
C M Y K
CMYK

»DIADAMULHER1

BEM-SUCEDIDAS
NAFOTO

Para comemorar a data, o
grupo Mulheres de sucesso
promove a exposiçãoRetratos
de sucesso, que mostra 25 fo-
tos de Raquel Cândida sobre
mulheres realizadas em seus
ambientes de trabalho. As
imagens revelam a dedica-
ção, a delicadeza e a feminili-
dade de mulheres de desta-
que. A exposição fica na Li-
vraria Cultura do Shopping
Casa Park de segunda a sába-
do, das 10h às 22h, e domin-
gos, das 14h às 20h. Informa-
ções: 3034-2720/ 2721.

»DIADAMULHER2

SEGURANÇA
ELÉTRICA

Em comemoração ao Dia
da Mulher, a rede TendTudo,
em parceria com a Pialle-
grand, preparou uma série de
cursos sobre segurança elé-
trica exclusivos para as mu-
lheres nas próximas quinta-
feira e sexta-feira (12 e 13).
Não há limites de vagas, e as
inscrições podem ser feitas
no balcão da própria loja. Na
quinta-feira, a programação
chega à loja de Santa Maria
(informações: 3394-5647),
das 10h às 11h. Na sexta-fei-
ra, recebem o curso as unida-
des de Brasília (informações:
2103-5000), das 10h às 11h, e
de Taguatinga (informações:
3586-5559), das 14h às 15h.

»INTERCÂMBIO

FEIRA
MUNDIAL

Brasília é uma das sete
cidades brasileiras a receber
a maior feira mundial de in-
tercâmbio do mundo, a
Eduexpo 2015, na próxima
quinta-feira (12), das 16h às
21h. O evento será sedidado
no Centro de Eventos e Con-
venções Brasil 21 (SHS, Qua-
dra 6, Lote 1, Conjunto A). Os
participantes terão acesso a
informações sobre os mais
qualificados cursos de idio-
mas, graduação, pós-gra-
duação, trabalho e estágio
remunerado no exterior. Ins-
crições gratuitas em eduexpos.
edufindme.com/brazil.

»SEMINÁRIO

EDUCAÇÃO
CORPORATIVA

Nas próximas terça-feira e
quarta-feira (10 e 11), Brasília
sedia o seminário internacio-
nal Discutindo a educação
corporativa: empreendedoris-
mo, internacionalização e in-
formação, que vai debater
práticas inovadoras da edu-
cação corporativa, internacio-
nalização das empresas e
aprimoramento do capital
humano nas organizações.
As inscrições podem ser reali-
zadas gratuitamente pelo e-
mail: educacaocorporativa@
ibict.br. O evento será realiza-
do no Auditório Francisco de
Paula, do Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e
Tecnologia (Ibict) (SAS, Qua-
dra 5, Lote 6, Bloco H). Infor-
mações: 3217-6307.

»ENCONTRO

MERCADO
IMOBILIÁRIO

Corretores, representan-
tes de imobiliárias e outros
interessados se reúnem no
Encontro imobiliário — co-
nexões e negócios, na próxi-
ma terça-feira (10), das 8h às
13h, no Unique Palace (Setor
de Clubes Sul). Palestrantes
como Diego Maia, expert em
vendas e tendências de mer-
cado, e Martha Gabriel, re-
nomada especialista em
marketing, ensinarão como
aproveitar as melhores fer-
ramentas da internet para
agregar valor e conhecimen-
to na atuação no mercado
imobiliário. O evento é gra-
tuito, mas as vagas são limi-
tadas a 500 pessoas. Inscri-
ções e informações: www.
wimoveis.com.br/eventos.
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Ainda longe do topo
Mulheres sãominoria emaltos cargos de chefia. Desequilíbrio entre as horas dedicadas ao trabalho e à família
é umdos empecilhos para a presença feminina nesses postos. Empresas podemoferecermedidas para ajudar

EXECUTIVAS

Barreiras

Pesquisa da Organização Mundial
do Trabalho (OIT) mostra razões
apontadas por empregadores para o
menor número de gestoras.
1)Asmulheres têmmais
responsabilidades familiares
que os homens

2)Os papéis estabelecidos pela
sociedade para homens emulheres

3) Cultura corporativamasculina
4)Mulheres com experiência
insuficiente para cargos de chefia

5)Poucos exemplos de
liderança feminina

6)Homensnão são encorajados a
assumir responsabilidades familiares

7) Falta de políticas e programas que
promovam a igualdade de gênero

8) Estereótipos contra asmulheres
9) Falta de treinamento para
liderança entre asmulheres

10) Falta de flexibilidade no trabalho

» JULIANA ESPANHOL

N
o mundo, apenas 24%
dos cargos de direção
sênior são ocupados por
mulheres. A proporção

encontrada no Brasil é semelhan-
te, onde a presença feminina nes-
ses postos corresponde a 22%, de
acordo com pesquisa da consul-
toria de negócios Grant Thorton,
divulgada no ano passado. Estu-
do da consultoria Bain & Com-
pany, também de 2014, apresenta
números desanimadores: 4% dos
principais executivos entre as 250
maiores empresas brasileiras são
do sexo feminino. “O acesso de
mulheres a cargos de topo de car-
reira, tanto no setor privado
quanto no público, é baixo em
comparação à quantidade de tra-
balhadoras inseridas no merca-
do”, afirma Tania Fontenele, eco-
nomista e pesquisadora em gê-
nero. “As mulheres ainda sofrem
com uma herança social de dis-
criminação e com a tripla jorna-
da — de trabalhadora, de mãe e
de esposa”, explica. Para os em-
pregadores, a divisão desequili-
brada de funções familiares é
apontada como o principal en-
trave para a ascensão de mulhe-
res, de acordo com pesquisa da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT).

O esforço pelo delicado equilí-
brio entre as diferentes esferas da
vida é uma constante na trajetó-
ria de mulheres que atingiram al-
tos cargos profissionais. “Passei
por situações em que fui para ca-
sa, botei minha filha para dormir
e voltei a trabalhar”, conta Silvia
Fazio, 43 anos, presidente da Wo-
men in Leadership in Latin Ame-
rica (Will) — organização lança-
da em 2014 para estimular o de-
senvolvimento profissional femi-
nino na América Latina — e sócia
do escritório de advocacia Chad-
bourne & Parke LLP. A advogada
considera a busca por harmonia
entre casa e trabalho importante
para a própria satisfação.

Outro ponto crítico da vida
profissional de muitas mulheres,
a maternidade pode ser um pe-
ríodo ameno, a depender da polí-
tica da organização, como conta
a diretora de Marketing e Vendas
Varejo da Pfizer, Erika Pagani, 37
anos. “Minhas filhas têm 4 e 6
anos. Felizmente, pude sair tran-
quila, não tive o temor de voltar à
organização numa posição infe-
rior”, relembra. A engenheira civil
está há 11 anos na companhia,
tendo ingressado na área de Inte-
ligência de mercado. A filial brasi-
leira da empresa farmacêutica
adota, desde 2008, um programa
que visa à valorização feminina,
com benefícios como horários
flexíveis, licença-maternidade de
seis meses, horário diferenciado
para a saída às sextas-feiras. Em
seis anos, o percentual de traba-
lhadoras na chefia da empresa
passou de 23% a 50%. “Agora,
sempre temos mulheres nos pro-
cessos seletivos, e a escolha é
pautada pela meritocracia; tanto
que temos conseguido atingir
nossas metas”, diz Cristiane San-
tos, responsável pelo programa
Diversidade & Inclusão da Pfizer.

Disparidade
De acordo com pesquisa do

Fórum Econômico Mundial, a
igualdade de gênero no Brasil
ainda está longe de ser alcança-
da. O país aparece com 0,694
ponto no índice da organização
— quando mais próximo de 1,
mais igualitária é a sociedade (ve-
ja quadro). Com a pontuação, o
Brasil fica em 71º lugar entre 142
países. Outras nações da América
do Sul, como a Argentina, a Co-
lômbia e o Chile aparecem em
posições mais altas no ranking:
31º, 53º e 66º, respectivamente.
Paraguai e Uruguai ficam em 81º
e 82º lugares. Quando observado
o índice sobre disparidade sala-
rial entre homens e mulheres que
realizam o mesmo trabalho, a po-
sição do Brasil cai para 124 na lis-
ta, com índice 0,51.

A injustiça salarial permeia as
mais diferentes carreiras mun-
dialmente, chegando inclusive
ao universo do cinema. A desi-
gualdade foi assunto até mesmo
na premiação do Oscar 2015,
realizada em 22 de fevereiro. De-
pois de receber o prêmio de me-
lhor atriz-coadjuvante pela atua-
ção no filme Boyhood, Patricia
Arquette defendeu igualdade de
salários e de direitos para as mu-
lheres. O discurso foi aplaudido
com entusiasmo por estrelas co-
mo Merryl Streep.

Lutacontraosclichês
O cenário de desigualdade não

deve ser motivo para esmorecer, e
o Brasil apresenta melhora. De
acordo com pesquisa do site de
colocação profissional Catho,
houve aumento de 109,93% no
número de mulheres que ocu-
pam postos de vice-presidência
de 2002 a 2015. A quantidade de
presidentes cresceu 67,96%. O
crescimento em cargos de gerên-
cia e de supervisão foi de 82,17% e
76,79%, respectivamente. Na opi-
nião de Dezée Mineiro, 52 anos,
CEO da DQS na América Latina,
multinacional especializada em
certificação de qualidade, ser le-
vada a sério ainda é uma questão
a ser superada para mulheres em
posições de destaque, principal-
mente num ambiente muito
masculino. “Muitas vezes, a mu-
lher é mal interpretada. Se um
homem toma uma atitude que
não era esperada, é considerado
corajoso. Quando uma funcioná-
ria faz o mesmo, é vista como
emotiva”, afirma. Desde 2004 no
cargo mais alto da empresa, ela
está à frente de uma equipe de
150 pessoas. Entre as unidades da
companhia, presente em 80 paí-
ses, o resultado da filial coman-
dada por Dezée se destaca.

Para a presidente da rede de
salões especializada em cabelos
cacheados e crespos Beleza Na-
tural, Leila Velez, 41 anos, a chave
para chegar ao topo é empenho.
“É preciso ter resiliência e persis-
tência. Ser apaixonado pelo que
faz e acreditar no próprio poten-
cial. Por outro lado, é preciso
manter o pé no chão, pesquisan-
do o mercado em que está e se
capacitando.” O quadro de fun-
cionários da rede é composto por
90% de mulheres, sendo que 70%
são ex-clientes. Ex-funcionária
de uma lanchonete fast-food, ela
comanda, com os sócios, 3,5 mil
colaboradores em 18 unidades
em cinco estados.

Em 10 anos de empresa, a ad-
ministradora Lorena Porto, 35
anos, chegou à diretoria executi-
va do Hospital Anchieta, localiza-
do em Taguatinga. Ela começou a
carreira no próprio hospital, ten-
do passado pelas áreas de Recur-
sos Humanos e de Logística e In-
fraestrutura. Como jovem líder,
aposta na flexibilidade para lidar
com a diversidade de pessoas. “O
segredo é usar instinto feminino
e jogo de cintura. A formação
acadêmica também ajuda a en-
tender que cada geração é dife-
rente”, diz. À frente de 1,8 mil fun-
cionários, entre médicos e de-
mais colaboradores, Lorena acre-
dita que características femini-
nas são fundamentais na área de
saúde. “Se eu pudesse escolher
um dia para representar um hos-
pital, seria o Dia da mulher ou o
Dia das mães, pois o papel femi-
nino tem tudo a ver com se colo-
car no lugar no outro, acolher,
ouvir, ser resiliente”, afirma.

Quando assumiu a área de
Eventos e Incentivo da empresa
Nascimento Turismo, Silvia Paes
Leme, 50 anos, era a única fun-
cionária. Em 10 anos, o departa-
mento se tornou uma empresa-
irmã, com cerca de 40 emprega-
dos. Apenas no ano passado, o fa-
turamento da empresa aumen-
tou em 18%. “Acredito que a visão
acalentadora da mulher é uma
vantagem. Às vezes, é preciso sair
um pouco do papel de gestor e
estender a mão ao colaborador,
não há problema nisso”, afirma.

Diretora executiva doHospital Anchieta, Lorena aposta no instinto feminino ao comandar 1,8mil pessoas

CEOdaDQS, Dezée sente que, às
vezes, não é levada a sério

Presidente de uma rede de salões,
Leila representa 3,5mil pessoas

Silvia, presidente daONGWill,
conciliamaternidade e trabalho

Breno Fortes/CB/D.A Press
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DESIGUALDADE

4%
Percentual demulheres entre os
principais executivos das 250
maiores empresas brasileiras

22%
Participaçãodemulheres em
posição de chefia noBrasil

Fonte: Bain & Company e Grant Thorton

Apoiada por personalidades como a
cantora Beyoncé e a diretora de
Operações do Facebook, Sheryl
Sandberg, a campanha Ban Bossy
(banbossy.com) estimula a liderança
entre meninas. Para a executive e
master coach Bibianna Teodori,
medidas podem ser tomadas para
que crianças sejam educadas com
consciência. “É preciso que
meninos e meninas realizem tarefas
domésticas com igualdade.”

Conscientização


