
Mulher, mãe e ainda executiva de sucesso 
 
É possível conciliar vida pessoal e profissional. Para isso, basta eleger as prioridades.  
 
A tarefa de conciliar as responsabilidades do trabalho com as atribuições de mãe e esposa está 
todos os dias na agenda de boa parte das executivas. Algumas vezes, ela é cumprida, e em 
outras, não do modo como gostariam. Mas não há motivo para desespero. "O sucesso profissional 
e pessoal é totalmente possível para uma mulher, tanto quanto para um homem, pois trata-se de 
uma decisão pessoal", afirma Nuria Chinchilla, professora do IESE, escola de negócios da 
Universidade de Navarra na Espanha. Ela esteve em São Paulo esta semana para apresentar o 
seminário "A Ambição Feminina - Como Conciliar o Trabalho com a Família" e falou com 
exclusividade a este jornal.  
 
A primeira coisa que vem à cabeça diante dessa declaração é a idéia de que já se decidiu ser 
bem-sucedida nessas duas áreas. Isso é fácil. Difícil é conseguir fazer tudo. Então chegamos ao 
principal erro cometido pelas profissionais: acreditar que são capazes, ou pior, que precisam estar 
à frente de todas as situações. Além, é claro, de estar sempre em forma e impecavelmente 
arrumada. "Quem pensa dessa maneira não pede ajuda, nem permite que ninguém a ajude", 
alerta Nuria.  
 
Segundo a professora, a maior causa do conflito entre trabalho e família é o modo pessoal de 
enfrentar o problema. Assim, é preciso ter em mente que a supermulher não existe. "E se existir 
temos que matá-la porque não podemos concorrer com ela", brinca.  
 
A cultura da empresa em que se atua pode favorecer ou dificultar a conciliação, mas a resolução 
do problema é individual. "Trata-se de tomar decisões segundo as prioridades pessoais e 
antecipar as situações de conflito", explica. "Em qualquer casamento é preciso se chegar a um 
acordo sobre como resolver as demandas da casa, do mesmo modo como se aborda a hipoteca, a 
escola dos filhos, ou as férias."  
 
Nesse sentido, o segredo para conciliar vida profissional e pessoal está em saber administrar o 
tempo, perceber em que situações se é insubstituível, a partir da análise dos próprios limites e 
das responsabilidades. Isso significa discernir o que só própria pessoa pode fazer e o que pode ser 
delegado, tanto no escritório quanto em casa. Com essa visão, fica mais fácil decidir de maneira 
acertada onde é preciso estar em cada momento.  
 
"Sentir-se culpada no trabalho por não estar dedicando-se à família e sentir-se culpada em casa 
por não estar dedicando-se à carreira é sinal de que a mulher tem tomado as decisões erradas", 
diz. É natural não esquecer do filho que deixou febril durante o expediente. Mas isso não pode 
interferir no seu desempenho durante uma reunião. Se julgar que é imprescindível que ela própria 
fique ao lado da criança nesse momento, é melhor desmarcar o compromisso ou fazer uma 
conferência de casa, de acordo com a professora Nuria.  
 
Da mesma forma, não é saudável deixar que os problemas da empresa a impeçam de viver 
plenamente os momentos com a família. "Eu lembro que deixei de fazer algo importante hoje, 
mas deixo essa preocupação em stand by. Resolverei amanhã, no primeiro horário", exemplifica. 
Por esse raciocínio, não é necessário abrir mão do papel de mãe ou do papel de executiva.  
 
"Há mulheres que são mães por abdicação. Decidem abdicar de sua atuação como mãe. Nunca 
estão em casa. Entregam seus filhos para a babá ou para a avó", comenta a professora do IESE. 
"Já a maternidade por delegação é bem diferente. Se delega o que é material e mais importante e 
se gere o que é estratégico e único."  
 
Para Nuria, a administração do lar é de responsabilidade do casal. "É necessário introduzir o 
homem nela.  



Mas as mulheres não costumam dividir as tarefas porque resolvem os problemas mais rápido, 
melhor e antes. Assim, acabam fazendo tudo sozinhas e afastando-se do marido por impaciência", 
comenta. "O melhor para os dois é deixar que ele seja pai, esposo e co-responsável pelas 
atividades domésticas."  
 
No ambiente corporativo, as próprias profissionais se impõem dificuldades para conciliar trabalho 
e família, como, por exemplo, priorizar o número de horas no trabalho para crescer na empresa. 
"Isso provoca sua ausência em casa e não é garantia da entrega de maiores e melhores 
resultados para a organização", afirma Nuria. "Além disso, não é necessário, pois é possível 
marcar videoconferências ao invés de viagens para fazer reuniões. Temos ferramentas 
tecnológicas suficientes para trabalhar em casa ou em qualquer parte do mundo."  
 
O trabalho, no entanto, está organizado e pensado tradicionalmente pelos homens e para os 
homens e, por isso, é inflexível. As companhias costumam valorizar mais a presença física e o 
cumprimento de carga horária no escritório do que os resultados. "Não se trata de trabalhar 
menos, mas trabalhar melhor", ressalta. "Trata-se de sair às 17 horas do trabalho para estar com 
os filhos e voltar a se conectar à Internet às 21 horas, quando as crianças estão dormindo, por 
exemplo", esclarece.  
 
Nuria defende que as empresas adotem uma postura "familiarmente responsável", ou seja, 
ofereçam condições de conciliação entre vida pessoal e profissional a seus funcionários, 
independentemente de serem homens ou mulheres. "Além disso, a maternidade desenvolve uma 
série de competências e habilidades que são excelentes para a empresa, como a paciência, a 
delegação, a liderança, o trabalho em equipe, a gestão do tempo, a negociação e o 
planejamento."  
 
Algumas empresas já perceberam a importância de flexibilizar o tempo de trabalho para reter 
talentos, principalmente femininos. "Qualquer empresa que não seja capaz de integrar a 
maternidade não deve ser chamada de empresa. É um puro negócio financeiro porque não está 
construindo um futuro, mas está produzindo viciados em trabalho que atuam como máquinas", 
enfatiza Nuria.  
 
"Na Herbalife, o importante é estar disponível, não necessariamente no escritório", diz Eneida 
Bini, gerente-geral da companhia no Brasil. A gerente de pedidos, Sandra Ribeiro e a diretora de 
vendas, estratégia e comunicação, Angela Martinelli, confirmam que a possibilidade de trabalhar 
remotamente, sair mais cedo para acompanhar os filhos ao médico ou em eventos escolares e 
negociar dias de folga as ajudam a conciliar o trabalho e a família.  
 
Segundo elas, outra postura da empresa que contribui para que consigam viver plenamente seus 
papéis de executiva, mãe e esposa é a possibilidade de levar a família em eventos profissionais 
que acontecem durante o final de semana ou fora da cidade. "Minha filha compreende minhas 
ausências por causa de trabalho porque participa dele. Sabe o que eu faço, porquê eu faço e qual 
o resultado disso tudo", diz Angela.  
 
Para finalizar, Nuria recomenda: "Não deixe nunca de ser mulher. Não abdique jamais da 
feminilidade, nem queira imitar os homens. Ou seja, não se masculinize."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 fev. 2006, Plano Pessoal.  


