
Presidentes, governadoras,
executivas de sucesso no co-
rnando de grandes empresas. Há
40 anos ninguém imaginava que
as mulheres poderiam alcançar
cargos de tamanha expressão na
sociedade. As lutas lhes trou-
xeram direitos importantes, co-
mo, por exemplo, a licença-
matemidade, o ir às urnas e até
o direito a se candidatar. Muitas
deixaram de ser apenas donas-
de-casa para agregar à junção a
responsabilidade de dividir ou
mesmo de assumir as despesas
da família.

Hoje, ser esposa, mãe e pro-
fissional já não é mais um de-
safio para a mulher. Desde me-
nina ela ê educada para isto,
tem em mente a profissão que
deseja seguir e coloca metas
para o seu futuro.
Uma das conseqüên-
cias disso é o au-
mento da presença
da mulher nas uni-
versidades. Hoje po-
demos ver que elas
estão preocupadas
em se preparar para
galgar os degraus do
sucesso. Dados do
IBGE mostram que, em 1979, as
mulheres representavam 31,7%
da população economicamente
ativa do País. Em 2000, esse
número subiu para 40,8%. Nes-
sa luta por uma carreira de
sucesso, muitas optam pela es-
tabilidade financeira antes de
investir no plano familiar, como
casar e ter filhos.

A busca pelo reconhecimento
e pela independência financeira
gerou um novo perfil para a
figura feminina. Não que ela
tenha deixado de ser delicada e
sensível, pelo contrário, ela so-
mou a essas características, a
ambição, a determinação e o
desejo de atingir altos cargos.
Em postos de chefia elas ainda
são minoria, porém é cada vez
mais comum encontrar mulhe-
res na liderança. Isso porque a
mulher tem em mãos um dos
principais trunfos de um exe-
cutivo: saber ouvir. Diferente-
mente do homem, a mulher é
mais paciente no trato pessoal e
quando se vê frente a um pro-
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blema, está disposta a escutar
para compreendê-lo antes de
decidir por uma solução. Assim,
aumenta as chances de encon-
trar uma saída mais concilia-
dora sem colocar em risco o
bom resultado do negócio.

As mulheres descobriram
nesses últimos anos de luta que é
possível ter uma carreira bem-
sucedida sem deixar para trás as
origens da feminilidade. Além
de destinarem tempo ao tra-
balho, elas se dedicam a cuidar
de peno da educação dos filhos,
dar atenção ao marido, deixar a
casa impecável e ainda reser-
vam espaço na agenda para ir à
academia, ao cabeleireiro e às
compras, pois os novos tempos
exigem cuidados com a saúde,
com a mente e com a beleza.

Certamente, a mu-
lher moderna já en-
contra o equilíbrio
entre a família e a
carreira.

A mulher como
profissional é uma
realidade no merca-
do de trabalho e há
pouco espaço nas
empresas para dis-

criminações. Em nossa compa-
nhia, uma das maiores admi-
nistradoras hoteleiras do mer-
cado tem a maioria dos cargos
de chefia sob comando feminino.
E nossos resultados são me-
lhores a cada ano. Sabemos que
o mercado em geral ainda re-
serva atos de preconceito quan-
to à liderança feminina e com
agravantes quando complemen-
tados por questões raciais e de
etnia. No entanto, companhias
modernas buscam profissionais
competentes independentemente
do sexo. É a vitória do batom,
pois sem mexer na nossa es-
sência de mulher, estamos co-
locando a serviço do mundo dos
negócios nossa capacidade nata
de multifuncionalidade, uma
qualidade muito apreciada para
a liderança atualmente. Não ê
mais uma questão de provar
competência ou disputar o pódio
com os homens, mas apenas um
direito adquirido pelos excelen-
tes resultados de nosso empenho
e dedicação, seja nas tarefas
profissionais, familiares ou sim-
plesmente como mulher.

Um feliz Dia Internacional da
Mulher a todas as leitoras
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