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A presidente da rede Blue Tree defende idéia de que elas são mais ousadas e produtivas

Disciplinada, Isa Garbin está há 32 anos na Abav

ParaChieko,mulheresdevemcomandarahotelaria

Amestradoplanejamento

Pulsofirme,comsensibilidade
DIA INTERNACIONALDAMULHER

Embora ainda seja pequena, a presença feminina em postos estratégicos no mercado se faz notar

ESFORÇO–Sucessovemcomestudoe trabalho, dizaempresária

ChiekoAoki, de 57 anos, é dona
de uma trajetória frutífera de
30 anos no ramo da hotelaria.
Determinada, ela conseguiu
chegaraoápicedequalquercar-
reira – masculina ou feminina.
Chieko preside a rede de 27 ho-
téis e resorts que fundou e leva
seunome:aBlueTree.Aoki sig-
nificaárvoreazul (blue tree)em
japonês.
FormadaemdireitopelaUni-

versidade de São Paulo (USP),
Chieko conta que havia poucas
mulheres na faculdade quando
eraestudante,situaçãoquecon-
sidera inversa hoje em dia.
“Atualmente acho que há mais

mulheres do que homens estu-
dandodireito.Vejo asmulheres
dominandotodosossetores–só
não sei para onde estão indo os
homens”, comenta, rindo.
Uma grande defensora das

qualidades femininas, Chieko
acha o sexo feminino mais pro-
dutivoeousadoqueosexomas-
culino.“Asmulheressãocentra-
das no próprio trabalho porque
para elas é uma conquista, en-
quanto os homens estão mais
preocupados com a posição so-
cial. Isso faz comque eles se ar-
risquemmenos”, opina.
Chieko conta que 70% dos

funcionários da sede corporati-

va da Blue Tree são mulheres.
“Hámaismulheresnahotelaria
do que homens. A tendência é
que haja cada vezmais pessoas
do sexo feminino em posições
de comando no setor.”
Quando a presidente come-

çou havia poucas mulheres em
cargos de chefia. Ela lembra
que sempre precisava provar
suacompetênciacommaisafin-
codoque os homens. Felizmen-
te, essa situação não se repete
mais,segundoela,masoseucon-
selho para homens e mulheres
quequeremtersucessonoturis-
mo é omesmo: “muito estudo e
trabalho”. ●S.C.

Pormares
dominados
peloshomens

DESAFIO–FormadaemadministraçãopelaFGV, elanempensavaemtrabalharnosetordeviagens

Nathalia Molina
Silvia Campos

São elas que geralmente mon-
tamo roteiro emviagens adois,
em família ou entre amigos. A
mulheréoquesechamadedeci-
sion maker – ou quem tem o po-
der de decisão. Era de se espe-
rar, então, nas empresas de tu-
rismo mais mulheres em posi-
çãodecomando.Omercado,po-
rém, segue a tendência de ou-
tros, em que a presença femini-
na vem crescendo, mas ainda é
pequena, se comparada à mas-
culina, emcargos de chefia.
Otimistas, mulheres de des-

taque no mercado entrevista-
das pelo VIAGEM & Aventura
acham que há motivo para co-
memorar, amanhã, o Dia Inter-
nacionaldaMulher.Elasacredi-
tam que a participação femini-
na vai crescer. “Se a tendência
global é que se iguale, em turis-
mo também”, afirma a superin-
tendente da Associação Brasi-
leira de Agências de Viagens
(Abav Nacional), Isa Garbin.

“Turismo exige habilidade,
concentração e planejamen-
to, traços femininos.”
Márcia Chiota, que ocu-

pouadiretoria-geraldaMSC
Cruzeirosatéjaneiro,concor-
da. “Serviço é feito de deta-
lhes,eamulhertemmaissen-
sibilidade”, diz. Para ela, a
áreaépropíciaaodesenvolvi-
mento profissional feminino.
A diretora do Centro Ofi-

cialdeTurismoEspanhol,Te-
resaOrtiz, aposta na pratici-
dade feminina. “Turismo é
menosburocrático,exigeim-
provisação”,afirmaela,esco-
lhida presidente da Comis-
sãoEuropéia deTurismo.
Para a presidente daBlue

TreeHotels,ChiekoAoki,tra-
ços femininos resultam num
trabalho mais produtivo,
mas ela não generaliza. “As
mulheres têm suas caracte-
rísticas. Por exemplo, quan-
dopassama sermães, come-
çam a fazer várias coisas ao
mesmotempo, e éumaquali-
dade positiva”, diz. “Mas os
homens também estão mu-
dando e adquirindo essas ca-
racterísticas.”
Em torno de um século

atrás–quandooDiaInterna-
cional da Mulher foi criado
na Dinamarca, em 1910 –,
quem diria isso? Qualidades
femininas, como sensibilida-
de, antes usadas para justifi-
carque o lugar dasmulheres
era emcasa, hoje podemaju-
dá-las a se destacar na vida
profissional. E até contribuir
para amenizar as diferenças
entre homens e mulheres no
trabalho. Será? ●

DIVULGAÇÃO

Marinheira de primeira via-
gem,Márcia Chiota teve de do-
brar uns italianos quando mu-
dou da hotelaria, após 14 anos,
para o setor de cruzeiros, em
2002. “Navio já remete aomas-
culino”, diz. “Não existem mu-
lheres no comando nessa área.
Nãoconheçoarmadormulher.”
Masasdificuldadesnaidapa-

ra aMSC Cruzeiros, diz, foram
maispelanecessidadedeapren-
deralgoquenãoconheciaecon-
quistar a confiança da equipe.
Ela dá a receita para quebrar
qualquer resistênciamasculina
inicial:“Quandovocêmostraco-
nhecimento,inteligênciaecapa-
cidade, os homens te enxergam
de outra forma, te respeitam.”
Márcia entrou comogerentede
Marketing e Vendas naMSC e,
em 2004, assumiu a diretoria-
geral da empresa noBrasil.
Formada emAdministração

Hoteleira e em Comércio Exte-
rior, aos 42 anos, ela fala quatro
línguas.Oquemaispoderiaque-
rer? Rever sua vida profissio-
nal. Deixou aMSC em janeiro e
partiuparaesquiarcomomari-
do emVail (EUA). Atualmente,
está numa fase de balanço para
reorientar suacarreira. “Éuma
característica mais feminina
mesmo.Ohomemémuitocobra-
do por sua posição, é difícil mu-
dar assim”, afirma. ● N.M.

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE

A superintendente da Associa-
ção Brasileira de Agências de
Viagens (Abav Nacional), Isa
Garbin, de 58 anos, considera a
capacidade de planejamento
umadesuasprincipais qualida-
des. “Com planejamento, que
exige disciplina, você consegue
dar conta de tudo”, afirma. Iro-
nicamente, Isa, que hoje é pro-
fessoradePlanejamentonoTu-
rismodaFundaçãoGetúlioVar-
gas (FGV), nunca planejou fa-
zer carreira no setor.

Formada em administração
pela FGV, ela começou traba-
lhandonumaempresade edito-
ração gráfica e, depois, numes-
critóriodeconsultoria financei-
ra. Entrou para a Abav, há 32
anos, comumamissão específi-
ca: dar à associaçãoumcaráter
empresarial. “Não pretendia fi-
car,mastodomundoquecome-
çaatrabalharcomturismoaca-
ba se envolvendo”, conta.
No início, Isaencontroumui-

ta dificuldade para se impor co-

mochefe.Elaacredita,noen-
tanto, que foimais por ser jo-
vem do que por ser mulher.
“Era recém-formada e inex-
perientenoramodoturismo.
Ficava difícil fazer prevale-
cer umaopinião”, diz.
Desafio,mesmo, foi conci-

liar o papel demãe coruja do
filho único, Fernando – hoje
com 26 anos –, com o de exe-
cutiva. “Muitas vezes ajudei
acorrigir liçãoporfax”,reve-
la, rindo. ● S.C.
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