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Com 40,4%, comunicação corporativa é a segunda área com mais mulheres em cargo de 
diretoria, atrás apenas de recursos humanos (49,1%). Estudo divulgado ontem pela Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) aponta ainda que em 43% das mais de 100 
empresas consultadas não há funcionárias no comando.  
 
Comunicação e RH têm mais mulheres na direção 
   
A área de comunicação corporativa é a segunda com mais mulheres em cargo de diretoria, atrás 
apenas de recursos humanos. Os dados fazem parte da pesquisa "Mulher na Comunicação 
Corporativa", divulgada ontem pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). O 
estudo aponta que em 43% das empresas consultadas, não há profissionais do sexo feminino na 
diretoria. Na indústria, esse número salta para 50%. Nas companhias brasileiras a situação é mais 
crítica, com 57,1% da direção composta apenas por homens.  
 
"Embora as mulheres ampliem presença no mercado de trabalho e estejam cada vez mais 
capacitadas, elas não conseguem chegar à diretoria, e quando atingem o cargo vão para áreas de 
apoio com RH e comunicação", afirma a diretora do Databerje, o instituto de pesquisa da 
associação, Suzel Figueiredo. Essas duas áreas detêm o maior índice de mulheres no comando, 
com 49,1% e 40,4%, respectivamente.  
 
A executiva acrescenta que essa informação vai ao encontro da característica apontada como 
diferencial, a sensibilidade, citada por 37,1% das entrevistadas. A maioria absoluta (87,1%), 
entretanto, considera ter a mesma competência que os homens, mas 68,3% concordam que o 
ambiente de negócios é masculino. "O otimismo é outro ponto feminino verificado no 
levantamento. 55% das mulheres pesquisadas acreditam que a participação na direção irá 
aumentar", afirma a diretora do instituto.  
 
Esta é segunda edição do estudo, realizado desde o ano passado e divulgado no Dia Internacional 
da Mulher. Em 2005, foram ouvidas 101 profissionais, de 101 empresas de todas as regiões, 
classificadas entre as mil maiores do País. De acordo com o estudo, quase metade das 
entrevistadas - 42,6% - é graduada em jornalismo, seguida de 25,7% com formação em relações 
públicas. Esse ponto, aliás, foi uma dos destaques do primeiro mapeamento realizado pela 
entidade. "Detectamos que trata-se de um mercado prioritariamente feminino, multifacetado, 
onde profissionais de imprensa estão ganhando espaço", comenta Suzel Figueiredo. Em 2005, o 
primeiro estudo apontou que as equipes de comunicação corporativa são enxutas: 63,6% têm 
menos de oito pessoas. As maiores estão no setor de prestação de serviços.  
 
Política em pauta  
 
Suzel explica que a segunda versão do estudo foi ampliada, incluindo, inclusive, questões 
envolvendo o governo federal. Quando o assunto foi a política, por exemplo, 48,5% das 
entrevistadas analisaram como regular a comunicação do governo, enquanto 24,8% atribuiu um 
julgamento positivo. "Mesmo investindo fortemente, o governo teve uma avaliação regular das 
especialistas", comenta. Questionadas sobre quais as mulheres são consideradas referência, 
37,6% das pesquisadas indicaram políticas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


