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Uma líder de negócios
que encontrou seu equilíbrio
Chieko Aoki

A entrevista foi concedida a
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 66
(página 32).

Como para grande parte das mulheres executivas, a empresária
Chieko Aoki define sucesso como harmonia e serenidade. Ela
conseguiu achar isso entre a gestão de sua rede de hotéis Blue Tree,
sua vida pessoal e a atuação como presidente do Grupo de
Mulheres Líderes Empresariais, o Lidem
ue obstáculos você enfrentou até alcançar a posição de liderança?
Quando comecei, o mercado hoteleiro ainda era pequeno e tive de
procurar pessoas que trabalhavam em outras áreas ou profissionais do setor,
mas que atuavam em outras empresas. Então, a maior dificuldade, no
início, foi a falta de uma cultura única, própria da Blue Tree Hotels. A existência de
uma cultura sólida, compartilhada com a equipe, faz com que as atividades tenham
resultado melhor e mais amplo. Faz com que tudo flua, como lubrificante. Assim, na
Blue Tree Hotels, tive de criar e implantar os processos, procedimentos, políticas,
valores e crenças do zero.

Q

E quais dificuldades de cunho pessoal encontrou?
O que é típico para mulheres executivas: ouvi muitos questionamentos sobre
competência em conhecimento especializado em hotelaria e administração, sobre não
ter credibilidade e ter de provar tudo isso. Foi assim no início, mas a revolução no
mercado foi acontecendo naturalmente, privilegiando-me também. Ao mesmo
tempo, havia a singularidade da novidade, o que foi bastante benéfico, chamando a
atenção do mercado de turismo para minha atuação. Assim, as coisas que, à primeira
vista, podem parecer problemas são as melhores soluções. O fato de, na época, não
existirem mulheres em cargos executivos despertava interesse, o que me favoreceu.
Pessoalmente, também tive dificuldades em liderar homens.
Por quê?
Por simples falta de experiência em conviver com maior número de homens e
muito poucas mulheres. Homem e mulher trabalhando juntos, em cargos de
liderança, era uma situação estranha, tanto para o homem como para a mulher. Isso no
início, porque me acostumo facilmente a situações. Desconfiança e cara feia não me
amedrontavam; simplesmente me fazia de desentendida. E, com isso, os outros
também passaram a achar a situação normal, e o ambiente foi se adaptando. Ao
mesmo tempo, contratei mais mulheres, por acreditar, efetivamente, que elas são
excelentes no setor de serviços.
Outro comentário comum é que mulher no poder gera mais ciúme das outras
mulheres do que dos homens. Qual é sua opinião sobre isso?
Acho que os homens são mais ciumentos quando se trata de trabalho e carreira.
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Ciúme de mulher é uma gracinha, se comparado com o de homem, que é combativo.
Esse sentimento é humano. E é o espírito competitivo que faz a pessoa ser criativa,
aspirar a melhores patamares de performance, não se conformar com o status quo,
esforçar-se. Diariamente competimos conosco, para sermos melhores amanhã do que
hoje, e o mundo tem evoluído com isso. Assim, ciúme é energia de homens e mulheres
que inspira positivamente. Muito se fala que as mulheres são ciumentas, mas essa
teoria deve-se ao fato de as mulheres serem mais sentimentais e abertas e não à essência
do ciúme.
Outro fator que mexe com as pessoas, tanto homens como mulheres, porém
mais explicitamente os homens, é o poder. Parece-me que, nos homens, o poder é uma
necessidade bastante forte, vinculado à valorização de seu eu pelo mundo externo.
Felizmente, a humanidade está mudando, com muita gente que já identifica o
próprio valor, aliviando-se de excessos decorrentes da necessidade de poder. Que bom
que somos imperfeitos, assim podemos continuar na caminhada em busca da
excelência e perfeição.
Voltando ao início de sua carreira, os homens a discriminavam por ser mulher?
É injusto dizer que os homens me discriminavam no início da carreira. Em parte,
sim, mas existia a dificuldade dos próprios homens em lidar com as mulheres nas
posições de liderança. Havia dúvida, estranheza, falta de habilidade e de práticas que
servissem de orientação para entender que homens e mulheres podem fazer carreira
profissional, almejar o mesmo sucesso, mesmo atuando de formas diferentes. É
natural que homens e mulheres tenham olhares diferentes sobre o mesmo produto
ou assunto.
Segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos, as mulheres precisam trabalhar e
provar mais a competência do que os homens. A grande maioria dos CEOs
[presidentes-executivos] ainda é homem e, como em geral os homens parecem
entender melhor os outros homens, estes acabam sendo mais escolhidos para altos
cargos. Diminuiu, mas as empresas ainda têm receio de que as mulheres possam
abandonar a carreira para dar foco à família, mesmo que temporariamente. Empresa
que faz isso pode ganhar em curto prazo, mas em longo prazo estará perdendo um
grande patrimônio e potencial de crescimento.
Você considera o estilo de gestão feminino diferente do masculino?
De forma geral, sim, mas há mulheres com “estilo” dito masculino e homens
com visão do feminino. A evolução da tecnologia e a disponibilidade de informações e
conhecimento estreitarão cada vez mais. Ao mesmo tempo, a visão mais humana da
sociedade e das empresas permitirá que homens e mulheres busquem estilos que
correspondam melhor às mudanças da própria sociedade. Em minha opinião, a
sociedade e os consumidores exigem das empresas uma gestão que valoriza muitas das
características ditas femininas, como a sensibilidade, a atenção a detalhes,a capacidade
de fazer várias coisas simultaneamente etc. Conheço muitos executivos sensíveis e isso
tem gerado resultados positivos para suas empresas.
As mulheres têm mais facilidade e abertura em falar a linguagem da alma, mas
muitos homens, mesmo querendo fazer o mesmo, sentem dificuldade. Falta de
prática... É preciso quebrar os paradigmas, cada vez mais. É positivo ter homens e
mulheres atuando em setores até agora predominantemente definidos como “para
homens” e “para mulheres”.

HSM Management Update nº 50 - Novembro 2007

O PA R A D I G M A F E M I N I N O / E N T R E V I S T A - 2
Pode dar um exemplo?
Há um grande número de mulheres na área de finanças. Antes se dizia que
mulheres não tinham essa competência; elas eram consideradas mais competentes na
área de humanas, recursos humanos etc. Isso me parece resquício do curso colegial do
passado, em que as classes do científico eram predominantemente compostas de
homens e as do clássico, de mulheres.
Hoje homens e mulheres estudam as mesmas matérias e concorrem às mesmas
vagas. E por que não também nas empresas, e mais especificamente para os cargos de
liderança? Faz todo o sentido as empresas ampliarem as oportunidades e escolherem os
melhores profissionais para posições importantes, gerando assim melhores resultados
para elas e seus negócios.
Nem sempre a tomada de decisão se baseia necessariamente em fatos, em dados;
entra também um pouco de intuição. Você acha que essa é uma vantagem
das mulheres?
Para mim, intuição tem muito a ver com experiência e conhecimento
acumulados pela pessoa. Tecnicamente, não sei se é assim, mas penso que nada cai do
céu, assim como aquele “clique” que dá na gente, como um faro, que nos diz o
caminho certo. No entanto, isso não é privilégio exclusivo das mulheres. Conheço
muitos homens que também acreditam na intuição e a seguem sem comentar muito
sobre isso, como fazem as mulheres. Não sei o motivo da retração dos homens a essa
prática, mas é muito bom ouvir o sinal interno, que vem da mistura da mente e da
alma, da razão e da sensibilidade.
E, quanto mais subimos em posições de liderança, mais solitários ficamos nas
decisões, quando então é muito bom “ouvir” a intuição, refletir sobre ela, conversar
consigo mesmo. É confiar no conhecimento que existe dentro da gente, e isso não
prejudica, de forma alguma, o valor dos estudos objetivos.
Qual é sua definição de sucesso?
Sucesso para mim é ser feliz não apenas momentaneamente, mas de forma
continuada; ter serenidade, reconhecer os aspectos positivos e negativos, as
competências e incapacidades. Isso não é fácil, e admiro quem tem esse equilíbrio.
Essas pessoas são, quase sempre, muito felizes, por isso considero que elas têm sucesso.
Assim como tudo na vida, as coisas são relativas. A medida do sucesso varia de pessoa
para pessoa. Assim, a única medida válida e real é aquela que nos faz feliz, com
equilíbrio e de maneira consciente. E isso se aplica na vida pessoal e profissional.
Pessoalmente, busco sempre o equilíbrio e serenidade para ser feliz. Adoro
trabalhar e não me canso e, como isso me dá prazer e serenidade, não vou buscar outros
modelos de sucesso, do tipo trabalhar menos para ser feliz. Cada um tem o próprio
caminho e estilo, felizmente.
Outro fator que considero essencial é que sucesso e felicidade só se tornam reais
se as pessoas com quem nos relacionamos ou convivemos estão na mesma “energia”.
Não dá para dizer que temos sucesso se as pessoas que trabalham conosco não o têm.
Como querer ser feliz quando outros estão infelizes? É como se fôssemos parte de um
todo interligado em que compartilhamos com as outras pessoas, através de fios
invisíveis, as ondas do bem e do mal, do sucesso e do insucesso. É por isso que há um
ditado popular que diz que o mal que a gente faz para os outros volta para a gente
mesmo, não é?
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Como você concilia a vida pessoal com a de executiva?
Concilio como dá. Gosto de meu trabalho; ele é prioridade hoje e minha família
compreende e é feliz porque isso me faz feliz. Quem ama deseja a felicidade do outro.
Mesmo que meu tempo com a família seja curto, dedico-me a ela com a alma, com
muita qualidade no tempo que passamos juntos. Isso também acontece na empresa.
Amo meu trabalho, amo a empresa, amo minha equipe, por isso dedico-me
inteiramente a ela, com enorme prazer e devoção.
É um fio puxando o outro, para o outro ser feliz. Tanto na empresa como na
família, o que importa são as metas, os resultados atingidos e o processo vivido para
chegar lá. Temos períodos de dedicação total à empresa, e outros mais voltados para
projetos pessoais. São esses ciclos que dão graça e prazer à vida; ela seria muito chata se
fosse igual todos os dias.
Você teve de abrir mão da família de algum modo?
Sou casada, mas não tenho filhos, e acho que meu marido teve a grande sorte de
ter uma mulher muito ocupada, porque assim aproveitou também a vida ao máximo,
viajando, trabalhando, curtindo seus hobbies, estudando e tudo o mais que se pode
fazer. Já imaginou se eu não trabalhasse e ficasse alugando seu tempo? Seria metade do
homem culto, charmoso e bacana que ele é. Assim como em outros aspectos da vida, é
importante ter equilíbrio, bom senso e clareza sobre a importância da família em nossa
vida. Família é fundamental para a gente ser feliz e, se há esse reconhecimento, como
cultura e valor inquestionável, não é o tempo do convívio que faz a diferença, mas a
qualidade e o conteúdo do tempo compartilhado.
Você não teve filhos por causa da carreira?
Não, não foi questão vinculada à carreira.
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