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Antiamélias
contra-atacam
Criado em 2006, o Grupo de Mulheres Líderes Empresariais (Lidem)
vem pesquisando e divulgando as melhores práticas da gestão feminina,
para acelerar e ampliar sua inserção na liderança das organizações
brasileiras. Entre seus modelos está Indra Noovy, CEO mundial da
PepsiCo e, entre os argumentos, o fato de que a existência de um projeto
familiar dos funcionários –mulheres e homens também– pode influir
muito na produtividade das empresas
Érica Custódio Rolim, vicepresidente de marketing e novos
negócios da SAS para a região
sul – Brasil, Argentina e Chile,
foi entrevistada por José Geraldo
Recchia, presidente da Caliper
do Brasil, unidade nacional da
renomada firma de consultoria
mundial especializada na gestão
estratégica de talentos. Integra a
pesquisa Perfil da Executiva
Brasileira”, realizada pela
empresa no segundo semestre de
2007 e publicada em HSM
Management nº 65 (página 32).

ma pesquisa da Catho, de 2007, informa que temos em torno de 13% de
comando das empresas no Brasil nas mãos de mulheres, incluídas nesse
cálculo companhias de pequeno, médio e grande porte, e lembrando que a
maior presença líderes mulheres no setor de serviços influi bastante neste
resultado. O Grupo de Mulheres Líderes Empresariais (Lidem), criado em 2006 para
acelerar e ampliar a inserção da mulher nas lideranças privadas e públicas da sociedade
brasileira, também partiu de uma pesquisa com 350 empresas associadas ao Grupo de
Líderes Empresariais (Lide), que revelou números ainda mais restritos. Apesar de 35%
dos profissionais dessas empresas serem mulheres, apenas 5% dos cargos de presidente
e vice são ocupados por elas.
Lá fora, os resultados não são tão mais animadores, como conta Érica Custódio
Rolim, vice-presidente do Lidem e executiva da SAS. “Se pegarmos estudos recentes
dos EUA, como um da Harvard Business Review conduzido em 2007, entre os
executivos com maior remuneração em empresas do ranking Fortune 500 (presidentes,
presidentes de conselhos de administração, diretores gerais e diretores de operações),
somente 2% dos presidentes são do sexo feminino e 15% dos integrantes dos
conselhos de administração são mulheres. Nas 50 maiores empresas de capital aberto
de cada país da União Européia, apenas 11% dos principais cargos executivos são
ocupados por mulheres, 4% na presidência.” Mas sua disposição, e a de suas colegas do
Lidem, é virar esse jogo. A motivação é grande: a igualdade entre homens e mulheres
aumenta a competitividade de um país. O avanço das mulheres influiu muito mais na
competitividade do mundo, por exemplo, do que o renascimento da China. A seguir,
ela fala sobre isso em entrevista a José Geraldo Recchia, presidente da Caliper
do Brasil.

U

Por que vocês criaram o Lidem?
Se nós temos um grupo de empresários e dirigentes e, se queremos, entre outras
coisas, contribuir para o desenvolvimento do país, por que não acelerar esse processo
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para que se amplie a participação das mulheres nesses cargos de liderança empresarial?
Isso é importante para a empresa, para economia e para o país. Essas foram a pergunta
e a resposta que inspiraram a criação do Lidem. A missão dessa entidade é “contribuir
com os objetivos do Lide para o desenvolvimento do País, acelerando e ampliando a
inserção da mulher nas lideranças privadas e públicas da sociedade brasileira”.
Como se pode ter certeza de que mulheres que trabalham fora são importantes para
a empresa, a economia e o país?
Um estudo do Fórum Econômico Mundial, o Gender Gap, tem provado que a
igualdade entre mulheres e homens não é uma questão só de direitos humanos, mas de
melhoria de competitividade econômica. E os países que não promoverem maior
participação feminina na economia correm o risco de ficar para trás. Esse mesmo
estudo cita que o avanço da mulher nesses 30 ou 40 anos provocou mais melhoria de
competitividade econômica do que a abertura da China há 10 anos.
Ou seja, embora os avanços que ocorreram mundialmente com a abertura desse
país sejam muito fortes, os avanços que surgiram em função da inserção da mulher no
mercado de trabalho nesse período são muito superiores.
Tudo é uma questão de eliminar os mitos, eliminar as muitas barreiras que ainda
existem às mulheres e mostrar que a igualdade que queremos não é um movimento
feminista, está muito longe disso; é uma questão de sociedade e economia,
corroborada por uma série de índices apresentados no relatório Gender Gap.
Como tem evoluído o Lidem?
Quando iniciamos o grupo, tínhamos 22 integrantes; hoje, em menos de um
ano, somos cerca de 70. Temos visitado organizações com mulheres em cargos de
direção e identificado o que permeia a cultura delas e o que lhe permitiu chegar aos
postos mais altos. Nossa idéia é agrupar essas “descobertas” como as melhores práticas
para as empresas brasileiras.
Queremos divulgar que essas companhias com mulheres em cargos de liderança
adotaram tais e tais práticas e, se uma empresa quer acelerar seu processo de
desenvolvimento, existem esses pontos para levar em consideração. É esse o objetivo
final do Lidem.

Saiba mais sobre o Lidem
O Grupo de Mulheres Líderes
Empresariais (Lidem) foi criado em 2006
por participantes do sexo feminino do
Grupo de Lideres Empresariais (Lide),
entidade existente em São Paulo. Tem
como missão “contribuir com os objetivos
do Lide para o desenvolvimento do País,
acelerando e ampliando a inserção da
mulher nas lideranças privadas e públicas
da sociedade brasileira”.
Segundo Érica Custódio Rolim, vicepresidente do Lidem, o gatilho foi
disparado em abril de 2006, quando o
Lide resolveu olhar as transformações
que estavam ocorrendo nas empresas

pela presença de mulheres em cargos
executivos. Realizou-se uma pesquisa
com 27% das 350 empresas associadas,
e os resultados surpreenderam. Em
primeiro lugar, 35% dos profissionais
dessas empresas já eram mulheres,
independentemente do cargo. Mulheres
em cargos de diretoria somavam 15% e,
em cargos de presidente e vice, 5%.
Esses 5% foram considerados um
percentual muito baixo. O passo
seguinte foi a criação do Lidem, que
começou com 22 integrantes e hoje
conta com 70 empresárias e executivos
entre seus membros.

Qual tem sido o interesse das
mulheres por esse trabalho?
O interesse delas tem sido
bom. Fizemos dois workshops
com mulheres líderes convidadas
para falar de suas práticas.
Tivemos boa participação em
ambos.
E o que vocês aprenderam nesses
workshops?
O que observamos no
processo é que os problemas das
executivas e empresárias têm sido
basicamente os mesmos:
preconceito, dificuldade de
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conciliar vida pessoal com vida profissional, achar e impor seu próprio estilo de
liderança. As mulheres não querem –e não precisam–tornar-se duras, falar grosso e
perder algumas de suas características para ter sucesso. Aliás, assim também não são
bem-vistas.
Um estilo de liderar não natural pode despertar até mais preconceito às vezes do
que o gênero em si. É preciso assumir esse estilo feminino. Veja uma das executivas
mais poderosas do mundo, a presidente da Pepsico, indiana [Indra Noovy]. O
conselho de administração a escolheu como CEO para liderar a empresa
mundialmente justo pelas características mais naturalmente femininas, como
habilidade interpessoal, trabalho em equipe e empreendedorismo de mudança. É
claro que são características que os homens também têm, mas estão muito mais
naturalmente desenvolvidas nas mulheres.
Já que você mencionou a dificuldade de conciliar vida pessoal e profissional como
problema recorrente às executivas... Você, como vice-presidente de marketing e
novos negócios da SAS para Brasil, Argentina e Chile, consegue fazer essa
conciliação? Você tem marido e filhos?
Sim. E eu concilio relativamente bem, mas isso tem a ver muito com a cultura da
minha empresa, a SAS, que olha para o lado humano e familiar de seu pessoal. Nós
podemos ter horário flexível. Cumprimos nossas metas, estabelecemos planos de
trabalho e os seguimos. Não existe rigidez em relação ao horário, e há também
incentivos como auxílio-creche etc. Há muito mais autonomia e liberdade para
execução de um plano estabelecido pela empresa. Conseguimos conciliar estar em
casa, família, ter filhos. Estou numa empresa que permite que eu faça essa conciliação.
Essa correlação muito forte entre a ascensão de uma executiva e a cultura da
empresa é um ponto que tem de ser observado. Se existe uma correlação positiva forte
entre mulheres e cargos de liderança nas empresas, creio que deveria ser analisada sua
cultura, ao longo de sua história, desde sua fundação, não somente em seu
momento atual.
Mas criar mecanimos de conciliação entre trabalho e vida pessoal já não é uma
prática de mercado?
Não, não é! Algumas empresas, é claro, adotam práticas nesse sentido, como o
Magazine Luiza, que tem o cheque-mãe, ou o Banco Real ABN Amro, que tem uma
cultura de diversidade estabelecida há cinco anos, que inclui formalmente a nãodiscriminação das mulheres na contratação e promoção de cargos e que oferece
benefícios a suas funcionários tais como o lactário.
Ou seja, as empresas já têm exemplos de sobra de atividades para ajudar a mulher
conciliar carreira profissional e vida pessoal. Mas não os seguem muito ainda, não.
O que as empresas podem ganham seguindo esses exemplos?
Conheci Nuria Chinchilla Albiol, professora espanhola do Iese na área de gestão
de pessoas e organizações. Ela atua em uma organização mundial de conciliação entre
trabalho e família. O que ela mostra em seu estudo é que conciliar vida pessoal e
trabalho não é uma questão da mulher, mas sim das empresas. Seu estudo apresenta
muitos indicadores.
Ela prova, por exemplo, que as empresas que não percebem que, além de terem
projetos empresariais fortes, rápidos, com metas claras, precisam também olhar para a
profissional e deixar tempo para ela concilie família e trabalho, estão fracassando no
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mercado. Ela prova que homens que tiveram problemas domésticos devido ao
trabalho também mostraram baixo desempenho profissional.
Isso demonstra que as práticas conciliatórias entre vida profissional e pessoal não
são uma questão de gênero, mas sim de conscientização da empresa.
Há também o estudo da Harvard Business Review: nos EUA, as mães
aumentaram um pouco o tempo dedicado em casa aos filhos. De 10,6 horas em 1995
passaram para 12,9 horas em 2000. E os pais aumentaram sua dedicação aos filhos de
2,6 horas para 6,5 horas. Embora a cota de trabalho do marido tenha aumentado, o
conflito de ter de conciliar trabalho e vida pessoal não ficou restrito à mulher, é do
homem também. A mulher aumentou sua participação em cargos de chefia nas
empresas, porque o pai ficou mais tempo com o filho e também com a família.
Esse é outro ponto que quero destacar: a questão de a mulher conciliar carreira e
vida familiar é muito mais ampla –envolve trabalho e família, homens e mulheres. A
empresa também pressiona o homem, que tem jornada de trabalho de 14 horas,
prejudicando sua vida pessoal, o que desestabiliza emocionalmente qualquer pessoa. E
pessoas desestabilizadas têm baixo desempenho. Não é só a mulher que tem de
conciliar vida pessoal e profissional. O homem precisa destinar tempo para sua
família, ele tem de cuidar de sua estrutura, porque com isso ele está feliz, mais
produtivo, e a empresa também se torna mais produtiva.
Em resumo, está mais do que na hora de as organizações, sejam do Brasil, sejam
de qualquer lugar do mundo, prestarem atenção a projetos familiares, do mesmo
modo com que olham projetos profissionais, criando novos espaços para mulheres e
homens. Elas precisam fazer isso.
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