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Um levantamento 
inédito mostra 
quais são as 
empresas que 
mais promovem 
mulheres a cargos 
de liderança no 
Brasil — e o que 
todos podemos 
aprender com elas
CRISTIANE MANO  
E ALINE SCHERER

No comando: (da esq. para 
a dir.) Cristina Palmaka, 

da SAP; Lídia Abdalla, do 
Sabin; Leila Velez, da 

Beleza Natural; Marilia 
Rocca, da Ticket; Tania 

Cosentino, da Schneider 
Electric; Renata Campos, 

da Takeda; e Raissa 
Lumack, da Coca-Cola

OUÇA A REPORTAGEM 
(saiba mais na pág. 13)
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XPATRIAR EXECUTIVOS JÁ FAZ PARTE DA ROTINA DA 
FABRICANTE DE BEBIDAS COCA-COLA NO BRASIL. Na 
última década, dezenas de brasileiros passaram 
uma temporada em alguma das subsidiárias da 
empresa, com sede em Atlanta, nos Estados Uni-
dos. A experiência costuma alçar profissionais 
ao topo da hierarquia. Foi o caso do atual presi-
dente da companhia no país, Henrique Braun. 
De 2013 a 2016 ele esteve à frente das operações 
da marca na China e na Coreia. Na volta, assumiu 
o cargo atual. Há cerca de cinco anos, porém, 
saltou aos olhos dos executivos da empresa um 
fato: a ausência de mulheres. Em 2012, quando 
a subsidiária da companhia no Brasil começou a 
prestar atenção à presença feminina em cargos 
de liderança, contou apenas uma brasileira ex-
patriada. De lá para cá, uma série de esforços 
foram feitos para mudar essa realidade. Deu re-
sultado. Hoje existem nove brasileiras alocadas 
pela Coca-Cola no mundo. “Conseguimos au-
mentar a presença feminina ao flexibilizar as 
políticas de expatriação”, diz Raissa Lumack, 
vice-presidente de recursos humanos e uma das 
três mulheres entre os dez cargos mais altos da 
companhia no Brasil. Desde 2013 as executivas 
podem levar, por exemplo, a mãe para dividir as 
tarefas de cuidados com os filhos, com os bene-
fícios estendidos a ela. E, se alguma preferir não 
se mudar com toda a família, a empresa paga as 
despesas com passagens aéreas para casa todo 
fim de semana. O benefício também vale para 
executivos do sexo masculino.

A iniciativa de entender melhor o que precisa-
va ser feito para abrir caminho para as mulheres 
surgiu de uma diretriz definida globalmente: ter 
igualdade de gêneros na liderança da Coca-Cola 

até 2020. A decisão partiu de uma consta-
tação: sete em cada dez refrigerantes da 
marca no mundo eram vendidos para mu-
lheres, mas internamente elas representa-
vam apenas 23% dos executivos — hoje já 
são 32%. No Brasil, a proporção é de 27%. 

A operação brasileira da Coca-Cola faz 
parte de um grupo de 12 empresas apon-
tadas como as melhores de seus setores na 
promoção de profissionais do sexo femi-
nino no país, na primeira edição do Guia 
EXAME de Mulheres na Liderança. O Guia 

E
Funcionárias da 
consultoria EY:  
o número  
de sócias no 
Brasil dobrou 
nos últimos 
cinco anos

Do total de respondentes, 30 empresas de grande porte estão acima da média geral  
das participantes — e entraram para o ranking, organizado por setor. A mais bem  
pontuada entre as pequenas e médias empresas também recebeu destaque

Melhor entre as pequenas e médias empresas: BELEZA NATURAL 

SERVIÇOS

TICKET (23a)

ENERGIA

AES ELETROPAULO (29a)

QUÍMICO E PETROQUÍMICO

SHELL (15a)

Destaque: White Martins (16a)

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
E TELECOMUNICAÇÕES

ATENTO (13a)

Destaque: SAP (26a)

SAÚDE

AC CAMARGO (11a)

Destaque: Laboratório Sabin (27a)

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

ZURICH SANTANDER BRASIL 
SEGUROS E PREVIDÊNCIA (20a)

Destaques: MetLife (21a), Itaú (22a)  
e Zurich Brasil Seguros (30a)

VAREJO

MAGAZINE LUIZA (8a)

Destaque: Arcos Dourados (25a)

FARMACÊUTIC0

TAKEDA (10a)

Destaques: Pfizer (14a) e Novartis (24a)

ELETROELETRÔNICOS

SCHNEIDER ELECTRIC (3a)

Destaque: Whirlpool (28a)

CONSULTORIA

EY (4a)

Destaques: Accenture (6a) e PwC (9a)

ALIMENTOS

COCA-COLA (1a)

Destaques: Diageo (19a)  
e Pepsico do Brasil (25a)

BENS DE CONSUMO

JOHNSON&JOHNSON (2a)

Destaques: Avon (5a),  
Kimberly-Clark (7a), L’Oréal (12a)  

e Grupo Boticário (18a)

é fruto de uma parceria com a ONG Wo-
men In Leadership In Latin America (Will), 
que reúne 2 700 associados em quatro pa-
íses. “Dar visibilidade às práticas corpora-
tivas que dão resultado é fundamental 
para o avanço do tema”, diz a advogada 
Silvia Fazio, presidente da Will. Para ela-
borar a lista das melhores empresas na 
promoção da diversidade de gênero na li-
derança, especialistas do Grupo de Pesqui-
sa em Direito, Gênero e Identidade da 
Fundação Getulio Vargas de São Paulo 

analisaram as respostas de 90 companhias 
a 71 questões, divididas em duas partes. A 
primeira abordou políticas e processos, 
como o monitoramento da equidade de 
gênero e o equilíbrio entre trabalho e vida 
pessoal. A segunda diz respeito aos dados 
demográficos da presença de mulheres por 
nível hierárquico. As que tiveram uma 
pontuação acima da média foram organi-
zadas por setor (veja quadro acima).

O resultado é o mais amplo levantamen-
to sobre práticas de equidade de gênero do 

país. Em média, as empresas obtiveram 
uma pontuação equivalente a 32% da nota 
máxima. E 20% dos cargos de liderança 
são ocupados por mulheres entre as parti-
cipantes. Entre as 31 destacadas, apenas 
sete têm uma mulher no cargo de presi-
dente. “Há também perceptíveis diferen-
ças setoriais”, afirma Lígia Sica, professora 
na Fundação Getulio Vargas e responsável 
pela realização do questionário e pela me-
todologia usada no processamento dos 
dados da pesquisa. Dois setores campeões 

AS MELHORES
A lista dos destaques do Guia EXAME de Mulheres na Liderança
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Fonte: Fundação Getulio Vargas de São Paulo
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O retrato de cada setor é muito diferente.                   E menos da metade das participantes já aderiu a práticas de diversidade
MUITO DESIGUAIS

Os setores nos quais há mais políticas  
e processos para diversidade de gênero 
(dados referentes às 90 participantes  
da pesquisa — pontuação máxima: 212)

E os setores com mais mulheres  
em cargos de comando(1)

971o Bens de consumo

46%1o Saúde

727o Eletroeletrônicos

824o Farmacêutico

31%4o Serviços

6110o Consultoria

28%7o Financeiro

29%6o Varejo

932o Varejo

43%2o Farmacêutico

698o Financeiro

785o Alimentos

30%5o Consultoria

4611o Saúde

903o Químico e petroquímico

40%3o Bens de consumo

679o Energia

746o TI e telecomunicações

25%9o Químico e petroquímico

24%10o Alimentos

11%12o Energia

23%11o Eletroeletrônicos

27%8o TI e telecomunicações

4012o  Serviços

(proporção de mulheres em relação ao número 
total de posições de liderança por setor)

38% 26% 10%

39% 25% 35%

19% 29% 48%

27%10% 32%

Algumas das políticas empregadas pelas empresas participantes  
da pesquisa em favor da equidade de gênero

MONITORAMENTO DA PRESENÇA FEMININA

têm metas de ascensão de 
mulheres a cargos de diretoria 
e vice-presidência e equilíbrio 

de gênero

têm uma área ou instância, 
como um comitê de 

diversidade, com 
orçamento próprio

têm processos para detectar 
os motivos de eventuais 

altos índices de rotatividade 
entre mulheres 

têm comitê que analisa  
as variações na 

remuneração e investiga 
eventuais discrepâncias

têm métricas  
de monitoramento  

de equiparação salarial 
entre mulheres e homens

têm metas para diminuir  
a variação proporcional 
entre o menor e o maior 

salário da companhia

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A avaliação de mulheres  
no ano em que voltam  

de licença repete a atribuída  
no ano anterior ao parto

Os responsáveis pela 
avaliação de desempenho 

recebem treinamento sobre 
vieses e estereótipos

A alta liderança discute  
na avaliação da equipe 
questões relacionadas  
à equidade de gênero

DESENVOLVIMENTO

têm programa  
de mentoria específico 

para as mulheres

promovem troca de 
vivências entre as mulheres 

mais graduadas e as que 
estão em cargos de entrada

treinam mulheres para 
postos de trabalho 

tradicionalmente ocupados 
por homens

Fonte: Fundação Getulio Vargas de São Paulo

DIFERENÇA SALARIAL

em presença feminina são o de saúde e o 
farmacêutico, com 46% e 43% de mulheres 
na liderança, respectivamente. No setor de 
energia, em contraste, elas são apenas 11%. 

O que se vê na maioria das companhias 
brasileiras é algo ainda mais desigual. As 
mulheres ocupam apenas 16% do universo 
total dos cargos de liderança, segundo 
uma pesquisa recém-concluída com 321 
empresas pela consultoria Korn Ferry com 
diretores, vice-presidente e presidentes. 
Há uma década, a proporção era de 9%. 
Hoje só 5% têm uma mulher na presidên-
cia. Quase metade das empresas brasilei-
ras — 45% delas — não tem sequer uma 
mulher entre seus diretores. Dez anos 
atrás, 58% estavam nesse grupo. Não é um 
quadro estático, portanto, mas ele evolui 
lentamente. Um cálculo elaborado pelo 
Fórum Econômico Mundial dá a dimensão 

dessa velocidade. No ritmo atual, a dispa-
ridade de gênero no mercado de trabalho 
no mundo só vai acabar daqui a 170 anos.

No mesmo estudo, o Brasil aparece na 
79a posição no Índice Global de Desigual-
dade de Gênero, elaborado desde 2006 
com a análise de 144 países. Um dos tópi-
cos que mais pesaram contra o Brasil foi a 
desigualdade de renda. Segundo o estudo, 
o abismo salarial entre homens e mulheres 
é superior a 50%, caso também de França, 
Chile, Peru e Hungria. Mesmo quando se 
olha a remuneração de homens e mulheres 
nos mesmos cargos em grandes empresas, 
ainda há uma diferença. Segundo dados 
da consultoria Korn Ferry para o mercado 
brasileiro, as executivas ganham 6,2% me-
nos do que os pares do sexo masculino.

As diferenças persistem mesmo num 
cenário em que as mulheres já são maioria 

dos estudantes do ensino superior. Hoje 
elas representam 60% dos brasileiros que 
já concluíram uma faculdade. Nos Estados 
Unidos, a proporção é semelhante. Lá, as 
mulheres já constituem a maioria dos alu-
nos em faculdades há três décadas. Mes-
mo assim, uma executiva só sucedeu à 
outra no posto mais alto da hierarquia, na 
história corporativa americana, em 2009, 
quando Ursula Burns assumiu a presidên-
cia executiva e do conselho de administra-
ção da Xerox no lugar de Anne Mulcahy. 
Ainda hoje é a única. Também lá a parti-
cipação de mulheres nesse nível da hierar-
quia é de apenas 5% — um patamar que se 
mantém ao longo dos anos.

DISCUSSÃO EM ALTA
Se as estatísticas continuam desanimado-
ras, o assunto nunca ganhou tanta resso-
nância entre as empresas. Estima-se que 
60% das companhias americanas têm um 
executivo apenas para cuidar da diversi-
dade na força de trabalho. Entre as empre-
sas participantes do Guia EXAME de Mu-
lheres na Liderança, 33% mantêm um 
cargo equivalente. Empresas como a de 
tecnologia SAP e a seguradora Metlife op-
taram por esse caminho e veem resulta-
dos. Na MetLife, a vice-presidência de 
diversidade é uma posição global. Um 
comitê local formado em 2014, com inte-
grantes de diversos níveis hierárquicos, se 
reúne duas vezes por mês para definir 
ações prioritárias. Globalmente, a meta é 
atingir 40% de mulheres na liderança. A 
operação brasileira já tem 50%, quatro 
mulheres e quatro homens na diretoria. 
“O estágio dessa discussão varia de país 
para país. Mas o que se nota é que, até al-
guns anos atrás, havia o reconhecimento 
e não existia muita ação. Agora as pessoas 
começam a ver soluções e maneiras de não 
esperar até que as coisas se resolvam sozi-
nhas”, diz Julio Portalatin, presidente 
mundial da consultoria de recursos huma-
nos Mercer, com sede em Nova York.

Um fator que ajudou o tema a ganhar 
relevância foi a percepção de que a diver-
sidade faz bem para os negócios. Segundo 
dados da consultoria McKinsey, nas em-
presas com diversidade de gênero na ges-
tão, o resultado financeiro é 15% superior 
em relação à média de suas concorrentes 
diretas. Quando há também a diversidade 

Alfredo Lalia, da 
seguradora Zurich 
Santander: equidade 
nos cargos de entrada
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O questionário preenchido pelas participantes do Guia EXAME de Mulheres na Liderança contempla diversas práticas divididas nos seis eixos temáticos abaixo. Veja exemplos de medidas relacionadas a cada um deles — e as empresas que se destacaram nesses temas
O QUE ELAS FAZEM

Estímulo à  
Liderança Feminina

A MELHOR:  
ACCENTURE

Em 2016, a consultoria assumiu o compromisso 
global de ter 40% de mulheres na liderança até 
2025. Hoje tem 15%. Uma das medidas tomadas 
foi a criação de programas de mentoria. Num 
deles, específico para gestantes, executivos 
experientes e com filhos aconselham sobre 
como conciliar família com trabalho

Criação de programas de mentoria, 
coaching e incentivo para participação de 
mulheres em cargos dominados por homens

Monitoramento da 
Equidade de Gênero

A MELHOR:  
GRUPO BOTICÁRIO

Desde 2013, o Grupo Boticário acompanha 
a presença feminina por toda a hierarquia. 
Hoje, as mulheres no grupo representam 
50% das vice-presidências e 51% das 
posições de coordenação. No quadro  
total de funcionários elas são maioria,  
com 59% de participação 

Acompanhamento da presença feminina 
por cargo e das causas da rotatividade  
de mulheres também por nível hierárquico

Estrutura, Processos e 
Estratégia da Empresa

A MELHOR:  
WHITE MARTINS 

Desde 2010, a produtora de gases 
industriais Praxair, controladora da White 
Martins, tem uma diretoria global de 
diversidade. Executivos que conseguem 
ampliar a contratação de mulheres e 
negros recebem reconhecimento público 
— e também ganham bônus adicional

Existência de um comitê para debater  
o tema e gerenciar ações e envolvimento  
da alta liderança no tema 

Combate à Discriminação 
de Gênero

A MELHOR:  
SCHNEIDER ELECTRIC 

A empresa dá treinamento contra vieses 
inconscientes, criou um canal de denúncia 
contra assédio e tem a meta de preencher 
40% de suas contratações com mulheres. 
No ano passado, equalizou a diferença 
salarial entre homens e mulheres  
nos mesmos cargos

Inclusão de mulheres em processos de 
seleção, treinamento de viés inconsciente 
e criação de  canal de denúncia

Atuação  
Externa

A MELHOR:  
COCA-COLA

Em 2010, a Coca-Cola estabeleceu a meta  
de ajudar 5 milhões de mulheres até 2020  
a ter independência financeira com o 
empreendedorismo. De lá para cá, 1,7 milhão 
de mulheres em 64 países passaram por 
cursos e consultoria para desenvolver  
novos negócios

Realização de compromisso formal com a 
equidade de gênero e estímulo à diversidade 
entre os fornecedores

Equilíbrio entre  
Trabalho e Vida Pessoal

A MELHOR:  
EY (ANTIGA ERNST&YOUNG)

Desde 2012, os funcionários podem 
escolher trabalhar 2 horas a mais por  
dia e folgar uma vez por semana. Também 
podem optar por trabalhar por 4 horas 
durante um período de seis meses  
a um ano, com redução salarial.  
Há ainda a alternativa de home office

Implementação de jornada flexível,  
adoção de home office e outras  
medidas que ajudem nesse equilíbrio

étnica na liderança, os resultados são 35% 
maiores. O apelo se estende à economia 
global. De acordo com o mesmo estudo, 
num cenário em que todos os países alcan-
çassem a equiparação de gêneros, 28 tri-
lhões de dólares seriam adicionados ao PIB 
global anual até 2025.

O tema também se tornou sensível para 
a imagem corporativa, sobretudo nos Es-
tados Unidos. Desde o início do ano, a 
empresa de tecnologia Google e o banco 
JP Morgan estão sendo processados pelo 
Departamento de Trabalho dos Estados 
Unidos. O órgão do governo americano 
alega “discriminação sistemática contra 
empregadas do sexo feminino em alguns 
cargos, pagando a elas salários mais bai-
xos do que os de colegas do sexo masculi-
no em cargos equivalentes”. Além dos 
danos de imagem e reputação, as compa-
nhias podem perder contratos com o go-
verno americano. O Google alega que re-
centemente já havia corrigido a diferença 
salarial entre funcionários de sexos dife-
rentes globalmente e que, nos Estados 
Unidos, provê pagamento igual a funcio-
nários de diferentes etnias. O JP Morgan 
não comenta. No início de outubro, a Jus-
tiça americana recusou pela segunda vez 
uma petição dos advogados do banco 
para tentar encerrar o caso. Neste ano, a 
rede social Facebook se viu diante de uma 
polêmica semelhante, iniciada por uma 

ex-funcionária. Ela fez um levantamento 
que mostra que os projetos de engenharia 
realizados por mulheres no Facebook nos 
últimos anos foram 35% mais rejeitados, 
receberam 8% mais críticas e demoraram 
4% mais tempo para ser aceitos, segundo 
reportagem do The Wall Street Journal. A 
companhia, cuja vice-presidente de ope-
rações é a executiva Sheryl Sandberg, cria-
dora da associação global Lean In, para a 
promoção da equidade de gênero, rebateu 

as críticas. Mas o estrago já estava feito.
Não à toa, a causa da diversidade entrou 

há mais tempo nas discussões de empre-
sas americanas e europeias. Isso se reflete 
claramente nas diferenças de desempe-
nho entre as empresas brasileiras e multi-
nacionais do Guia. No primeiro grupo, 
20% dos cargos de liderança são ocupados 
por mulheres. Nas multinacionais, o índi-
ce sobe para 25%. Entre as empresas bra-
sileiras em destaque, chamam a atenção 

Comitê de 
mulheres da 

MetLife:  
encontros  

quinzenais 
para discutir 

o tema 

Programa para 
gestantes na 

consultoria 
Accenture: homens 

também são 
mentores
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AS COTAS 
RESOLVEM?

Se há poucas mulheres em car-
gos executivos, elas são raríssi-
mas nos conselhos de adminis-
tração. Hoje, apenas 7,9% dos 
integrantes na instância mais 
alta de governança das empre-
sas de capital aberto no país são 
do sexo feminino, segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC). E o dado, é 
bom lembrar, inclui acionistas — 
um universo estimado em pelo 
menos metade desses postos. 
Na amostra da pesquisa do Guia 
EXAME de Mulheres na Lideran-
ça, quatro entre as 23 empresas 
nacionais de grande porte que 
reportaram possuir conselho 
têm pelo menos uma mulher 
nesse nível. Elas ocupam sete 
assentos. Quatro delas são acio-
nistas, como Luiza Helena Traja-
no, presidente do conselho de 
administração do varejista Ma-
gazine Luiza. As demais são An-

Há pouquíssimas 
mulheres no conselho 
das empresas — e as 
cotas surgem como 
um recurso para 
mudar esse cenário 
mundo afora

Luiza Helena 
Trajano, do 

Magazine Luiza: 
“Cotas são um 

mecanismo 
transitório para 

quebrar barreiras”
Fonte: Guia EXAME de Mulheres na Liderança

Entre as grandes empresas 
participantes da pesquisa,  
apenas quatro têm mulheres  
no conselho de administração

AES Eletropaulo

Grupo Boticário

Laboratório Sabin

Magazine Luiza

HomensMulheres

labora para a escassez de mulheres 
no grupo que toma as principais 
decisões estratégicas de uma com-
panhia: a falta delas por toda a hie-
rarquia. Hoje, segundo um levanta-
mento realizado pelo IBGC, os cer-
ca de 2 200 conselheiros de 339 
empresas de capital aberto no Bra-
sil passaram antes por quatro po-
sições: presidência, vice-presidên-
cia, diretoria ou por um assento  em 
outro conselho de administração. E 
70% deles têm mais de 50 anos. 
“Com menos mulheres em altos 
postos da hierarquia, há menos mu-
lheres aptas a um cargo no conse-
lho”, diz Betania Tanure, que há 12 

presas estatais e de economia mis-
ta, aprovado em março. Agora fal-
ta passar pela Câmara. A proposta 
prevê que, até 2018, 10% das va-
gas sejam dedicadas a mulheres. 
A exigência aumenta até 2022, 
quando o percentual requerido so-
be para 30%. A ideia é que a obri-
gatoriedade permaneça até 2030, 
quando, em tese, a barreira cultu-
ral teria sido quebrada.
  Alguns países europeus já recor-
reram às cotas há mais de uma dé-
cada. Em 2003, a Noruega foi a 
primeira a exigir que 40% dos as-
sentos de conselhos fossem dedi-
cados a mulheres. De fato, o país é 
hoje o que mais tem representação 
feminina nesse nível no mundo. Nos 
Estados Unidos não há cotas, e a 
participação das mulheres está es-
tacionada em torno de 19% dos 
assentos há pelo menos uma déca-
da. O IBGC já se manifestou contra 
as cotas. Entre as razões está a 
possibilidade de sobrecarregar as 
mesmas mulheres, comprometen-
do seu desempenho. Ou a nomea-
ção de profissionais sem experiên-
cia necessária. “Estamos traba-
lhando para mudar esse cenário 
com programas de formação de 
profissionais”, afirma Heloisa Be-
dicks, superintendente do IBGC, 
que já treinou 41 mulheres com a 
participação de profissionais como 
Fabio Barbosa, ex-presidente do 
banco Santander. Para Luiza, a úni-
ca maneira de acelerar a mudança 
é com as cotas. “A outra opção é 
esperar 110 anos”, diz.

as que foram fundadas por mulheres. É o 
caso da rede de salões de beleza e fabrican-
te de cosméticos Beleza Natural, a melhor 
entre as pequenas e médias empresas. O 
primeiro salão da rede especializada em 
cabelos cacheados foi inaugurado há 24 
anos no bairro da Tijuca, no Rio de Janei-
ro. Hoje a rede tem 42 lojas, e o primeiro 
salão em Nova York será aberto neste ano. 
Em 2013, o fundo de investimento GP com-
prou 33% das ações da empresa, que tem 
como sócios a fundadora Heloísa Assis, 
conhecida como Zica, seu marido e seu 
irmão, além de Leila Velez, atual presiden-
te da companhia. Do total de 4 000 fun-
cionários, 90% são mulheres. Boa parte 
delas era cliente e muitas tiveram na Be-
leza Natural o primeiro emprego. 

É uma tendência confirmada por um 
levantamento realizado pela escola de ne-
gócios Insper a pedido da consultoria de 
recrutamento Talenses com 339 empresas. 
“Quando as empresas têm mulheres entre 
os fundadores, ou no conselho de admi-
nistração, ou nos cargos de vice-presidên-
cia, há maior presença feminina na tota-
lidade de cargos de gestão”, diz Regina 
Madalozzo, professora no Insper e pesqui-
sadora da atuação da mulher no mercado 
de trabalho. É o que se vê também no caso 
do grupo de laboratórios de análises clíni-

cas Sabin, fundado por Sandra Costa e 
Janete Vaz em 1984, hoje presente em 22 
cidades do país, com 4 000 funcionários e 
faturamento anual superior a 700 milhões 
de reais. “Mais de 90% das pessoas em 
cargos de gestão têm muitos anos de casa 
e foram promovidas de nossa base, que 
tem maioria feminina”, diz a bioquímica 
Lídia Abdalla, presidente do Sabin. A em-

AS EMPRESAS 
ESTRANGEIRAS 
TÊM MAIS 
MULHERES  
NO TOPO DO QUE  
AS BRASILEIRAS

presa contabiliza 62% de mulheres na ge-
rência e 38% na diretoria. 

Não existe, claro, uma fórmula única 
para todas as empresas. “O que vale para 
todos os casos é que os esforços só avan-
çam com adesão dos principais executi-
vos”, afirma Lígia, da FGV. Nesse momen-
to, cada empresa tem o próprio gatilho. 
Alfredo Lalia, presidente da operadora de 

um ano. “Está claro que o mercado finan-
ceiro é hoje predominantemente mascu-
lino porque, ao longo do tempo, os ho-
mens concederam privilégios uns aos 
outros”, diz Lalia. Outros processos foram 
mudados na Zurich Santander. Todo e 
qualquer recrutamento deve apresentar 
quatro pessoas como finalistas, e, no mí-
nimo, uma delas deve ser de sexo diferen-

te das outras. As novas regras já trouxeram 
resultados. Na linha sucessória elas se 
tornaram a maioria: estão em sete dos 11 
cargos de superintendência.

As práticas voltadas para o equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional estão en-
tre as mais adotadas pelas empresas parti-
cipantes do levantamento. “A maternidade 
coincide com o período em que a carreira 

se define. E é aí que muitas mulheres ficam 
para trás”, diz a consultora de gestão Beta-
nia Tanure. Num estudo realizado por ela, 
com 238 mulheres, o percentual de execu-
tivas com apenas um filho é de 44%. No 
caso dos homens, 71% têm mais de um fi-
lho. Oferecer flexibilidade para conciliar 
demandas pessoais com profissionais tem 
ajudado na mudança desse cenário. Foi o 

nete Krigsner, filha do funda-
dor do Grupo Boticário, Miguel 
Krigsner; e a dupla Janete Ri-
beiro Vaz e Sandra Soares Cos-
ta, fundadoras do Laboratório 
Sabin. Apenas três são inde-
pendentes. Duas delas — as 
consultoras Betania Tanure e 
Inês Corrêa de Souza — estão 
no conselho do Magazine Lui-
za, empresa com maior presen-
ça feminina nesse nível entre 
todas as participantes. “Não se 
pensa em mulheres para cer-
tos cargos nas empresas. E o 
conselho é um deles”, diz Luiza. 
  Há um aspecto prático que co-

anos participa de conselhos e está 
também nos da construtora MRV.
  As cotas surgem como recurso 
para forçar uma guinada. Seus de-
fensores, como Luiza e a organiza-
ção que ela ajudou a fundar — Mu-
lheres do Brasil, hoje com 7 500 
associadas —, acreditam que é a 
única  maneira de quebrar o que 
atribuem em grande parte a um 
aspecto  cultural. “As cotas repre-
sentam uma situação transitória 
necessária para quebrar barreiras”, 
afirma Luiza. O grupo advogou a 
favor de um projeto de lei para ga-
rantir diversidade de gênero no 
conselho de  administração de em-
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seguros e previdência Zurich Santander, 
diz que o sinal amarelo soou em junho de 
2016, quatro meses depois de assumir o 
cargo. Ele participou de uma reunião com 
18 estagiários — 70% do sexo masculino. 
Então, definiu que a empresa contrataria 
somente estagiárias até que houvesse a 
equiparação de gêneros nos cargos de en-
trada. A meta foi atingida em menos de 
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não mais frequentemente do que os ho-
mens. Empresas como a japonesa Takeda, 
dona de marcas como os remédios Dramin 
e Neosaldina no Brasil — e que é a melhor 
do setor farmacêutico no Guia —, resol-
vem a questão com um sistema de plane-
jamento sucessório bem elaborado. Nele, 
todos os 500 executivos, de gerentes ao 
presidente da empresa, são organizados 
em três estágios de prontidão para o pró-
ximo passo na carreira. Mais que isso, o 
executivo é convidado a dizer se está ou 
não disposto a encarar um desafio em ou-
tro país, e mais especificamente em quais 
regiões. Também pode escolher um men-
tor e tem direito a um coach externo para 
definir o que e como fazer. A administra-
dora paulista Renata Campos, presidente 
da operação brasileira da Takeda, demons-

trou o desejo de ter uma experiência es-
trangeira há cinco anos. A oportunidade 
apareceu em 2013, quando ela se mudou 
com o marido para a Turquia como geren-
te-geral. Na volta, dois anos depois, tor-
nou-se a primeira brasileira a ocupar a 
presidência. “Ter a chance de dizer o que 
eu queria foi fundamental para que eu pu-
desse construir minha carreira e meu pla-
nejamento pessoal em paralelo”, afirma.

Estudos mostram que os vieses de gêne-
ro são construídos ainda na infância. Um 
deles, publicado em janeiro pela revista 
Science, e conduzido por pesquisadores 
dos departamentos de psicologia das Uni-
versidades de Nova York, Princeton e Illi-
nois, mostra que a tendência de formar 
uma correlação entre gêneros e capacidade  
de desempenhar tarefas costuma começar 
aos 6 anos de idade e influencia as decisões 
do futuro, bem como a autoestima. Os pes-
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AS LÍDERES DO AMANHÃ

As mulheres já representam mais 
da metade dos brasileiros com en-
sino superior completo. Nos pro-
gramas de trainee e no nível geren-
cial, a presença delas também já se 
aproxima à dos homens. Uma das 
formas mais eficazes para permitir 
que elas deem o próximo passo em 
direção ao topo das companhias é 
a participação em programas de 

Com mais de 1 000 jovens inscritas pelo 
site de EXAME, um programa selecionou 
dez universitárias para uma série de 
encontros com executivas e empresárias

executivos das empresas em que 
trabalham. Uma das suspeitas é 
que naturalmente as pessoas ten-
dem a se aproximar de quem é pa-
recido consigo mesmas. “Olhamos 
para o topo das empresas e só ve-
mos homens. A jovem que está ini-
ciando a carreira raramente tem um 
modelo, uma mulher no cargo mais 
alto da companhia em quem possa 
se espelhar”, diz André Freire, só-
cio-diretor da Exec, consultoria de 
recrutamento de altos executivos. 
  Com esse dilema em mente, a Exec 
criou, em parceria com EXAME e a 
ferramenta de recrutamento online 
Repense Game, um programa de 
mentoria com dez executivas e em-
preendedoras de sucesso destina-

No alto, da esquerda para a direita: 
Cristina Palmaka, da SAP; Priscila 
Vansetti, da DuPont; Denise Santos, 
da Beneficência Portuguesa;  
Solange Ribeiro, da Neoenergia; 
Marilia Rocca, da Ticket; Tania 
Cosentino, da Schneider Electric; 
Alcione de Albanesi, da Amigos  
do Bem; Nadir Moreno, da UPS;  
Luiza Helena Trajano, do Magazine 
Luiza; e Claudia Soares,  
da prefeitura de São Paulo 

mentoria, segundo um estudo con-
duzido por pesquisadores das uni-
versidades Harvard e Tel-Aviv. O 
problema é que, segundo análise 
divulgada em outubro pela consul-
toria de estratégia McKinsey e pela 
organização LeanIn, fundada pela 
vice-presidente de operações do 
Facebook, Sheryl Sandberg, as mu-
lheres têm menos acesso direto a 

caso de Cristina Palmaka, presidente da 
filial da multinacional alemã de tecnologia 
SAP. Em 2006, dez meses após o retorno 
da licença-maternidade, ela foi promovida 
a uma vice-presidência para a América 
Latina. Cristina teve a chance de escolher 
entre continuar em São Paulo ou mudar-
-se para algum dos vários escritórios da 
companhia no continente. “Mantive a 
base em São Paulo porque aqui tenho a 
ajuda de minha mãe e meu marido não 
conseguiria uma transferência”, afirma. 
Ainda assim, não deixou de viajar todos 
os meses para  países como Colômbia, Es-
tados Unidos e também para a Europa. 
“Quando nasceu o primeiro dente de mi-
nha filha, estava em Praga e fiquei muito 
magoada por não estar presente”, diz Cris-
tina. “Foi aí que me dei conta de que per-
deria muitos momentos como aquele e 
decidi em quais ocasiões minha presença 
seria inegociável.” Ela não perde as apre-
sentações da filha na escola nem deixa de 
levá-la ao primeiro dia de aula no ano.

Com o mesmo objetivo, algumas medi-
das foram tomadas na rede varejista Ma-
gazine Luiza, a melhor do setor de varejo 
do Guia. Para atingir o posto de gerente de 
uma de suas mais de 600 lojas, os candi-
datos devem fazer um estágio de seis me-
ses em outras unidades. Há dois anos, a 
companhia passou a impedir que as mu-
lheres fossem alocadas a mais de 150 qui-
lômetros da cidade em que moram nesse 
período. “Isso ajudou a aumentar o percen-
tual de mulheres na gerência, que hoje é 
de cerca de 40%”, diz Patricia Pugas, dire-
tora de recursos humanos da Magazine 
Luiza, que também paga os custos de um 
acompanhante para mulheres com filhos 
com menos de 1 ano que viajam a trabalho. 

Para um crescente grupo de acadêmicos 
e executivos, no entanto, reduzir a questão 
à maternidade significa ver só uma parte 
do problema. Há um obstáculo invisível 
tão ou mais determinante para a evolução 
da carreira das mulheres. “Todos temos 
crenças ou vieses que afetam nossas deci-
sões cotidianas sem que tomemos 
consciên cia disso”, diz Margareth Golden-
berg, consultora especializada em diversi-
dade. Um exemplo disso no mundo corpo-
rativo está na tendência de nem considerar 
mulheres para postos de expatriação sim-
plesmente porque, em geral, elas dizem 

do a universitárias do penúltimo ou 
último ano de graduação. As 1 105 
jovens de todo o país inscritas, por 
meio de Exame.com, para participar 
do projeto passaram por uma dinâ-
mica de grupo e testes de perfil. O 
time de recrutadores da Exec entre-
vistou 20 finalistas e escolheu dez 
delas para participar de três sessões 
com uma das mentoras do projeto. 
Desde agosto, as estudantes sele-
cionadas — de faculdades como 
administração, engenharia, relações 
públicas e economia, dos estados de 
Santa Catarina, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Pernambuco — estão re-
cebendo pessoalmente de suas 
mentoras conselhos sobre como 
alavancar a carreira. “Minha expec-
tativa é que eu consiga fazer algo 
diferente no futuro, obter destaque 
no trabalho e inspirar outras mulhe-
res”, diz Sara Garcia da Rocha, de 22 
anos, estudante de comércio exte-
rior na Univille, em Joinville, Santa 
Catarina, e estagiária de uma em-
presa de importações e exporta-
ções. Sara teve como mentora a 
engenheira Priscila Vansetti, presi-
dente da subsidiária da indústria 
química DuPont no Brasil. Assim 
como as demais participantes, Sara 
recebeu um material com uma série 
de tarefas a ser feitas antes de cada 
encontro. Numa delas, era preciso 
avaliar a própria vida e sinalizar as 
perspectivas de futuro. “Por um la-
do, as empresas muitas vezes assu-
mem premissas sobre as mulheres, 
como a de que não pretendem subir 
a cargos de maior responsabilidade. 
Por outro lado, muitas mulheres es-
quecem de abraçar as oportunida-
des e de que são elas mesmas as 
donas de sua carreira. É preciso fa-
zer um plano e executá-lo”, diz Pris-
cila, que atribui sua posição atual ao 
apoio que teve de mentores e men-
toras ao longo de 35 anos de carrei-
ra. “Eles me ajudaram a escolher 
caminhos e me abriram portas.” 

ESTUDOS 
MOSTRAM 
QUE VIESES DE 
GÊNERO SÃO 
CONSTRUÍDOS 
DESDE A INFÂNCIA
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quisadores testaram uma série de hipóte-
ses com 400 crianças americanas de 5 a 7 
anos de idade. Num dos testes, as crianças 
ouviam uma história sobre uma pessoa 
“muito, muito esperta”. Aos 5 anos, diante 
de imagens de duas mulheres e dois ho-
mens, todos desconhecidos, a maioria dos 
meninos apontava para os homens, en-
quanto a maioria das meninas apontava 
para as mulheres. A partir dos 6 anos, as 
meninas tendem a acreditar menos que 
mulheres são brilhantes e passam a se 
identificar mais com descrições como 
“muito legal” e “muito esforçada”.  Segun-
do os pesquisadores, essas imagens cons-

truídas socialmente ajudam a levar uma 
minoria das mulheres para faculdades de 
matemática, física ou engenharia. “Essas 
crenças arraigadas tendem a se perpe-
tuar”, diz a professora Regina, do Insper. 

Algumas empresas decidem adotar me-
tas para acelerar as mudanças. Na empre-
sa de benefícios Ticket, a melhor do setor 
de serviços, comandada pela executiva 
Marilia Rocca, desde julho todas as vagas 
precisam ter pelo menos uma mulher no 
páreo.  “A decisão final sempre será meri-
tocrática”, diz Marilia. “Mas a meta garan-
te que as mulheres não sejam esquecidas.” 
A fabricante de equipamentos eletroele-
trônicos Schneider Electric foi mais longe. 
A matriz francesa impôs uma meta de per-
centual de contratação de mulheres, que é 
de 40% neste ano. Seu atingimento faz 
parte da remuneração variável dos execu-
tivos, e hoje o índice local já está em 48%. 
“O desafio vale inclusive para as áreas em 
que é mais difícil encontrar mulheres, co-
mo a técnica”, diz a engenheira Tania Co-
sentino, presidente da Schneider Electric 

no trabalho, como em programas de recru-
tamento colegiado, mentoria, coaching, 
também costuma ser mais eficiente. Em 
média, iniciativas que seguiram a tática de 
recrutar aliados e não executores aumen-
tam de 9% a 30% a representatividade de 
mulheres brancas e demais grupos de mi-
norias na gestão nos cinco anos seguintes. 

Outro esforço recente das empresas tem 
sido a inclusão dos homens no debate. 
“Muitos grupos de mulheres surgiram co-
mo clubes exclusivos”, diz Cristiane Ama-
ral, responsável pela área de recursos hu-
manos e primeira sócia do escritório bra-
sileiro da consultoria EY. “Hoje está claro 
para todos que a conversa não avançará 
sem a presença dos homens.” O presiden-
te da EY no Brasil, Luiz Sérgio Vieira, cos-
tuma participar das reuniões e definições 
do comitê de diversidade da consultoria, 
que ocorrem mensalmente. Na operação 
brasileira da Johnson&Johnson ocorre 
algo parecido. O principal coordenador do 
comitê responsável pelo tema no Brasil é 
André Mendes, presidente da divisão de 

consumo da companhia. As definições do 
grupo valem para os 6 000 funcionários de 
todas as divisões da J&J no país, o que in-
clui a fabricante de medicamentos Jans-
sen e a operação de equipamentos médi-
cos. Uma delas foi oferecer treinamento 
sobre viés inconsciente para todos os fun-
cionários brasileiros. Realizado de manei-
ra voluntária, até agora 350 já participaram 
do programa. Outra decisão, esta tomada 
pelo governo, foi ampliar a licença-pater-
nidade no Brasil, que já passou de cinco 
para 20 dias para contratados por empre-
sas participantes do programa Empresa 
Cidadã, beneficiando cerca de 3 milhões 
de trabalhadores. Na Johnson&Johnson, 
a licença agora é de 40 dias úteis. “A ideia 
é que os pais possam participar da criação 
dos filhos nesses primeiros meses”, diz 
Mendes. “Não é uma questão só das mu-
lheres. E, sim, de toda a sociedade.” O que 
se espera é que, à medida que práticas co-
mo essas — e a liderança feminina —  se 
multipliquem, seus efeitos sejam percebi-
dos além dos muros das empresas. n

ALGUMAS 
EMPRESAS 
ADOTARAM 
METAS PARA 
ACELERAR AS 
MUDANÇAS

Ursula Burns, da Xerox:  
há oito anos no cargo, 
ainda é a única mulher 
a suceder outra na 
presidência de uma 
grande empresa 
americana
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Sede do Google: polêmica 
com a diferença salarial 

entre homens e mulheres

M
AR

CI
O 

JO
SE

 S
AN

CH
EZ

/A
P 

PH
OT

O

Sheryl Sandberg, vice-
presidente do Facebook: ela 

levantou a bandeira da 
equidade de gênero 
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para a América Latina. “Tomamos o cui-
dado de dar visibilidade para quem bate a 
meta e também de mostrar que os resulta-
dos das áreas com mais diversidade au-
mentam. É um incentivo para os demais.”

Estudos mostram que esse é um cuidado 
necessário, sob o risco de ter o efeito con-
trário. É o que comprovou um estudo rea-
lizado pelos professores de sociologia 
Frank Dobbin, na Universidade Harvard, 
e Alexandra Kalev, na Universidade de Tel-
-Aviv, com a análise de dados de mais de 
800 empresas americanas de médio e 
grande porte ao longo de 30 anos. “Cien-
tistas sociais já identificaram que as pes-
soas frequentemente se rebelam contra 
regras que cerceiam a própria autonomia”, 
disse Alexandra a EXAME. “É importante 
estabelecer um objetivo a ser alcançado 
num prazo específico e medir os progres-
sos a cada trimestre ou semestre. Mas não 
relacioná-los a políticas de comando e 
controle.” Estimular na maioria o desejo 
de parecer justo costuma surtir mais efeito. 
Aumentar o contato diário com minorias 


