivos lidam com suas chefes dentro das empresas 
Andrea Giardino De São Paulo 
 
Pesquisa com 200 profissionais mostra que metade deles aprova a gestão feminina no comando. 
 
O consultor de informática, Eduardo Arruda, 33 anos, ao longo de sua carreira sempre teve chefes 
do sexo masculino. Mas em junho de 2002, as coisas mudaram. Ao ingressar na Techware, 
empresa que desenvolve aplicativos para gestão de recursos humanos, se deparou pela primeira 
vez com uma mulher no comando da área onde iria atuar. No início ficou um pouco apreensivo 
pois achou estranho reportar-se a uma mulher, principalmente porque o ambiente de tecnologia é 
predominantemente masculino. Hoje, três anos depois, sua primeira impressão foi descartada. Ele 
é categórico ao afirmar: "Se tivesse que escolher entre ter um chefe homem ou mulher, com 
certeza preferiria a segunda opção". 
 
Ele, no entanto, não é o único. Pesquisa realizada com exclusividade para o Valor pela BPI, 
consultoria francesa especializada em orientação de carreira e recolocação de executivos, com 
200 profissionais de diversos setores e níveis hierárquicos, de ambos os sexos, revela que 51% 
dos entrevistados não vê problemas em ser comandado por uma chefe. Muito pelo contrário. 
Respeitam e admiram o estilo de liderança do sexo feminino. "As mulheres são flexíveis, 
intuitivas, sabem lidar com pessoas e conseguem administrar várias atividades ao mesmo tempo", 
diz Gilberto Guimarães, presidente da BPI no Brasil. "Os homens e as próprias mulheres já 
reconhecem essas qualidades". 
 
Tais características estão cada vez mais valorizadas pelas companhias, que buscam o equilíbrio 
entre homens e mulheres em seus quadros. "Um bom exemplo disso é a preocupação que elas 
têm com programas de diversidade", afirma Patrícia Molino, sócia de assessoria em gestão de 
recursos humanos da consultoria KPMG. Na sua opinião, o preconceito que existia até bem pouco 
tempo não tem mais espaço nas organizações. "As empresas caminham para um mix na forma de 
conduzir os negócios, mesclando características do perfil masculino, mais objetivo e prático, ao 
feminino, que se destaca pela percepção apurada, versatilidade e facilidade de delegar poderes", 
diz. 
 
A capacidade de percepção, aliás, é considerada a grande marca da gestão feminina. Tanto que 
no estudo, 85% das pessoas afirmam que a intuição é uma característica peculiar à mulher, assim 
como a emoção, com 73% das respostas. Só que nesse caso, as opiniões sobre a maneira como o 
lado emotivo impacta a condução dos negócios são divergentes. Guimarães explica que a emoção 
é vista por alguns executivos como um aspecto negativo da gestão feminina. "O homem diz que 
quando precisa mandar a funcionária mulher embora ela chora. Enquanto ele não externa seus 
sentimentos". Em contrapartida, o consultor afirma que algumas executivas conseguem usar esse 
sentimento de forma produtiva. "É comum em negociações, a mulher pesar o lado emocional da 
questão antes de decidir usando a razão", ressalta. 
 
Carolina Camillo Gonçalves, 25 anos, diz ter tido problemas para liderar uma equipe na empresa 
da família por ser mulher   
Para Arruda, da Techware, o principal diferencial da mulher como chefe é que ela consegue 
exercer o comando sem parecer estar dando ordens. Uma estratégia que acaba funcionando. Com 
esse "jeitinho" elas obtém o desempenho desejado de seus subordinados. "Hoje mesmo fui 
chamado pela minha superiora que comunicou mudanças nos rumos de minhas atividades na 
empresa", conta. "Tudo foi conduzido de maneira tranqüila e sutil. Tenho certeza que se fosse um 
homem, a forma de repassar essa decisão teria sido bem diferente, mais abrupta e rude". Além 
disso, Arruda, que ocupa o cargo de líder de projeto na companhia, acredita ainda que a mulher 
consegue dar um feedback mais preciso dos resultados alcançados, fazendo sugestões de como o 
profissional pode melhorar. 
 



Enxergar o lado pessoal é outro ponto alto do estilo de gestão feminino. Para Marcos Esteves, 51 
anos, diretor de operação da Unisys no Brasil, essa é uma habilidade da mulher no comando, que 
está sempre preocupada em manter um bom ambiente de trabalho. "Ela se interessa em saber se 
você está com um problema em casa e dá apoio", ressalta. "O que é bastante positivo, já que o 
lado pessoal interfere no dia-a-dia dia da empresa e a mulher compreende melhor isso". Outro 
aspecto que diferencia a liderança feminina, na sua opinião, é sua determinação na hora de tomar 
uma decisão. "Sem dúvida, depois de ter tido três chefes mulheres reconheço que me adapto 
melhor ao jeito feminino de comandar equipes". Esteves reporta-se a uma mulher no Brasil e a 
um chefe na América Latina. 
 
O relacionamento entre uma chefe mulher e suas subordinadas, aparentemente, segundo os 
consultores, tende a ser tranqüilo. Por entender sua própria natureza, é comum que os conflitos 
profissionais sejam resolvidos colocando as cartas na mesa. No entanto, Guimarães, da BPI, 
afirma que apesar delas se entenderem existe uma grande competitividade pela busca do poder. 
"Muitas ainda acham que são discriminadas, o que as leva a acreditar que se uma empresa 
promove uma mulher a um posto de comando, as chances das demais é ínfima", diz. "Por essa 
razão, em alguns casos, existe uma grande disputa entre elas". 
 
Se por uma lado a valorização das habilidades femininas na administração dos negócios é fato 
concreto, por outro, a batalha da mulher para chegar ao comando continua sendo um grande 
desafio. Muitas continuam adotando códigos masculinos - ao se vestir e se comportar - como 
forma de alcançar o poder, já que poucas estão no topo das organizações. Dados da Watson 
Wyatt mostram que apenas 2% dos postos de presidentes são ocupados por mulheres no Brasil. 
Mas as razões que levam a isso não se restringem apenas à discriminação, segundo Marcos 
Piccini, consultor do Hay Group. "Em alguns casos, a própria mulher não quer pagar o alto preço 
de abrir mão de sua vida pessoal para estar no topo", ressalta. 
 
Um estudo sobre clima organizacional feito ano passado pelo Hay Group mostrou que quanto mais 
alto o cargo da mulher na empresa, maior o seu índice de insatisfação. "A mulher tem uma 
ambição de carreira diferente do homem, priorizando a qualidade de vida", afirma. "E a falta de 
uma política que olhe de perto essa questão nas companhias acaba sendo vista por elas como um 
problema, um fator que desmotiva". 
 
No entanto, essa desproporção em níveis mais altos deve diminuir, de acordo com Guimarães, da 
BPI. "É questão de tempo", prevê. Em cargos de gerência, por exemplo, o equilíbrio entre os 
sexos nas corporações já está mais próximo. As mulheres representam 32% das posições. E ao 
contrário do que se imagina, muitas profissionais que conquistaram esses cargos nos últimos 10 
anos não passaram por situações constrangedoras, que envolvessem algum preconceito por 
questão de gênero. 
 
"O mundo está mudando", observa Cristina Nogueira, sócia da consultoria Axialent. "As mulheres 
hoje são admiradas por sua capacidade de administrar negócios e gente". Prova disso é que na 
pesquisa da BPI, 55% dos homens e mulheres disseram que o sexo feminino é mais hábil para 
lidar com pessoas. Conseqüentemente, elas se destacam no trabalho em equipe e no 
gerenciamento de conflitos. "Nós somos cuidadosas e tentamos ser o mais justas possível". Esse 
senso de cautela foi apontado por 84% dos entrevistados como outra características feminina 
admirada. 
 
É diante do crescente reconhecimento da capacidade profissional da mulher que uma longa e 
antiga disputa pela superioridade está próxima de chegar ao fim. Tânia Magalhães, 39 anos, 
diretora de comunicação corporativa da Oracle Brasil, é um exemplo de quem chegou lá sem ter 
qualquer tipo de problema relacionado à discriminação. Ela, inclusive, foi contratada em 2001 
para estruturar a área de comunicação da AT&T America Latina, grávida de quatro meses.  
 



Ao saber da gravidez no meio do processo de seleção, Tânia conta que sua reação imediata foi 
ligar para o vice-presidente de RH da multinacional, que a havia entrevistado e mostrar seu 
interesse pela vaga. "Para minha surpresa, ele disse que não se importava, porque da mesma 
forma que, se eu fosse contratada precisaria me afastar por um período, um executivo que tivesse 
terminando um MBA no exterior também só ocuparia o cargo no fim do curso", lembra. 
 
O fato inusitado só reforça essa nova fase da mulher no mercado de trabalho. Tânia conquistou 
sua primeira posição de comando há 10 anos, antes dos 30. Na época, veio do Rio de Janeiro para 
São Paulo com a missão de ajudar na abertura do escritório paulista da agência de comunicação 
Hill and Knowlton. Ao dirigir um grupo de 10 pessoas e lidar com profissionais, quase todos do 
sexo masculino - atendia clientes da área de tecnologia e telecomunicações -, Tânia nunca passou 
por uma saia justa. Em pouco mais de um ano foi promovida a diretora executiva e acredita que 
hoje as profissionais só sofrem algum tipo de preconceito se não souberem se impor. "Vejo aqui 
na Oracle como elas conquistaram seu espaço. Meu time é todo feminino e em outras diretorias 
há uma predominância de mulheres", afirma. 
 
A discriminação, entretanto, ainda não sumiu do mapa completamente. A maioria dos consultores 
reconhece que o preconceito existe em alguns lugares de forma velada. Isso acontece 
principalmente em uma cultura predominantemente masculina como a latina. "Em empresas 
apegadas a valores do passado esse tipo de prática é visível. Já nas indústrias mais 
desenvolvidas, como a farmacêutica, de varejo e consumo, há muito mais mulheres do que 
homens trabalhando", analisa Piccini, do Hay Group. A administradora de empresas Carolina 
Camillo Gonçalves, 25 anos, por exemplo, sentiu na pele os resquícios do preconceito. Há pouco 
mais de dois anos, gerenciava a área financeira da empresa de seu pai, a Triaço - do setor de 
metalurgia, localizada no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ao comandar uma 
equipe de seis pessoas, a herdeira enfrentou alguns conflitos por ser jovem e mulher. "Tinha um 
subordinado que não realizava as tarefas que eu pedia por me considerar uma menininha", conta. 
"Ele achava que podia fazer as coisas quando bem entendesse". 
 
Além dos comentários de bastidores, ela lembra bem do dia em que o tempo fechou em uma das 
reuniões semanais, onde toda a equipe se encontrava. "Após uma série de comentários 
inapropriados, o funcionário resolveu pedir demissão por não aceitar a situação", diz Carolina. 
Acalmados os ânimos, ele voltou atrás e pediu desculpas. Mas ela reconhece que depois desse 
episódio as relações profissionais com ele nunca mais foram as mesmas. "Acho que a melhor 
maneira de resolver isso é ter jogo de cintura e conversar de forma transparente para encontrar 
saídas". Atualmente, Carolina mora em São Paulo, onde cursa um MBA na Brazilian Business 
School (BBS) e se prepara para dar continuidade à carreira fora da empresa da família. 
 
Patrícia Molino, da KPMG, destaca que o espaço alcançado pela mulher é fruto de uma árdua 
conquista e que está ligado a como essas profissionais exercem seu poder. "Elas não se permitem 
falhar e querem sempre provar que merecem a oportunidade que receberam", observa. Mas 
alerta: "Só não acho que a mulher deva adotar as mesmas armas usadas pelos homens enquanto 
líderes. Suas habilidades são valorizadas e até usadas por muitos homens. Ou seja, a mulher que 
se embrutece, não chegará ao sucesso e terá sérios problemas na carreira". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 fev. 2006, Eu & Carreira, p. D6 
 


