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editorial

A participação da mulher no mercado de
trabalho e, mais do que isso, sua presença
em posições de chefia e liderança são
questões que as empresas não podem mais
colocar em segundo plano. Não se trata
apenas de alinhar-se ao politicamente
correto. Já há consenso entre os
especialistas em gestão que uma equipe
de trabalho com diversidade é mais
capaz de desenvolver produtos e construir
soluções para diferentes públicos
e situações. É uma questão de negócio.

Piti Reali

Mas é preciso reconhecer também
que ainda estamos longe de um cenário
de paridade de gênero nas corporações.
Por isso, é fundamental enaltecer histórias
como a de Alcione Albanesi, fundadora
da FLC e da ONG Amigos do Bem. Na
seção Perfil, contamos como ela, com
seu empreendedorismo nato, construiu
a empresa líder no mercado de lâmpadas
no Brasil, em um setor direcionado para
homens e dominado por multinacionais,
e ainda encontrou tempo para criar
uma das mais importantes entidades
do Terceiro Setor no país.
Alcione é um exemplo de sucesso em meio
à consolidação daquilo que já é chamado
de “terceira onda do feminismo”, que agora
se concentra no pleito por igualdade de
oportunidades e ascensão das mulheres em
instituições públicas e privadas. Na seção
Opinião, duas profissionais renomadas
debatem os avanços e os desafios para esse
novo protagonismo feminino no mundo
dos negócios e na sociedade como um todo.
Os benefícios de uma gestão compartilhada
entre profissionais de ambos os gêneros são
mensuráveis, e não são poucos: na seção
Pesquisa, levantamento da PwC mostra
uma noção objetiva de quanto as empresas
ganham ao apostar na competência de suas
profissionais – ou deixam de ganhar caso
desperdicem esse potencial.
A sócia e líder de Diversidade e Inclusão da
PwC, Ana Malvestio, destaca na seção Artigo
o problema da diversidade nas empresas e
mostra como montar equipes caracterizadas
pela diversidade de gênero, raças e gerações
pode aumentar a produtividade.

Fernando Alves, sócio-presidente da PwC Brasil

Em um momento em que o Brasil busca
melhorar sua relação com parceiros

comerciais históricos, é também uma mulher
quem intermedeia o contato de nossos
empresários com o mercado dos Estados
Unidos. Na seção Entrevista, Deborah Vieitas,
CEO da Amcham (Câmara Americana de
Comércio para o Brasil) desde 2015, fala
sobre as oportunidades e os desafios de
ambos os países para estreitar relações.
Com tantas evidências favoráveis a uma
participação igualitária de homens e
mulheres na gestão de empresas e no
ambiente de trabalho, por que ainda
encontramos resistência a essa ideia?
A seção Ensaio revela que podemos ser
vítimas de nosso próprio cérebro: os vieses
inconscientes influenciam diretamente
nossas opiniões e decisões à revelia da
razão e da lógica. Especialistas da ONU
Mulheres e de outras entidades traçam
um panorama das políticas de inclusão
capazes de driblar essas barreiras.
Muitas mulheres hoje ocupam posições
estratégicas, mas o caso do Laboratório
Sabin é único. Em um setor dominado
por empresas chefiadas por homens, três
em cada quatro posições de liderança no
laboratório são ocupadas por mulheres.
Na seção Empresa, observamos como a
exceção se transformou em um diferencial
e alavancou os negócios da empresa.
O Case desta edição traz dados sobre o
Grupo Iguatemi, que também conta com forte
presença feminina em postos de liderança
e alcançou a 24ª posição entre as marcas
mais valiosas do país com sua cartela de
investimentos em shoppings e outlets de alto
de padrão. Nessa seção, abordamos o projeto
de modernização da área de TI do grupo,
conduzido por nossos especialistas.
Na seção Tendências, um estudo global da
PwC, realizado com mais de 400 empresas
de 100 países, traz insights sobre como as
mudanças no ambiente de negócios afetam
a área financeira das empresas. Simone
Borsato, diretora financeira da Elektro,
mostra as principais estratégias da empresa
para se adaptar aos novos tempos.
E, por fim, uma faceta surpreendente.
Míriam Leitão, uma das mais respeitadas
jornalistas de economia do País, conta, na
seção Personalidade, seu processo inspirador
de dedicação à literatura infantil.
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Leandro Fonseca
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Perfil. Alcione Albanesi
fala à CEO Brasil sobre sua
trajetória de sucesso no mercado
corporativo à frente da FLC,
seu estilo de gestão e o trabalho
inspirador no comando de uma
das mais importantes ONGs
do país, a Amigos do Bem.

Pesquisa. Levantamento global
realizado pela PwC mostra que
a desigualdade salarial entre
homens e mulheres continua a
ser um problema, com prejuízos
à produtividade e ao sucesso
de longo prazo das empresas.
Políticas corporativas claras são
o melhor caminho para resolvê-la.
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Opinião. Profissionais de sucesso – nos negócios e no
ativismo social –, Alexandra Loras, ex-consulesa da França
em São Paulo e especialista em diversidade, gênero e raça,
e Tania Cosentino, presidente da multinacional francesa
Schneider Electric para a América Latina, compartilham
suas ideias sobre a busca da equidade de gênero e as
barreiras que tiveram de enfrentar para chegar aonde estão.
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Entrevista. Primeira mulher a assumir
a liderança da Amcham-Brasil em quase
um século de história da entidade, a
administradora Deborah Vieitas defende
que, apesar de cenários de incerteza,
é hora de americanos e brasileiros
estreitarem suas relações de negócios.
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Ensaio. Para metade dos executivos de grandes
empresas, os vieses inconscientes são o maior
obstáculo ao aumento da diversidade.
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Empresa. Exceção no mundo corporativo,

majoritariamente composto de homens em cargos
estratégicos, três em cada quatro posições de liderança
no Laboratório Sabin são ocupadas por mulheres.

26

Case. Para sustentar os seus planos de crescimento,
a rede Iguatemi precisava de uma área
de TI com perfil estratégico. E chegou lá com
o envolvimento de todas as áreas do negócio.
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Artigo. Promover a igualdade e a inclusão estimula

o desenvolvimento de atributos de negócios muito
desejados: capacidade de inovação, criatividade,
colaboração e desenvolvimento de pessoas.

Divulgação Elektro

Eduardo Zappia
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Tendência. Grandes empresas do mundo e do Brasil, como
a Elektro, investem em tecnologia e buscam um novo tipo
de profissional para adequar o departamento financeiro aos
novos tempos. Segundo estudo realizado pela PwC com mais
de 400 empresas de 100 países, o novo perfil do profissional
financeiro requer, sobretudo, agilidade para detectar
novidades e enxergar oportunidades.
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Personalidade. Uma das vozes
mais importantes da mídia brasileira,
Míriam Leitão encontrou inspiração
nas histórias que conta aos netos
para entrar na literatura infantil
e encontrar um “descanso” da intensa
dedicação ao jornalismo.
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Energia e
reinvenção
De dona de confecção e loja de material elétrico, Alcione Albanesi
transformou-se na fundadora de uma das empresas líderes do mercado
de lâmpadas no Brasil. E ainda encontrou tempo e disposição para
criar uma das mais importantes instituições do país, a Amigos do Bem

A

paulistana Alcione Albanesi
teve de economizar o cachê
de seus trabalhos como
modelo para abrir, aos 17
anos, seu primeiro negócio
– uma pequena confecção. Em pouco
tempo, já tinha dezenas de funcionários.
Aos 25 anos, a faísca da reinvenção fez
com que ela decidisse começar de novo,
mergulhando num mercado dominado
por homens e direcionado para eles,
o de material elétrico.
Alcione tinha visão de negócio, acreditava
na expansão do setor e topou começar de
baixo, com uma loja na tradicional rua
Santa Ifigênia, um comércio varejista
de produtos eletrônicos no centro de
São Paulo. A loja foi o embrião do que
hoje é uma das líderes do mercado de
lâmpadas no país, a FLC, fundada em
1992 e capaz de fazer frente, na época,
4 ceo perfil

a multinacionais como Philips e Osram. Alcione tem
espírito inquieto, típico dos empreendedores. No início
dos anos 1990, entrou no até então quase desconhecido
mercado chinês. De suas visitas à China – foram mais
de 70 –, trouxe para o Brasil a tecnologia da lâmpada
fluorescente, mais econômica e que, por isso, logo cairia
no gosto dos brasileiros. Em 2014, a FLC tornou-se a
primeira empresa a produzir lâmpadas de LED no país.
Hoje, Alcione Albanesi é reconhecida como uma
das principais gestoras brasileiras. Há três anos,
vendeu 80% da FLC Lâmpadas. Atualmente,
grande parte de sua energia é canalizada para
a administração de uma das mais importantes
instituições do país, a Amigos do Bem, voltada para
transformar a vida da população atingida pela seca
na Região Nordeste. Neste depoimento à CEO Brasil,
ela fala sobre suas principais características como
líder empresarial e sobre seu estilo de gestão.
“Sempre tive uma veia empreendedora. Quando era
criança, fazia rifas de alguns presentes que ganhava

Leandro Fonseca

“É essencial saber
contratar, mas talvez
o mais importante seja
saber ouvir as pessoas
e manter as portas
abertas para todos”
Alcione Albanesi,
fundadora da FLC Lâmpadas
e presidente da Amigos do Bem
perfil ceo 5

e vendia para amigos, vizinhos e parentes.
Quando completei 14 anos, resolvi fazer
intercâmbio nos Estados Unidos, em uma
época em que poucos jovens brasileiros
procuravam esse tipo de experiência.
Precisei convencer meus pais e foi aí que
percebi que tinha poder de persuasão.
Também sempre fui muito decidida. Na
volta ao Brasil, dois anos mais tarde, minha
mãe me matriculou em um curso
de modelo para que eu pudesse melhorar
minha postura, já que eu andava um pouco
curvada. As aulas foram úteis não só para
colocar a coluna no lugar: como tenho mais
de 1,70 metro de altura e, me tornei, de
fato, modelo. Aprendi a conviver com vários
tipos de pessoa e passei a me interessar por
moda. Aos 17 anos, com o dinheiro
recebido nos desfiles, abri uma confecção.
Um ano depois, o negócio já empregava 80
funcionários. Vendi a empresa aos 25 anos
por acreditar que poderia ser igualmente
bem-sucedida, ou até mais, em outro ramo,
o de material elétrico.
Na época, no início dos anos 1990, esse
setor era promissor. Havia a tendência
de pontos de venda com o sistema
de autosserviço, mas nenhuma loja
de material elétrico empregava esse
conceito no Brasil. Tenho o hábito de

observar, pesquisar e conversar com as pessoas e sabia que
esse mercado apresentava possibilidades de crescimento. Era
uma área predominantemente masculina, cheia de desafios
para uma mulher. Em 1992, abri uma loja na rua Santa
Ifigênia, no centro de São Paulo, local tradicional de venda de
produtos elétricos. A convite de um amigo, me tornei diretora
executiva do Clube dos Lojistas da Santa Ifigênia. Lá estava
eu, em uma mesa de reunião, sendo recebida por dezenas
de homens com piadinhas machistas e ar de superioridade.
Tive de ouvir que aquele trabalho não era para uma
mulher. Mas consegui quintuplicar o número de associados,
desenvolvi ações de revitalização do bairro e promovi
campanhas de marketing para os lojistas. Com isso,
conquistei o respeito e o reconhecimento deles.
Minha loja ia bem. Adotei o sistema de autosserviço, em que o
cliente encontra os produtos por conta própria, sem precisar da
ajuda de um vendedor, e paga no caixa. Para a época, era algo
inovador. Mas o empresário não pode se acomodar. Por isso
sempre me mantive atenta às novidades. Em uma viagem aos
Estados Unidos, notei que lá as lâmpadas custavam um terço do
valor cobrado no Brasil – e todas eram feitas na China.
Decidi ir à China para conhecer as fábricas de lâmpadas.
Naquela época, não havia internet nem celular. Era tudo
muito mais complicado. Cheguei a Guzhen, no noroeste do
país, e comecei a olhar a lista telefônica e pedir ajuda dos
funcionários do hotel para localizar os fabricantes. Deu
trabalho, mas consegui. Comprei mais de 100 mil unidades
das lâmpadas fluorescentes tubulares. No entanto, ao
chegar ao Brasil, notei que havia um problema: o produto

Uma cronologia
1984

1992

• Depois de atuar como modelo,
a paulistana Alcione Albanesi cria,
ainda adolescente, a confecção
de roupas My Style em São Paulo.

• Funda a FLC, fabricante de lâmpadas que se
tornaria líder de mercado no país, concorrendo
com várias multinacionais.
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1989

1993

• Vende a confecção e abre
uma loja de material elétrico,
setor que considerava
promissor e que era, até então,
dominado por homens.

• Cria a organização não governamental
Amigos do Bem para proporcionar
desenvolvimento e inclusão social a
moradores de regiões do Nordeste
brasileiro assoladas pela seca.

“O empresário não
deve se acovardar. Todos
erram, uma vez ou outra.
O melhor a fazer é consertar
o erro e seguir em frente”

não funcionava com os nossos reatores.
Precisei voltar à China e comprar o
modelo certo. Nesses momentos, o
empresário não deve se acovardar. Todos
erram, uma vez ou outra. O melhor a
fazer é consertar o erro e seguir em
frente. Claro que também é necessário
analisar o mercado e ter visão de negócio.
No caso da lâmpada econômica, o
produto era pioneiro no Brasil, tinha
um preço acessível e eu acreditava que
agradaria ao consumidor. Foi o que
aconteceu. Em 1992, fundei a FLC, que
logo se tornou uma das líderes em vendas
de lâmpadas no país.

Implantei uma série de inovações na FLC. Uma delas foi
enviar equipes para trocar os displays e outros materiais
promocionais dos pontos de venda sem que o lojista
precisasse pedir. Bastava uma equipe da empresa passar
pelo local e notar que o display estava velho ou desgastado
para mandarmos um novo à loja. Esse tipo de estratégia
cria um laço incrível com o lojista. É natural que ele
passe a dar uma atenção especial ao produto. A FLC
concorria com várias multinacionais, por isso precisava
ter estratégias criativas. Não é só uma boa política de preço
e de distribuição que leva ao sucesso de uma empresa.
Outra característica do meu estilo de gestão é agilidade
para tomar decisões. Como vivemos em um país sujeito
aos reveses da economia, o gestor precisa ser rápido para

Fotos: Divulgação

Disposição e rapidez para mudar
Fui bem-sucedida com a FLC por uma série
de motivos. Um dos principais é meu estilo

de gestão. Valorizo a equipe e o bom relacionamento dentro
da empresa. Pessoas são o grande diferencial dos negócios.
É essencial saber contratar, escolher os profissionais certos
para os cargos certos. Mas talvez o mais importante seja
saber ouvir as pessoas e manter as portas abertas para todos.
Sempre promovi reuniões periódicas, em geral trimestrais,
para apresentar resultados e ter feedback da equipe sobre
o que poderia ser melhorado. Eram vários encontros,
com diversos níveis hierárquicos, que incluíam desde os
diretores até o chão de fábrica. Muitas vezes, o pessoal que
cuida da linha de frente e do dia a dia é quem dá a sugestão
mais assertiva para resolver determinados problemas. Os
vendedores, por exemplo, conhecem como ninguém os
clientes e sabem de suas necessidades.

2002
• A FLC atinge o faturamento
de R$ 100 milhões.

2016
• A Amigos do Bem atende 60 mil pessoas no sertão
nordestino por meio de programas educacionais e
projetos de geração de trabalho e renda.

2014
• A empresa passa a fabricar lâmpadas LED
e chega a uma receita de R$ 300 milhões.
Alcione Albanesi vende 80% de sua
participação na companhia para se dedicar
à instituição Amigos do Bem.
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Divulgação Amigos do Bem

Oficina de costura da Amigos do Bem em Torrões, no interior de Alagoas:
a instituição atende mais de 60 mil pessoas no sertão nordestino

o negócio não afundar. Mesmo em períodos
de crescimento econômico e vendas em alta,
nunca hesitei em rever uma política caso ela
não fosse bem-sucedida. Se determinada
campanha de marketing não funcionasse e
meus funcionários sugerissem tentar uma
alternativa, aceitava rapidamente, mesmo que
a ideia não tivesse sido minha. “Não vendeu,
não encantou o cliente, a rentabilidade
não aumentou, mude a estratégia e tente
novamente”. Esse sempre foi o meu lema.
É fundamental também estar atento às
inovações e às mudanças de comportamento
do consumidor, as quais hoje acontecem
em um ritmo alucinante. Foi o que fiz em
2014. A empresa foi pioneira na fabricação
de lâmpadas LED no Brasil. Naquele ano,
faturamos mais de R$ 300 milhões, estava
muito satisfeita. Alcançamos uma participação
de mercado de mais de 35%, em boa parte
graças às políticas que adotei. Claro que isso
também só foi possível porque empreguei
muitas horas de trabalho e dedicação. Até
hoje trabalho mais de 12 horas por dia. Como
adoro o que faço, não me canso.
Legado para o Brasil
Foi assim também com a Amigos do Bem, uma
instituição criada por mim em 1993 e que tem
como objetivo levar dignidade e melhores
condições de vida aos moradores do sertão
8 ceo perfil

“Acredito que,
tendo as condições
necessárias, o ser
humano pode evoluir
muito. É uma emoção
ver a transformação
que estamos
promovendo”

nordestino, região castigada pela seca e
pela falta de recursos. Iniciei esse projeto,
que hoje é um dos maiores do país, porque
desde criança acompanhava o trabalho
de minha mãe, Guiomar de Oliveira
Albanesi, que mantém sete centros
socioeducativos em São Paulo. Desde
pequena, tive contato com as mães das
crianças, em geral moradoras da periferia.
Muitas vieram de regiões carentes do
Nordeste. Essa questão sempre me tocou.
Em 1993, quando dei início ao projeto,
levei toneladas de doações ao Nordeste
juntamente com alguns amigos. Durante
dez anos, trabalhamos dessa forma,
levando alimentos e doações para famílias
em situação de extrema pobreza.
Depois, a Amigos do Bem voltou-se para
programas de geração de renda e projetos
autossustentáveis. Acredito que, tendo
as condições necessárias, o ser humano
pode evoluir muito. Conseguimos reunir
recursos para construir duas fábricas de
beneficiamento de castanha de caju e
de doces, em Pernambuco, que geram
emprego para pessoas da região. Investimos
também no desenvolvimento de atividades
educativas e culturais, oferecidas nos
centros de transformação que criamos.
Atualmente, o projeto gera mais de 750
empregos no Nordeste, em Pernambuco,
Alagoas e Ceará. Nossos centros de
transformação contam com salas
de aula, quadras esportivas e parques,
com capacidade para atender 10 mil
crianças e jovens de comunidades
isoladas. Também há cursos
profissionalizantes, como de culinária,
manicure, cabeleireiro e informática.

Fizemos parcerias com os supermercados Extra
e Pão de Açúcar para vender em suas redes as
castanhas de caju e os doces produzidos pela Amigos
do Bem. Outras empresas contribuem com doações
de produtos. Além disso, muitas pessoas físicas doam
seu tempo, como voluntárias, ao projeto. Recebemos
muitos brinquedos e roupas de gente interessada em
contribuir para a causa.

Divulgação FLC

Administrar tudo isso requer conhecimento e grande
dedicação. Há três anos, percebi que era o momento
de me dedicar integralmente a essa iniciativa e
vendi 80% da FLC. Vou todos os meses ao Nordeste.
Acompanho de perto as atividades. Atendemos hoje mais
de 60 mil pessoas no sertão. É uma emoção grande ver
a transformação que estamos promovendo. Essa é uma
das maiores alegrias da minha vida. Sem dúvida, minha
experiência como gestora tem sido fundamental no dia
a dia da instituição e contribui para alcançarmos bons
resultados. É preciso gerenciar desde as doações até
as parcerias com as empresas e as atividades realizadas
nas comunidades. De qualquer forma, agradeço sempre
a boa formação que recebi dos meus pais e o fato
de eu sempre ter tido uma visão diferenciada, sensível
e humana. Espero poder fazer ainda pelo nosso país
e pelas pessoas que mais precisam de apoio.” 

Linha de montagem da FLC em São Paulo: a empresa é uma das maiores fabricantes de lâmpadas do país
perfil ceo 9

opinião

Em busca de igualdade
Duas profissionais de sucesso – nos negócios e no
ativismo social – compartilham suas ideias sobre a busca
da equidade de gênero, a importância da educação para a
compreensão das vantagens da diversidade e as barreiras
que tiveram de enfrentar para chegar aonde estão

N

os últimos anos, os movimentos
globais de valorização da mulher
– nos negócios, na política,
nas grandes questões sociais –
ganharam uma força que não
se via desde as manifestações feministas das
décadas de 60 e 70 do século passado, as quais
assumiram contornos políticos e ideológicos
em virtude do inédito protagonismo da mulher.
O caráter desses movimentos, agora, é outro.
Não há mulheres queimando sutiãs diante das
câmeras de TV ou colocando em questão a família
e a maternidade ou pregando a total igualdade
entre os sexos. Na chamada “terceira onda do
feminismo” – a primeira ocorreu no final do século
19 e se concentrou, sobretudo, no direito ao voto
– mulheres e homens chamam a atenção para a a
desigualdade das mulheres em relação aos homens
e para a falta de oportunidades de ascensão
feminina nas empresas e instituições públicas.
Os atuais movimentos ganharam aliadas
poderosas – empresárias, representantes de
governos e executivas, que trabalham para
10 ceo opinião

que suas histórias deixem de ser exceção,
beneficiando toda a sociedade.
A revista CEO Brasil ouviu a opinião de duas
mulheres sobre os avanços na equidade
de gênero na sociedade e no mundo dos
negócios, a importância de educar meninos
e meninas para a busca do equilíbrio nas
relações e as vantagens de uma sociedade
mais diversa. A seguir, as reflexões de
Alexandra Loras, ex-consulesa da França
em São Paulo e especialista em diversidade,
gênero e raça; e Tania Cosentino, presidente
da multinacional francesa Schneider Electric
para a América do Sul.
O que falta para que as empresas
atinjam o equilíbrio entre homens e
mulheres na quantidade de pessoas
empregadas em cargos de liderança e
na remuneração?
Alexandra Loras. O equilíbrio só virá por meio
do estabelecimento de cotas. Esse conceito foi
deturpado no Brasil e é interessante analisar

Divulgação

Nilson Velozo

Tania Cosentino, da Schneider Electric: “Não
podemos esperar que as mudanças ocorram
espontaneamente. Temos de acelerar as transformações”

como aqueles que são contra as cotas acreditam
que a sociedade espontaneamente vai buscar a
igualdade e a justiça. Os que são contra cotas [para
mulheres e negros], na verdade, são pró-cotas para
homens e para brancos – o que significa ser a favor
daqueles que hoje detêm o poder. Estatísticas
mostram que, se quisermos reequilibrar a sociedade
de maneira orgânica, sem cotas, levaremos um
século. Com cotas, levaremos 30 anos – e, depois
disso, elas poderiam ser simplesmente eliminadas.
Nosso atual sistema é machista, racista e ignora
a riqueza da diversidade. Se quisermos viver a
verdadeira democracia, metade da população
– que é composta de mulheres – precisa estar
representada proporcionalmente nas esferas de
poder. Capacidade não nos falta.
Tania Cosentino. Os avanços, até agora, são
mínimos. E não podemos esperar que as mudanças
ocorram espontaneamente. Temos de acelerar
essa transformação. O debate deve ser ampliado,
e o tema da equidade de gênero deve se tornar
uma prioridade para os CEOs e para os conselhos
de administração. Uma boa forma de começar é

Alexandra Loras, ex-consulesa da França em São Paulo:
“Na verdadeira democracia, metade da população tem de estar
proporcionalmente representada nas esferas de poder”

envolver os homens na discussão. Afinal, ainda
são eles que, na maioria das vezes, contratam
e promovem. Tratar todos os profissionais sem
distinção, cuidar da segurança, da saúde e
promover oportunidades para todos são pontos
presentes no Código de Ética da Schneider
Electric e já fazem parte da nossa cultura, que,
na minha opinião, é bem inclusiva. Mas, para
garantir que não haja espaço para qualquer
forma de preconceito na empresa, mantemos
um canal anônimo de denúncias. Além disso,
me tornei uma ativista. Trabalho dentro
da empresa e fora dela para conscientizar
organizações, mercado e executivos. Também
falo muito com as jovens com o objetivo de
atrair mais mulheres para o mercado de
trabalho e mostrar que todas podem chegar lá.
Quais são os maiores obstáculos para a
mulher no desenvolvimento da carreira?
Alexandra Loras. Damos bonecas a uma
menina para que ela fique reclusa em casa.
Ao menino, damos carros, aviões, foguetes
para que sua vida seja uma aventura. Meninas
opinião ceo 11

Os movimentos da atualidade
ganharam aliadas poderosas –
empresárias, representantes de
governos e executivas, que trabalham
para que histórias como as delas
deixem de ser exceção e passem a ser
algo comum na sociedade

precisam saber que é possível ter coragem para
enfrentar o mundo, realizar coisas. É só analisar
o que acontece com a mãe delas. Mulheres
também dirigem carros, estudam, entram nas
universidades, onde, aliás, são maioria. Mas,
no Brasil, há apenas 13,6% de mulheres em
posições executivas. As empresas ainda não
perceberam que a população é formada por 52%
de mulheres, que são consumidoras. Cerca de
85% das compras de uma casa são decididas pela
mulher. Só empresas que praticam a diversidade
conseguem dialogar com o mercado real,
sobretudo num país heterogêneo como o Brasil.
As lideranças empresariais precisam entender
quanto a diversidade pode beneficiar os negócios.
A inclusão não é um processo natural. Precisa ser
desenvolvida para que gere resultados concretos.
Tania Cosentino. Acredito que o chamado
“preconceito inconsciente” seja uma barreira
importante. As mulheres são expostas, desde a
mais tenra infância, a mensagens que ignoram
o poder da inteligência, reforçam a imagem de
fragilidade e a importância da beleza. Na idade
adulta, essas mensagens continuam presentes no
inconsciente da mulher e passam a fazer parte do
seu sistema de crenças. Os homens, atualmente
responsáveis pela maior parte das contratações e
promoções, precisam compreender que a equidade
de gênero vai além dos direitos humanos: tem
importância, inclusive, econômica, com potencial
para adicionar à economia mundial o equivalente
ao PIB da China e dos Estados Unidos. O
perfeccionismo de muitas mulheres também é uma
barreira importante: tendemos a achar que nunca
estamos suficientemente prontas para dar o passo
seguinte. Se não nos sentimos 100% preparadas
para assumir uma posição, não nos candidatamos.
O homem, ao contrário, se candidata e depois
busca suprir o que for necessário.
Vocês sentiram em algum momento que
tinham de demonstrar um desempenho
12 ceo opinião

superior ao dos homens para conquistar
as mesmas recompensas na carreira?
Ou seja, a mulher ainda tem de se provar
múltiplas vezes para vencer no ambiente
profissional?
Alexandra Loras. Se superamos os homens em
formação educacional, por que ficamos com
apenas 13,6% das vagas em quadros executivos?
Sou graduada em Ciências Políticas na melhor
escola da França, de onde saíram vários
presidentes franceses. Nunca fui convidada para
um único debate sobre política. Mas podem
chamar, para esse tipo de discussão, um jogador de
futebol ou um cantor de hip hop. Preferem colocar
no debate um homem que não conheça o tema e
que será “devorado” por um intelectual depois de
dois minutos de conversa. Fiz meu mestrado sobre
a invisibilidade do negro na TV francesa. Mas digo
que as mulheres também sofrem com isso. Os
diretores dos programas televisivos têm sua agenda
– e nela não há diversidade. Não estou dizendo que
esses profissionais sejam misóginos ou machistas.
O sistema é que é assim. Gostamos de falar de
igualdade. Mas nos sentimos desconfortáveis
quando somos colocados diante de algo que não
nos é familiar.
Tania Cosentino. Desde que entrei no mercado
de trabalho, nunca me senti impedida de
dar um novo passo pelo fato de ser mulher.
Tive o privilégio de ter contado com boas
oportunidades de crescimento, algumas
oferecidas pelas empresas onde trabalhei e
outras buscadas por mim. Quando percebia que
a velocidade da empresa ou as oportunidades
de crescimento não acompanhavam as minhas
expectativas, eu provocava a mudança. Acredito
em algo que sempre digo aos jovens, homens
e mulheres: é preciso ser sempre você mesmo
e não abrir mão de suas crenças e valores
para ser aceito em um determinado ambiente.
Em caso de conflito irremediável, mude de
ambiente. Todos os dias, ouço testemunhos
de mulheres que dizem ter sido preteridas em
certos momentos de sua carreira. Se isso não
fosse verdade, a composição da liderança das
empresas e dos conselhos de administração seria
50%/50%, seguindo a proporção de homens e
mulheres na população. Essa diferença é algo
que me incomoda. E, por isso, faço questão de
fazer minha parte para mudar esse cenário.

Menos oportunidades para elas
Apesar de mais qualificadas do que os homens, as mulheres continuam a enxergar o mundo corporativo
como um ambiente hostil ao desenvolvimento e ao aproveitamento de seus talentos
Brasileiros com mestrado (por gênero)(2)

Participação feminina no
mercado de trabalho global(1)
(em % das vagas)

56%

39,6%
44%

Ingresso de mulheres no mercado de trabalho global(3)
(estimativa)

1

bilhão

552

milhões

Mulheres são a maioria dos estudantes de ensino
superior em 93 países(4)
(em números absolutos, de um total de 149)
Mulheres são maioria
Homens são maioria

10

Mesma proporção

46

93
de 1980 a 2008

de 2020 a 2030

Motivos determinantes na mudança de emprego (mulheres nascidas entre 1980 e 1995)(5)

Falta de oportunidades
de crescimento

31%

O trabalho não era
importante nem interessante

27%

Não havia oportunidades suficientes de
aprendizado e desenvolvimento

21%

Surgiu outro emprego
com maior remuneração

20%

Havia desequilíbrio entre o esforço
realizado e a remuneração

20%

FONTE: (1) Banco Mundial; (2) Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Ibid); (3) Banco Mundial
(4) World Atlas of Gender Equality in Education, Unesco; (5) Relatório Mulheres da Geração do Milênio, PwC.
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Transparência
contra a diferença
A desigualdade salarial entre homens e mulheres continua a
ser um problema, com prejuízos à produtividade e ao sucesso
de longo prazo das empresas. Políticas corporativas claras
são o melhor caminho para resolver a questão

A

s mulheres, cada vez mais, ocupam espaços e
desempenham funções que, até algumas décadas atrás,
eram exclusivas dos homens. Entretanto, a equiparação
salarial, um aspecto fundamental para a igualdade entre
os gêneros, ainda está longe de se tornar uma realidade.
O problema é global. Segundo o levantamento The Reward of Gender Pay
Equity Through the Lens of Data and Analytics, realizado com 8 mil
profissionais pela PwC no final de 2016, as mulheres norte-americanas

recebem, em média, 20% menos que os homens para
desempenhar as mesmas tarefas.
No Brasil, segundo um levantamento de 2016 da
Organização Mundial do Trabalho, a diferença é de
24 pontos percentuais em favor dos homens, quadro
semelhante ao da África do Sul (23%) e da Bulgária
(20%). O Brasil fica à frente de países como Etiópia

A diferença salarial entre gêneros permanece grande...
Além de remuneração menor, as mulheres enfrentam dificuldades para crescer na carreira

76%

do salário dos
homens é quanto
as mulheres
ganham, em
média, no Brasil(1)

25,6%

é a diferença salarial, na
América Latina e no Caribe,
entre mulheres e homens
que desempenham as
mesmas funções e possuem
o mesmo nível de instrução(2)

20%

5%

menos foi o que, em
média, as mulheres
americanas receberam em
relação aos homens em
2016 para desempenhar
as mesmas funções(3)

é a porcentagem de
mulheres que ocupam o
cargo de CEO entre as
500 maiores empresas dos
Estados Unidos, segundo
a revista Fortune(3)

FONTE: (1) Organização Mundial do Trabalho; (2) Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe; (3) Pesquisa The Reward of Gender Pay Equity Through
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Shutterstock

Mulher trabalha em indústria de metalurgia: a participação feminina no mercado de trabalho aumentou, especialmente após a
Segunda Guerra Mundial, mas a diferença na remuneração persiste

(30%) e Azerbaijão (50%), mas atrás de lugares como
Reino Unido (9%) e Itália (5,5%).
O estudo da PwC mostra também que nos últimos dez anos
houve um progresso de apenas 3% na equiparação salarial
entre homens e mulheres nos Estados Unidos. Nesse ritmo,
a paridade de remuneração levaria 116 anos naquele país.
Considerando a média internacional, segundo o Fórum

...e pode levar muito
tempo para diminuir

Econômico Mundial, o planeta levará 170 anos para
conceder igualdade de pagamento a ambos os gêneros.
Regina Madalozzo, professora do Insper especializada
em economia de gênero e mercado de trabalho, aponta
a falta de clareza em relação à política salarial das
empresas como uma das principais razões dessa
distorção. “Muitas companhias analisam apenas
se a remuneração está adequada às faixas salariais

As vantagens da igualdade
Proporcionar as mesmas oportunidades a homens e mulheres traz
vantagens para todos – e aumenta a competitividade das empresas

Para que homens e mulheres tenham as
mesmas oportunidades, é necessário adotar
políticas de igualdade de gênero
A desigualdade salarial entre homens
e mulheres no mundo só deve ser
eliminada em 170 anos, caso seja
mantido o atual ritmo de mudanças
no mercado de trabalho(4)
O Brasil ocupa a 129 a
posição entre 144 países em

um ranking de igualdade salarial
entre gêneros, elaborado pelo
Fórum Econômico Mundial(4)

60%

dos profissionais não
se candidatariam a
vagas em uma empresa
que paga salários
diferentes para homens
e mulheres

72%

dos profissionais
acreditam que
políticas salariais
transparentes
são benéficas
para os negócios

70%

dos profissionais
acreditam que políticas
salariais transparentes
contribuem para
a satisfação da força
de trabalho

the Lens of Data and Analytics, PwC; (4) Fórum Econômico Mundial.
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A maioria dos executivos ouvidos
pelo levantamento da PwC (60%)
afirmaram que não se candidatariam
a vagas em companhias que pagam
salários diferentes para homens
e mulheres com a mesma função

pré-definidas. Entretanto, a diferença
de remuneração entre homens e mulheres ocorre,
na maior parte das vezes, dentro da própria faixa
salarial. Por isso, é importante fazer uma análise
que contemple a diferença da média de salário
entre homens e mulheres, o tempo para promoção
– cargo e salário – e a importância das tarefas
desempenhadas por cada um”, diz Regina.
“Na maior parte das vezes, a diferença salarial
entre os gêneros é estabelecida no início do
contrato de trabalho, quando a própria mulher
negocia um valor inferior ao dos homens em
sua pretensão salarial”, afirma Regina. A
desigualdade nas empresas é um mal que vai
além de seus alvos mais evidentes, as mulheres.
Organizações que falham em manter um
ambiente de trabalho igualitário geram
insatisfação entre seus funcionários e, como
consequência, são menos produtivas e menos
bem-sucedidas no longo prazo.
Em um ambiente desigual, a atração e
a manutenção de talentos também são
prejudicadas. A maioria dos executivos ouvidos
pelo levantamento da PwC – 60% – afirma que
não se candidataria a vagas em empresas que

pagam salários diferentes para homens e mulheres com
a mesma função. Além disso, 70% acreditam que uma
política de remuneração transparente seja um fator
importante de satisfação no trabalho. “A maioria das
pessoas prefere trabalhar em empresas nas quais todos
tenham as mesmas oportunidades de crescimento”,
afirma Steven Slutsky, diretor da PwC US e especialista
em Organização de Pessoas e Remuneração, e um dos
responsáveis pelo levantamento global sobre igualdade
salarial. “Ao não promover a igualdade de condições,
as organizações deixam de ser atrativas e perdem
funcionários qualificados.”
Mais igualdade, mais crescimento
De acordo com a Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o fim da
desigualdade salarial entre gêneros resultaria em
ganhos financeiros de cerca de US$ 2 trilhões para
as mulheres. O relatório PwC Women in Work Index,
publicado em fevereiro de 2017, estima que, se
os membros da OCDE aumentassem a participação
feminina no mercado de trabalho da média atual de
68% aos níveis da Suécia – 80% –, a soma do Produto
Interno Bruto desses países poderia subir 12% e
chegar a US$ 6 trilhões – valor equivalente a um terço
do PIB dos Estados Unidos em 2016. Na Grécia, no
México e na Itália, onde a presença feminina nos
postos de trabalho ainda não é significativa, o PIB
poderia aumentar 30% se houvesse um equilíbrio

Os melhores países
para as mulheres
Os países nórdicos lideram o ranking
dos que oferecem melhores condições
de trabalho às mulheres.

1- Islândia

11- Canadá

2- Suécia

12- Bélgica

3- Noruega

13- Reino Unido

4- Nova Zelândia

14- Israel

5- Eslovênia

15- Portugal

6- Dinamarca

16- Austrália

7- Luxemburgo

17- França

8- Finlândia

18- Hungria

9- Polônia

19- Alemanha

10- Suíça

20- Estados Unidos

Fonte: Relatório Women in Work Index, PwC
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Hoje, no entanto, elas são maioria entre
os profissionais qualificados – inclusive
no Brasil. Segundo o Censo da Educação
Superior, realizado anualmente pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 4,5
milhões de estudantes do sexo feminino
ingressaram no ensino superior brasileiro
em 2015 – ante 3,4 milhões de estudantes
do sexo masculino. No mesmo ano, 706 mil
mulheres e 443 mil homens se formaram
em faculdades e universidades brasileiras.
Dados da Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Cepal) mostram
que as mulheres estudam, em média, dois
anos mais do que os homens. Há também as
características inerentes ao gênero e que
são vistas como complementares ao estilo
masculino de gestão. “Estudos mostram que
mulheres possuem maior capacidade para
estabelecer relações humanas, conseguem
solucionar conflitos de forma criativa e

valorizar mais seus liderados”, diz Lucía Scuro,
oficial de Assuntos Sociais da Cepal. “São
evidências de que todos saem perdendo
quando as mulheres não são colocadas em
cargos que aproveitem suas potencialidades.
Gestão às claras
Para 70% dos executivos que participaram do
levantamento da PwC, o meio mais eficaz de
reduzir a diferença de remuneração entre homens
e mulheres é dar transparência às informações
sobre salários e benefícios e às políticas
de gestão de pessoas praticadas pelas empresas.
“Remuneração não é só salário”, diz Lucia Scuro,
da Cepal. “O equilíbrio deve incluir cursos,
treinamentos e todos os outros eventuais benefícios
oferecidos pelas empresas.” Para alcançar a
igualdade entre os gêneros, o primeiro passo é
estabelecer posições bem definidas sobre o tema.
Em seguida, é preciso avaliar minuciosamente
o que a empresa oferece ao conjunto de seus
funcionários – da remuneração às oportunidades
de ascensão. A terceira etapa consiste em identificar
eventuais situações em que as mulheres levam
desvantagem e, finalmente, estudar que ações
seriam mais eficazes para estabelecer o equilíbrio.
Promover a igualdade de gêneros no ambiente
de trabalho demanda convicção e um esforço
genuíno para combater diferenças injustificáveis.
Mas os ganhos são evidentes – começando pelas
próprias empresas. 

Divulgação Insper

maior entre os gêneros nas empresas.
As mulheres ganham em média 16%
menos do que os homens nos países que
integram a OCDE. No Reino Unido, os
setores com as maiores disparidades
salariais são finanças (34%), energia
(26%), manufatura (24%), construção
civil (20%), varejo (19%) e saúde (17%).

Regina Madalozzo, professora
do Insper: falta de clareza nas
políticas salariais ajuda a perpetuar
a diferenças entre os gêneros

O que é preciso fazer
Um roteiro para empresas em busca de igualdade de condições para homens e mulheres

1

4

Definir os valores
Identificar as posições
defendidas pela companhia
quanto à igualdade de gênero
e as estratégias para o
cumprimento desse objetivo

Analisar os dados
Comparar salários e benefícios
de indivíduos que desempenham
tarefas similares e avaliar o
impacto de aumentos salariais e
da oferta de benefícios iguais

2

Avaliar as políticas
já existentes

3

Avaliar as diretrizes
vigentes e definir ações
para a correção das
desigualdades salariais

5

Corrigir diferenças salariais
Adotar estratégias
para reduzir a
desigualdade e realizar
treinamentos e ações
de comunicação

Identificar os fatores
de risco
Entrevistar os profissionais
a fim de identificar os
cargos mais vulneráveis à
desigualdade salarial

6

Monitorar suas
práticas
Avaliar constantemente as
políticas adotadas e sua
adequação à legislação
trabalhista vigente no país

FONTE: Pesquisa The Reward of Gender Pay Equity Through the Lens of Data and Analytics, PwC
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Vieses
Inconscientes
O cérebro humano ainda é programado
para seguir instintos pré-históricos, o que
leva ao surgimento dos chamados vieses
inconscientes. Para metade dos executivos
de grandes empresas, eles são um
obstáculo ao aumento da diversidade

P

or que a desigualdade de
oportunidades para homens
e mulheres continua a ser
um mal corporativo em
pleno século 21? Por que
profissionais do sexo masculino, em
boa parte dos processos de seleção,
ainda preferem um semelhante para
ocupar vagas disponíveis? Essas e outras
questões nos conduzem a uma dúvida
mais complexa: o que leva as pessoas
a seguir um padrão de comportamento
baseado em estereótipos? Há muitas
respostas. Uma das mais convincentes
está ligada ao funcionamento de uma
poderosa máquina de decisões: o
cérebro, que cria os chamados vieses
inconscientes, ou seja, um modo
18 ceo ensaio

predeterminado de pensar e agir que nem
sempre leva em conta o pragmatismo.
Esses vieses têm origem nos tempos em
que o homem vivia em cavernas. Naquele
tempo, tinham uma função importante:
proteger o homem. Por exemplo, um
homem com cor da pele diferente era
de outra tribo e, portanto, um provável
inimigo a ser evitado.
Apesar de vivermos em sociedades
complexas, conectadas e globalizadas,
nossos circuitos cerebrais permanecem
iguais aos que regiam o modo de
agir de nossos ancestrais, baseados
na identificação com o que nos
parece familiar em termos de
comportamento, gênero, aparência

Muralhas
Preferências e vieses inconscientes
escolhem os profissionais com

Viés de afinidade
Tendência de avaliar
melhor pessoas que
se pareçam conosco,
prejudicando a diversidade
na seleção de profissionais
FONTE: PwC/Workshop Vieses Inconscientes

Dênis Freitas

invisíveis
influenciam a forma como as lideranças das organizações
quem trabalharão. Veja como eles se tornam barreiras à diversidade

Viés de
percepção
Acreditar em estereótipos
e reforçá-los, tomando
decisões sem base em
fatos concretos

Viés confirmatório
Buscar informações
que confirmem as
hipóteses iniciais e ignorar
dados que coloquem
em xeque as crenças

Efeito de
auréola

Efeito de
grupo

Avaliar positivamente todo
um cenário com base em
uma única informação
considerada benéfica

Seguir o comportamento
dos demais membros da
equipe e, assim, perpetuar
um padrão vigente
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A análise revela que a maior parte das
decisões nas empresas, inclusive aquelas
relativas a contratações e promoções,
são influenciadas por esses vieses,
considerados uma barreira para a
diversidade. Segundo o relatório Future
of Jobs Report, publicado pelo Fórum
Econômico Mundial em 2016, para 50%
dos líderes empresariais os mecanismos
inconscientes são os principais
responsáveis pela desigualdade de
oportunidades e de tratamento entre
homens e mulheres nas corporações.

Reconhecer a existência
dos vieses inconscientes,
que afetam processos de
decisão, é essencial para
combater estereótipos
e alcançar a igualdade

física e outras características.
É o que mostra o estudo Vieses
Inconscientes, uma iniciativa de
PwC, ONU Mulheres, Insper e
Movimento Mulheres 360, elaborado
com base em um oficina sobre o
tema realizada em junho de 2016
em São Paulo. O evento contou com
a participação de 31 organizações,
entre elas 22 grandes empresas.

“É natural para o ser humano procurar
pessoas que façam parte de seu mundo.
Como ainda há poucas mulheres em
postos de destaque nas empresas, o
networking feminino é menor”, afirma
Andrea Menezes, presidente no Brasil
do banco sul-africano Standard Bank e
membro da Women Corporate Directors,
organização global que atua para
aumentar a diversidade de gênero nas
empresas e a presença de mulheres em
conselhos de administração. “Muitos
executivos querem contratar mulheres ou
chamá-las para fazer parte de conselhos,

Um difícil caminho rumo ao topo
As mulheres representam quase metade da força de trabalho no Brasil, mas continuam
a ser minoria nos cargos de liderança de empresas e governos

A participação feminina
no mercado de trabalho
é relevante...

...e a qualificação
acadêmica é alta...

...apesar disso, há apenas...

10%

vs

43%

da população
economicamente
ativa do país é
formada por mulheres (1)

dos assentos no Congresso
e nas câmaras legislativas
municipais e estaduais
ocupados por mulheres(3)

61%

dos graduados
em universidades
brasileiras em 2015
foram mulheres(2)

FONTES: (1) Síntese de Indicadores Sociais 2016, IBGE; (2) Sinopse da Educação Superior 2015, Inep; (3) Proportion
of seats held by women in national parliaments, The World Bank; (4) Perfil dos Conselhos de Administração, IBGC
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7,9%

de mulheres nos conselhos
de administração de
empresas(4)

Leandro Fonseca

Sete passos para a
ascensão feminina
As recomendações da ONU Mulheres e do
Pacto Global das Nações Unidas para aumentar
a igualdade de gêneros no mercado de trabalho

1

Estabelecer liderança corporativa
para a igualdade de gênero

2

Tratar todas as mulheres
e homens de forma justa,
respeitando e apoiando
a não discriminação

3

Assegurar a saúde, a segurança e o
bem-estar de todos os trabalhadores

4

Promover a educação, a
formação e o desenvolvimento
profissional das mulheres

Adriana Carvalho, Gerente dos Princípios de Empoderamento da ONU Mulheres:
a diversidade de gênero ainda não é valorizada em pequenas e médias empresas

mas simplesmente não sabem
onde procurar. Os homens não
nos chamam porque não sabem
onde estamos.”
Liderança engajada
O resultado dessa escolha restrita
fica evidente ao se analisar a
composição de conselhos de
administração no Brasil. Em uma
pesquisa publicada em novembro
de 2016, o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC)
mapeou conselhos de 339 empresas
do país. Apenas 7,9% dos assentos
eram ocupados por mulheres.

5

Propiciar o desenvolvimento
empresarial e práticas da cadeia
de suprimentos e marketing que
empoderem as mulheres

6

Promover a igualdade de gênero
por meio de iniciativas voltadas
para a comunidade

7

Medir, documentar e publicar
relatórios sobre progressos referentes
à igualdade de gênero

FONTE: Women’s Empowerment Principles, ONU

“Para que uma empresa possa
combater esses vieses, seus líderes
precisam acreditar que a diversidade
é uma característica importante e
necessária”, diz Andrea, do Standard
Bank. “De nada adianta a área de
ensaio ceo 21
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Desde 2010, cerca de 1.400
empresas tornaram-se
signatárias dos Princípios
de Empoderamento das
Mulheres da ONU em todo o
mundo, sendo 125 no Brasil

como delegar mais poder às mulheres
no ambiente de trabalho e em suas
comunidades. Desde 2010, mais
de 1.400 empresas tornaram-se
signatárias dos princípios em todo
o mundo, sendo 125 no Brasil.

Andrea Menezes, CEO do Standard Bank no Brasil: a valorização
das mulheres no ambiente de trabalho deve partir de líderes empresariais

recursos humanos promover políticas
de inclusão se não houver a adesão de
quem realmente decide.”
Com o objetivo de aumentar a
diversidade de gênero no meio
empresarial, a ONU Mulheres, em
parceria com o Pacto Global das
Nações Unidas, criou os Princípios
de Empoderamento das Mulheres,
um conjunto de orientações sobre
22 ceo ensaio

A adesão das empresas é uma atitude
fundamental, mas não suficiente.
Há um longo caminho até que a
igualdade de gênero seja a norma,
e não a exceção, no ambiente de
negócios. “Muitas grandes empresas
estão cientes da importância da
diversidade de gênero, mas poucas
pequenas e médias empresas
se deram conta de que têm uma
responsabilidade social com
as mulheres”, afirma Adriana
Carvalho, Gerente dos Princípios
de Empoderamento das Mulheres,
da ONU Mulheres.
Reconhecer a existência dos vieses
inconscientes e refletir sobre como
eles influenciam nossas atitudes
é o primeiro passo para combater
estereótipos e tomar decisões
fundamentadas em aspectos concretos.
Sem isso, todo progresso na busca
do equilíbrio estará ameaçado. 

Leandro Fonseca

Ana Malvestio: A mistura
de diferenças culturais
estimula a criatividade
e o surgimento de ideias
e soluções originais

artigo

É preciso abrir portas
e ampliar oportunidades
Valorizar a diversidade e promover a inclusão estimula o
desenvolvimento de atributos de negócios muito desejados: capacidade
de inovação, criatividade, colaboração e desenvolvimento de pessoas
Por Ana Malvestio, sócia da PwC Brasil e líder de Diversidade e Inclusão

artigo ceo 23

U

ma das grandes inquietações atuais é o temor
da perda de empregos em virtude de fatores
como a automação e a globalização. Mesmo
assim, num momento em que a tecnologia
parece estar tomando conta do ambiente de
trabalho, a necessidade de talentos nunca foi tão grande. A
disponibilidade de profissionais qualificados é considerada a
maior ameaça ao futuro dos negócios por nada menos do que
77% dos entrevistados em nossa pesquisa global com CEOs.
Na era da automação, os CEOs ainda precisam de pessoas
para o bom resultado de seus negócios e procuram qualidades
muito específicas. Eles mencionam especificamente a
dificuldade de encontrar e atrair pessoas com características
que só humanos possuem, como adaptabilidade, capacidade
de resolver problemas, criatividade e espírito colaborativo.
A valorização dessas características está relacionada à
necessidade de inovação constante, vital para obter vantagem
competitiva nos negócios.

Um dos principais estímulos à inovação é a multiplicidade de
visões, ideias e necessidades. Para ter percepções diferentes é
preciso ter pessoas diferentes. Assim, os CEOs estão se voltando
cada dia mais para ações em prol da diversidade e da inclusão para
criar ambientes mais diversos que propiciem diferentes leituras.
A luta pela equidade de gêneros, raças, gerações e outras
características está cada vez mais em evidência. Essa
cobrança permeia todos os setores da sociedade, inclusive
o empresarial. A diversidade é uma bandeira que deve ser
abraçada por todas as empresas, tanto por questões éticas
e de idealismo quanto de negócios.
A valorização de características e formas diferentes de pensar
e agir já se provou vital para o desenvolvimento da sociedade.
Avanços na ciência e na tecnologia frequentemente provêm
de interações que dão margem a novas e criativas percepções

sobre um problema ou uma situação. Um bom exemplo é o
Vale do Silício, na Califórnia, berço de alguns dos negócios
mais inovadores do mundo. Isso não seria possível caso os
americanos não se dispusessem a estudar e trabalhar ao
lado de chineses, indianos, paquistaneses, israelenses e
latinos, entre outros.
A mistura de diferenças, sejam elas culturais, regionais
ou outras, estimula a criatividade e o surgimento de ideias
originais. A Apple, por exemplo, é um caso de empresa
com raízes diversas, claramente inovadora e bem-sucedida.
Antes mesmo de Steve Jobs se associar a Steven Wozniak
e começar a desenvolver computadores em sua garagem,
ele se lançou em aventuras pessoais, típicas de uma mente
livre e aberta: passou meses na Índia, cursou caligrafia
e tipografia, leu diferentes livros sobre espiritualidade e
incluiu em seu currículo universitário algumas aulas não
convencionais, como a dança. Quando fundou a Apple, seu
perfil acolhedor em relação à diversidade fez com que ele
criasse equipes multidisciplinares e com pessoas de diferentes
criações, nacionalidades, etnias e formações. Foi a mistura
de pessoas diferentes que o ajudou a desenvolver uma das
empresas mais inovadoras – e valiosas – do mundo.
Para seguir essa filosofia de trabalhar com as
diferenças é importante que se faça uma análise das
ideias preconcebidas e das preferências de cada um,
principalmente dos tomadores de decisão. Estudos sobre
vieses inconscientes – tendências pessoais que impactam
nossas decisões sem que percebamos – apontam que
é comum a preferência por pessoas similares a nós. Se
agimos com essa preferência pelo similar, deixamos de
abrir as portas para pessoas diferentes, criando grupos mais
homogêneos e, consequentemente, muito menos criativos.
Quando analisamos o mercado de trabalho brasileiro, fica
claro o impacto que os vieses causam. Até poucas décadas

Os CEOs e a diversidade
Por que um número cada vez maior de líderes adota políticas de inclusão em suas
organizações e quais os principais benefícios percebidos para os negócios

90%

acreditam que
essas políticas são
importantes para
atrair talentos

85%

afirmam que elas
aumentam a
performance
do negócio

FONTE: 18ª Pesquisa Anual com CEOs, PwC
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78%

reportam que essas
políticas geram
impactos positivos nos
programas de inovação

77%

afirmam que conectam
as empresas às
novas necessidades
do consumidor

63%

acreditam que
elas contribuem
para avanços
tecnológicos

Slack Technologies/Divulgação

Adotar medidas
inclusivas desde o
recrutamento é um
bom começo. Com
a intensa disputa
por talentos, é
crítico desenvolver
e reter profissionais
valorizando
a diversidade

Startup no Vale do Silício (EUA): a diversidade favorece a inovação

atrás, a força de trabalho era formada somente por homens
brancos. Depois, as mulheres brancas passaram a ser aceitas,
mas os negros continuaram escravos até pouco tempo. Faz
menos de 130 anos que a Abolição da Escravatura foi assinada
no Brasil. Quando analisamos dados de mercado, vemos, por
exemplo, uma significativa desigualdade salarial. Homens
ganham mais do que mulheres e, quando o gênero é somado
à raça, as diferenças são ainda maiores. Segundo o Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a média salarial
das mulheres negras quase dobrou nos últimos 20 anos, mas
continua 59% inferior à dos homens brancos. As mulheres
brancas ganham menos do que os homens brancos, mas seu
salário é maior do que o de homens e mulheres negros.
O mercado acompanha a história. A liderança das empresas,
formada majoritariamente por homens brancos, tende a
preferir seus semelhantes (viés inconsciente). É um ciclo de
promoção do igual, injusto para os demais e prejudicial para
os negócios. Afinal, um time sempre igual provavelmente
produzirá sempre resultados e sugestões iguais ou similares.
Percebendo o equívoco cometido ao fechar portas e limitar
oportunidades para as chamadas “minorias”, empresas
criaram programas e ações em prol da diversidade. A ideia é
estimular comportamentos mais inclusivos e ambientes que
rejeitem a exclusão e a falta de equidade, proporcionando
oportunidades, desenvolvimento, salário e benefícios sem
distinção para todos.
Equidade sem anular diferenças
Para as empresas que têm desenvolvido políticas em prol da
equidade de tratamento para seus funcionários, a meta é que
todos tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento
e de carreira, sem distinção quanto a atributos físicos,

gênero ou raça, mas preservando as características de cada
um. O ideal é que todos sejam tratados da mesma forma e
contribuam por meio de suas características individuais para
um ambiente mais rico.
Adotar medidas inclusivas desde a etapa de recrutamento
é um bom começo. Engajar, desenvolver e reter esses
profissionais valorizando as mais diferentes expressões
da diversidade será cada vez mais crítico, à medida que a
disputa por talentos se intensificar.
Temos obtido avanços, mas ainda há muito a fazer. Um
estudo recente do Peterson Institute for International
Economics, realizado com mais de 20 mil empresas de 91
países, mostra que apenas metade das empresas avaliadas
tem mulheres em postos de comando. E menos de 5% têm
uma CEO mulher. Quando analisamos setores ligados à
ciência e à tecnologia, os homens ainda são predominantes
– inclusive no diverso ambiente do Vale do Silício. O
Brasil não é exceção. No CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), por exemplo,
somente 23% das cientistas que ingressam em níveis
mais baixos atingem posições de liderança. É um cenário
preocupante e que precisa ser mudado.
Nas empresas que adotam medidas para acelerar a inclusão,
os benefícios são perceptíveis: ambientes mais acolhedores,
melhor clima interno, espaço para troca de ideias e
experiências entre pessoas diferentes, maiores índices de
retenção e de engajamento de talentos, mais produtividade e,
consequentemente, melhor desempenho financeiro. Trabalhar
em prol de interações diversas e inclusivas é imprescindível para
o próprio crescimento empresarial em um mercado cada vez
mais competitivo e ávido por inovação. 
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Muito além
do dia a dia
A rede Iguatemi precisava dar um caráter
mais estratégico ao seu setor de TI. Para
chegar lá, envolveu todas as áreas do negócio
no projeto de reestruturação

A

Iguatemi Empresa de
Shopping Centers, fundada em
1979, foi uma das primeiras
empresas no país a ter um
sistema de gestão integrada,
que envolve a automatização e a geração de
bases de dados vitais para a boa condução
do negócio. Essa estratégia exerce um papel
relevante no que diz respeito à eficiência, à
redução de custos e ao acesso a informações
em tempo real. “Temos a preocupação de
desenvolver tecnologias e processos que
trabalhem a favor do grupo e dos lojistas
de nossos shoppings e torres comerciais”,
diz Cristina Betts, vice-presidente de
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finanças e relações com investidores da rede
Iguatemi. “Como o setor de sistemas evolui
constantemente, percebemos que precisávamos
atualizar o modus operandi da área de TI para
que estivesse mais alinhado aos objetivos
estratégicos da empresa.”
No início deste ano, a Iguatemi decidiu
avançar e contratou a PwC para o desenho
de um novo modelo – ainda mais estratégico
– para a atuação da área de tecnologia da
informação. A essência do projeto consistiu
em entender o plano de negócios da empresa
e em como a área de tecnologia é afetada por
ele. Uma das principais metas era facilitar a
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Ferramentas de TI podem
melhorar processos, fluxos
e resultados, desde que haja
clareza sobre os objetivos do
plano de negócios

Andrea França, sócia da PwC Brasil: incentivar o envolvimento de executivos
e funcionários na busca por soluções

comunicação entre os vários departamentos
da empresa e os funcionários de TI,
melhorando fluxos, processos e resultados.
O projeto começou com a realização de um ciclo
de entrevistas com os principais executivos da
rede. Durante essa fase, a equipe formada por
executivos e consultores dedicou-se a colher
informações, explicar a importância do projeto
e garantir o engajamento coletivo, necessário
à execução da reestruturação. O funcionamento
da área de TI foi mapeado, com a indicação
de pontos fortes e de aspectos a desenvolver.
“A fase inicial foi a mais desafiante”, diz Cristina.
“É difícil fazer com que as pessoas critiquem
abertamente a empresa. Elas tendem a
suavizar as reclamações, o que prejudica
a identificação dos problemas.”
A primeira tentativa de diagnóstico foi uma
pesquisa distribuída entre os funcionários,
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mas não houve a adesão esperada.
A solução encontrada foi organizar
uma série de workshops com cada uma
das áreas da empresa, conduzidos pela
PwC. Feito o diagnóstico inicial, foi
desenhado um roadmap com mais de
cem iniciativas a serem executadas pela
área de TI, resultado da análise dos
workshops. Foram, então, escolhidas
dez iniciativas consideradas essenciais,
que começaram a ser implantadas
em fevereiro deste ano.
Essas ações dizem respeito a pontos
estratégicos, como estabelecer novas
rotinas para a governança de TI,
aprimorar processos para definir
demandas prioritárias e a revisão de
competências necessárias, por parte
dos colaboradores, para atuar no
departamento de tecnologia.
As demais ações estão sendo
classificadas em termos de prioridade
e deverão ser adotadas ao longo de
2018 e 2019. “A intenção é preparar
a rede para novos patamares de
expansão, tanto no curto como no
médio e no longo prazo”, diz Cristina.
Engajamento
Segundo Andrea França, sócia da
PwC Brasil que dirigiu o projeto de
reestruturação tecnológica da Iguatemi,
o processo contou com a participação
ativa tanto do presidente do grupo, Carlos
Jereissati Filho, quanto dos principais
membros da diretoria da empresa. “Em
um projeto desse tipo, é muito importante
a participação ativa do presidente, que

A rede Iguatemi
em números
Divulgação Rede Iguatemi

Administradora de shoppings para classes A e B é
a 24ª marca mais valiosa do país em 2017, segundo
pesquisa da Kantar Millward Brown.

Estrutura

16 shopping centers
4 torres comerciais
1 Outlet Premium
Capital humano

2.725 funcionários

Valores

R$ 12,7 bilhões em vendas totais em 2016
7,3% em relação ao exercício anterior

R$ 668,1 milhões de receita líquida em 2016
5,0% em relação ao exercício anterior

R$ 161 milhões em investimentos em 2016
Fontes: Iguatemi e Kantar Millward Brown

Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e Relações
com Investidores da Iguatemi: preparar a rede para expansão
no médio e no longo prazo

assume o papel de árbitro. Do contrário,
corre-se o risco de dar prioridade a
pontos que não são essenciais para a
empresa”, diz Andrea.
Outro passo importante foi demonstrar
a relevância da mudança e seus
potenciais impactos para os executivos
responsáveis por outras áreas da
empresa. “Logo ficou claro que uma
reestruturação da área de TI seria
fundamental para apoiar a estratégia
de crescimento de longo prazo”, afirma
Cristina. “Precisávamos envolver a
equipe para termos o engajamento
necessário para as mudanças, o que
conseguimos fazer. Agora estamos mais
bem preparados, em todos os aspectos
da gestão, para uma nova fase de
expansão”, diz. 
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“O Brasil é uma grande
oportunidade para
os Estados Unidos”
Primeira mulher a assumir a liderança da Amcham-Brasil em quase
um século de história da entidade, a administradora Deborah Vieitas
defende que, apesar dos cenários de incerteza, é hora de americanos
e brasileiros estreitarem suas relações de negócios

B

rasil e Estados Unidos vivem momentos
políticos intensos. Aqui, o cenário é de
turbulência e de incertezas, enquanto
caminhamos para as eleições gerais de
2018. Lá, o republicano Donald Trump,
eleito no final de 2016, tenta fixar seu estilo de
governo, emplacar uma série de reformas e mudar
a face das relações comerciais entre americanos
e o resto do mundo. Em meio a esse contexto
de mudanças, Deborah Vieitas, CEO da Câmara
Americana de Comércio para o Brasil (Amcham
Brasil), vê espaço para intensificar as relações
comerciais entre os dois países, tradicionais parceiros
de negócios. “O governo Trump tem uma preocupação
muito grande com o acúmulo de déficits comerciais
com outras nações”, diz. “Mas o quadro com o
Brasil é diferente. Os americanos têm um ligeiro
superávit comercial conosco. Não fazemos parte das
preocupações deles. O Brasil é uma oportunidade
para os Estados Unidos.”
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Deborah Vieitas assumiu o comando
da Amcham há dois anos. Tornou-se,
assim, a primeira mulher à frente da entidade
– que reúne 5 mil empresas associadas e é hoje
a maior entre as 104 câmaras de comércio
exterior dos Estados Unidos – em 98 anos de
história. Deborah fez uma longa carreira no
mercado financeiro. Passou por Unibanco,
CCF Brasil, BNP Paribas e Caixa Geral-Brasil.
“A diversidade é uma ferramenta de negócios”,
afirma ela. “É fundamental avançar.”
O exemplo vem sendo dado em casa.
Hoje, dos 360 funcionários da Amcham,
52% são mulheres, distribuídas entre
os mais variados escalões.
A seguir, os principais trechos da
entrevista concedida por Deborah Vieitas
à revista CEO Brasil.

Divulgação Amcham-Brasil

“Minha presença como
CEO da Amcham mostra
que a diversidade é uma
causa importante no
meio empresarial. Cada
exemplo é um reforço”

Deborah Vieitas, CEO da Amcham: no comando de uma entidade
com 5 mil empresas associadas e quase 100 anos de história

Como a senhora avalia a atual relação entre
Brasil e Estados Unidos?
Vivemos uma fase que chamaria de neutra. Temos um
novo presidente nos Estados Unidos e um governo de
transição no Brasil. Os dois já fizeram seus primeiros
contatos. É uma relação muito relevante em vários
aspectos. O volume de investimentos americanos no
Brasil é muito expressivo e vem crescendo (apenas
entre janeiro e maio deste ano totalizou US$ 7,7 bilhões,
mais do que em todo o ano de 2016, segundo dados
do Banco Central). E os Estados Unidos são nosso
segundo maior mercado internacional, com uma
pauta diversificada e uma parcela maior de produtos
manufaturados do que de commodities.
O que mudou nessa relação após a eleição de
Donald Trump?
Há uma nova estrutura de governo nos Estados
Unidos, com a troca dos responsáveis pelos órgãos
públicos que tratam de comércio exterior. No Brasil
também tivemos mudanças. Ainda estamos em fase

de contatos iniciais entre as duas gestões,
os quais têm sido positivos. O presidente
Donald Trump tem a preocupação de
fazer seu país parar de acumular déficits
comerciais com o resto do mundo.
Mas o histórico das relações comerciais
entre Brasil e Estados Unidos é o oposto
desse cenário. Os americanos têm
um ligeiro superávit comercial com
o Brasil. Não fazemos parte das
preocupações dos governantes
americanos – mas das oportunidades.
Quais oportunidades, por exemplo?
O fluxo do comércio exterior entre Brasil
e Estados Unidos representa atualmente
cerca de US$ 50 bilhões. Em 2014 – apenas
três anos atrás, portanto – alcançou US$
60 bilhões. Temos oportunidades de
recuperação e crescimento desse fluxo dos
dois lados. Há espaço para aumentar tanto
as exportações como as importações.
Que ações a Amcham adota para
ampliar esse intercâmbio comercial?
Editamos guias sobre como investir
no Brasil e recebemos delegações
americanas em busca de investimentos no
país. Realizamos eventos e desenvolvemos
publicações com foco em fazer com que
os empresários brasileiros se interessem
em exportações para o mercado dos Estados
Unidos. Temos 5 milhões de empresas no
país, mas apenas 25 mil são exportadoras.
Dessas, 15 mil vendem até US$ 1 milhão
para o exterior. Há muito potencial para
aumentar o fluxo de negócios.
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“Não conseguiremos
seguir com um Estado
que só aumenta seu
endividamento com
o passar do tempo”

A crise política que o Brasil vive muda algo nessa
relação bilateral?
Acredito que não. Mas é fato que o atual cenário político
pode afetar um pouco o ritmo desse relacionamento. E
não me refiro apenas ao contexto brasileiro. Nos Estados
Unidos, o presidente Trump tem uma agenda relevante,
ligada às reformas tributária e do sistema de saúde, entre
outros temas que têm um peso muito grande.

Como está o pleito sobre a queda
de barreiras comerciais para
produtos brasileiros?
Em andamento. Brasil e Estados Unidos mantêm
uma plataforma de discussão, com reuniões
semestrais, sobre facilitação do comércio e
convergência regulatória. A facilitação envolve
discussões sobre processos aduaneiros e tributários
que possam tornar mais simples os processos
de importação e exportação entre os dois países.
A convergência regulatória trata do alinhamento
da legislação para que produtos dos dois países
possam ser aceitos reciprocamente.
O objetivo é fazer com que esse diálogo se
materialize em ações.
Além de comércio, quais outros temas são
tratados pela Amcham?
Defesa, infraestrutura, energia, meio ambiente,
educação, tecnologia e inovação. Temos uma
agenda muito positiva e diversificada com os
Estados Unidos. E podemos avançar numa
velocidade ainda maior.

Podemos esperar um encontro, nos próximos
meses, entre Donald Trump e Michel Temer?
Pode acontecer, desde que os dois países estejam
atravessando um momento interno mais calmo.
Existe a ideia de uma visita do presidente brasileiro
ao presidente Donald Trump no segundo semestre.
Vamos ver se os fatores internos permitirão
que isso aconteça.
Como a senhora, com sua experiência
no mercado financeiro, avalia a atual
situação econômica do Brasil?
Já atravessamos períodos turbulentos no Brasil, dos
quais conseguimos sair mais evoluídos. Se voltarmos,
por exemplo, à época do Plano Real, lembraremos que
não tínhamos um governo fortalecido e que, ainda assim,
conseguimos levar adiante uma série de medidas que
estabilizaram a economia, acabando com a hiperinflanção.
Acredito que hoje temos bases até melhores do que naquela
época. Já vemos alguns sinais de retomada.
Que medidas são indispensáveis para
que o Brasil retome o crescimento?
Não conseguiremos seguir com um Estado que só aumenta
seu endividamento com o passar do tempo. E um dos itens

O superávit americano
Historicamente, o volume de importações brasileiras dos Estados Unidos supera o de exportações (em US$ bilhões)
Exportações

26,7

2012

Importações

24,6

2013

27

2014

FONTE: Secretaria de Comércio Exterior
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“Brasil e Estados Unidos
mantêm discussões
sobre facilitação do
comércio e convergência
regulatória. O desafio
é fazer esse diálogo se
materializar em ações”

Casa Branca, sede do
governo norte-americano:
laços entre Brasil e EUA
deverão ser reforçados

que mais pesam nesse movimento é a Previdência.
A reforma previdenciária é essencial, assim como
a trabalhista (aprovada pelo Senado em julho)
e a tributária. A complexidade tributária em vigor
é um dos fatores responsáveis pela falta de
produtividade no Brasil. Existem tratamentos
tributários diferenciados, de acordo com o setor e
o produto, o que causa enormes distorções. O Brasil
precisa de mais investimento, e para atrair capital
o governo tem de ter capacidade de poupança.
Brasil e Estados Unidos integram o acordo de
facilitação de comércio anunciado neste ano
pela Organização Mundial do Comércio (OMC).
Como está essa iniciativa?
Essa iniciativa – muito importante – envolve no Brasil
a Receita Federal e o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio (MDIC). Um portal eletrônico
concentrará todo o processo de obtenção de
autorizações e aprovações que fazem parte das
operações de comércio exterior. É um grande avanço.

O que representa ser a primeira presidente
mulher em 98 anos de Amcham?
A questão da diversidade é relevante para uma
entidade como a Amcham. Não basta discutirmos o
tema e propiciarmos a troca de experiências entre
nossos associados se a própria entidade não colocar
em prática aquilo que prega. Minha presença na
presidência da Amcham é mais um sinal de que a
diversidade vem se tornando uma causa importante
no meio empresarial. Cada exemplo é um reforço.
É necessário um esforço direcionado, proativo, para
facilitar a ascensão da mulher nas organizações.
Que benefícios a diversidade de gêneros
pode trazer às empresas e aos negócios?
Diversidade é uma valiosa ferramenta de
negócios. Quanto maior ela for, mais bem preparada
estará a empresa para produzir e para atender
a todos os segmentos da sociedade. Estamos
avançando, mas o ritmo ainda é insuficiente.
É preciso acelerar o processo. 
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Valorizando
a liderança
feminina
O Laboratório Sabin é uma exceção no
mundo corporativo, majoritariamente
composto de homens em cargos
estratégicos: três em cada quatro posições
de liderança são ocupadas por mulheres

C

riado em 1984, o Laboratório
Sabin surgiu com a proposta de
ser um lugar diferente para seus
stakeholders – a começar pelos
clientes. “É muito difícil conhecer
alguém que goste de fazer exames”, diz a
farmacêutica bioquímica Lídia Abdalla, de
43 anos, presidente executiva da empresa,
que faturou R$ 740 milhões no ano passado.
“Por isso, decidimos banir do nosso ambiente
qualquer traço de frieza. Queremos ajudar nosso
cliente e seus acompanhantes a ter a melhor
experiência possível.”
Isso inclui oferecer música ao vivo, ambientes
decorados com cores alegres e flores,
funcionários de aparência impecável e mimos
como cappuccino e pão de queijo.
O cenário que envolve o dia a dia do Sabin
tem muito a ver com sua alma feminina.
Fundado pelas bioquímicas Janete Ribeiro Vaz
e Sandra Soares Costa, e atualmente liderado
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por Lídia, a empresa tem um homem para
cada três mulheres em seu quadro de 4.010
colaboradores. Não é, porém, a prevalência
feminina que faz do Sabin uma exceção no
ambiente de negócios. É a enorme presença
– 74% – feminina nos cargos de liderança,
da coordenação de setores à presidência da
organização. “Sempre tivemos muitas mulheres
na empresa”, diz Lídia. “Como mantemos
nossos talentos, é natural que muitas delas
conheçam o Sabin em profundidade e, por isso,
subam na hierarquia.”
O ambiente de trabalho do laboratório é
propício à ascensão feminina e foi forjado
desde a sua fundação. Foram criados benefícios
e sistemas flexíveis sob medida para mulheres
– e especialmente para aquelas que decidiram
ser mães. Graças a essas políticas, o laboratório
foi eleito em 2017 a melhor companhia para
a mulher trabalhar no Brasil, na premiação
elaborada pelo instituto Great Place to Work.
Entre as vantagens oferecidas às funcionárias

Elas no topo
O Laboratório Sabin dá
oportunidades de ascensão na
carreira para homens e mulheres.
Mas a participação feminina em cargos
executivos é bastante superior*

26%
74%

*Até fevereiro. FONTE: Sabin

Cristiano Mariz

Cristiano Mariz

Lídia Abdalla, presidente
executiva: benefícios sob medida
levaram o Laboratório Sabin ao
posto de melhor empresa para
a mulher trabalhar no Brasil, do
instituto Great Place to Work

Cyra Araújo, diretora adjunta técnica do Laboratório Sabin: a prevalência de mulheres em cargos
de liderança é fruto do histórico de retenção de talentos e do ambiente propício à ascensão feminina

Uma empresa feminina

Na contramão do setor

Fundado em Brasília em 1984 por duas mulheres – a goiana Janete
Vaz e a mineira Sandra Costa, ambas bioquímicas –, o Laboratório
Sabin se resumia a dois funcionários e uma recepcionista. Com o
tempo, a empresa atraiu mais mulheres, embora a participação dos
homens seja relevante (proporção dos funcionários por gênero)

Em dez anos, o Laboratório Sabin cresceu mais de sete
vezes em número de funcionários. É um movimento
inverso ao realizado pelo setor. Nos últimos anos, os
laboratórios de médio porte têm sido adquiridos pelos
maiores (número total de funcionários)

4.010
71%

29%

75%

25%

74%

3.102
1.747

23%
540

2007

2012

2017*

2007

2012

2015

2017*

empresa ceo 35

Cristiano Mariz

A empresa tem um
homem para cada três
mulheres em seu quadro
de 4.010 colaboradores

– e quase sempre estendidas aos funcionários
casados – estão os programas periódicos de
prevenção a doenças como câncer de mama e de
apoio à gestante e às mães e seus bebês. “Todos os
anos, temos de 80 a 100 funcionárias que ficam
grávidas”, diz Lídia, mãe de um menino de 10 anos.
“Seria impossível não ter algo que apoiasse essas
pessoas num momento especial da vida delas.”
Entre os benefícios exclusivos mais bem avaliados
está a ajuda financeira dada às funcionárias mães
de filhos com idades entre 4 meses e 1 ano. Cada
uma delas tem direito a meio salário mínimo
mensal para custear despesas com creches ou
babás. Mães de crianças pequenas também são,
normalmente, transferidas para unidades do
Sabin próximas de sua residência para que possam
amamentar e passar mais tempo com os filhos.

Gianne Oliveira
Santos, gerente
de relacionamento
do Sabin: empatia,
capacidade de negociação
e flexibilidade femininas são
alguns dos fatores-chaves
de seu sucesso

Toda a família sai ganhando
Numa empresa em que quase 80% dos funcionários são do sexo feminino, boa parte da remuneração vem em forma de benefícios fundamentais

Para prevenir

Para quem vai casar

Para quem vai ter filhos

Outubro Rosa

Auxílio-casamento

Programa Gestação

Distribuição de cartilhas sobre
prevenção de problemas de
saúde feminina e informações
sobre tratamentos.

A funcionária noiva recebe
um salário mínimo para
celebrar a ocasião.

Assim que notifica a gravidez, a funcionária recebe uma
lista com orientações de saúde. Os chefes recebem
uma carta sobre cuidados com a subordinada gestante.
A futura mãe assiste a palestras bimestrais sobre
gestação e cuidados com o bebê. Há dois encontros
com um médico para acompanhar exames.

Por que é bom para
o funcionário homem?
Esposa, filhas e mãe também
leem o material em casa.

FONTE: Sabin
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Por que é bom para
o funcionário homem?
Ele também tem direito
ao presente para ajudar a
pagar as despesas.

Por que é bom para o funcionário homem?
Sua esposa também pode participar.

Mulheres para enfrentar a concorrência
O mercado de saúde é competitivo e complexo.
“Os custos de saúde têm aumentado muito acima da
inflação no mundo todo”, diz Eliane Kihara, sócia da
PwC e líder de Health Services. Por trás dos custos
ascendentes, estão, entre outros fatores, o aumento
da expectativa de vida da população e o rápido
avanço da tecnologia, com a introdução de drogas,
exames e equipamentos cada vez mais complexos –
e caros. “O grau de obsolescência no setor de saúde
é muito grande”, afirma Eliane. “E enfrentar
isso com sustentabilidade é um desafio para
as empresas que fazem parte dele.”
No caso dos laboratórios de análises, há um equilíbrio
delicado entre os interesses de pacientes, médicos
e planos de saúde – o que exige grande capacidade
de negociação e flexibilidade. “Lidamos com gente o
tempo todo. Isso requer muita empatia”, diz Gianni
Oliveira Santos, gerente de relacionamento. Cabe
a ela manter uma boa divulgação com os médicos e
com os planos. “A capacidade de se colocar no lugar
do outro é comum entre mulheres.” Dá resultado?
No caso do Sabin, um indicador importantíssimo no
mercado, o percentual de pagamentos negados ou
adiados pelos planos de saúde diz que sim. “Nossa
glosa é bem inferior à da média do mercado”, diz
Gianni. “Meu trabalho é tentar evitá-la ao máximo.”

Um dos maiores desafios do Sabin, no momento, está
nas mãos da diretora adjunta técnica Cyra Araújo. Sua
missão é espalhar eficiência – sobretudo nas novas
unidades, muitas delas incorporadas nos últimos
cinco anos. Seguindo o movimento de consolidação
do setor, o Sabin cresce rapidamente. De 2013 para
cá, adquiriu quatro redes de laboratórios. Hoje os
quase 4 mil funcionários do grupo estão divididos
em 225 unidades, presentes em dez estados, além do
Distrito Federal.
Nos últimos anos, o Sabin se tornou uma empresa
desejada por grandes concorrentes envolvidos no
processo de consolidação do setor. Mas nenhuma das
dezenas de ofertas ou sondagens já feitas convenceu
Janete e Sandra, as fundadoras, a vender a empresa.
Em 2010, as duas decidiram se dedicar menos ao dia
a dia e mais ao futuro da organização. A gestão foi
passada para mãos de profissionais. Um conselho de
administração, do qual as fundadoras fazem parte,
foi criado para aprimorar a governança. E decidiuse, após um estudo, crescer em regiões como Norte e
Nordeste. “Do caminho previsto de 2010 para 2020
já percorremos 70%”, diz Lidia. De 2013 a 2016, as
receitas do grupo Sabin dobraram. Seu tamanho
foi multiplicado por cinco nos últimos seis anos.
São resultados objetivos que, mais uma vez, deixam
evidente que competência não tem gênero.

para a mulher. Mas os homens também são beneficiados. Veja alguns exemplos:

apoio à educação dos filhos

Auxílio-enxoval

Chá de fraldas

EducaSabinAção

Próximo ao nascimento do
bebê, toda gestante ganha
um salário mínimo para
comprar o enxoval.

Permissão para usar o auditório para que
colegas de trabalho da gestante organizem
uma festa em que o presente está definido:
fraldas descartáveis. O convite é enviado pela
administração a todos os funcionários.

Descontos de 20% a 30%
na compra de material escolar e
pagamento parcelado em até cinco
vezes em folha de pagamento.

Por que é bom para
o funcionário homem?
Ele também recebe esse
auxílio para comprar a roupa.

Por que é bom para o funcionário homem?
A empresa permite que o funcionário organize o
mesmo evento, com a participação da esposa.

Por que é bom para
o funcionário homem?
O mesmo benefício é estendido ao
homem com filhos em idade escolar.
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Sede da Elektro, em Campinas (SP):
para superar seus resultados, a distribuidora
de energia elétrica investiu na formação
de times para aperfeiçoar a gestão
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Divulgação Elektro

tendência

Saindo da zona
de conforto
Grandes empresas do Brasil e do mundo investem em
tecnologia e buscam um novo tipo de profissional para adequar
o departamento financeiro aos novos tempos
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Para 56% dos profissionais
ouvidos pela PwC,
o setor financeiro tem
se tornado mais eficaz
em grande parte
devido à adoção de
ferramentas digitais

As três organizações consideradas benchmark
seguem uma estratégia baseada em alguns
pilares. O primeiro é o investimento em novas
tecnologias, com destaque para sistemas, aplicativos,
computação em nuvem e outras soluções que
reduzem o tempo gasto nas operações e tornam
mais ágil o compartilhamento de dados. O segundo
pilar é o investimento em profissionais altamente
qualificados, com capacidade de trabalhar
em equipe. “É fundamental que os executivos
da área colaborem de forma mais estreita com
profissionais de outros departamentos, que
tenham foco em análise e visão estratégica”,
afirma Luciana Medeiros, sócia da PwC Brasil
e especialista na área financeira.
As mudanças têm reflexos justamente naquilo que
é o objetivo final desses executivos: a melhoria do
resultado financeiro, algo que pode ser facilmente
medido e exposto à organização. Segundo o
estudo da PwC, companhias consideradas de
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Divulgação Andrea Prado

A

área financeira, por sua própria
natureza, sempre foi vista como uma
das mais conservadoras na estrutura
das empresas. Durante décadas, esse
foi o comportamento desejado
por parte dos gestores. Mas a aceleração do ritmo
das mudanças no mundo dos negócios, incluindo
a forma de pensar e agir dos consumidores e o
aumento da competição entre as empresas, está
exigindo que o setor se adapte e se transforme
para entregar os melhores resultados. Segundo
o estudo Superação – Como as Áreas Financeiras de
Alto Desempenho Redefinem o Conceito de Excelência,
realizado pela PwC com mais de 400 empresas de
100 países, o novo perfil do profissional financeiro
requer, sobretudo, agilidade para detectar novidades
e enxergar oportunidades.

Simone Borsato, diretora financeira da Elektro: gestores percorrem
as 42 unidades de negócio, nos estados de São Paulo e Mato Grosso
do Sul, comunicando claramente as metas e envolvendo todos na
busca de oportunidades

alto desempenho em finanças – ou
com margens acima da média de seus
respectivos setores – operam
com custos 40% menores quando
comparadas a empresas com
performance mediana nessa área.
Tecnologia em prol da
produtividade
Os avanços tecnológicos geram processos
mais integrados de planejamento
financeiro, operacional e de vendas.
Para 56% dos profissionais ouvidos
pela PwC, o setor tem se tornado mais
eficaz em grande parte devido à adoção
de ferramentas digitais. Com isso,

O salto do setor
Executivos da área financeira de 400 empresas de 100 países apontam as
práticas que levam a um aumento significativo da produtividade da área(1)

Adoção de novas tecnologias

56%
Exemplo

Divulgação Wec

A WEC Energy Group, empresa americana de eletricidade
e gás, vem usando diversas tecnologias, como um novo
software SAP e um sistema de relatórios consolidado, para
oferecer diariamente dados sobre despesas e pagamentos.
O fechamento contábil é feito hoje em um décimo do
tempo, e o trabalho manual, sujeito a erros, foi eliminado.

Uso de protocolos de comunicação

53%

Exemplo

Divulgação www.moneybright

43%

Divulgação

A Nielsen, empresa de pesquisas de mercado,
adotou um modelo operacional integrado,
com comunicação direta entre os diferentes
departamentos e escritórios da empresa na
Europa. Isso trouxe um aumento da interação entre
funcionários das áreas financeira, vendas e marketing.

Mais investimento em pessoas
Exemplo
Há sete anos, o Lloyds Bank iniciou uma reestruturação
financeira no Reino Unido com foco em pessoas. Foram
criados novos programas de qualificação e motivação
de funcionários, com reuniões frequentes de avaliação
de desempenho e identificação de habilidades. A
produtividade do setor financeiro aumentou 20%.

Outros fatores

39%

Melhores
definições das
funções dos
funcionários

(1) Benchmarking. FONTE: PwC

34%

Aumento do
volume de
recursos para
o setor

33%

Redesenho
do fluxo de
trabalho

Luciana Medeiros,
sócia da PwC Brasil
e especialista na área
financeira: avanços
tecnológicos permitiram que
o líder do setor se dedicasse
mais à estratégia

os profissionais da área têm condições de se
dedicar mais à estratégia do que à compilação
de dados e à checagem de relatórios. Na década
passada, eram necessários cerca de 80 dias para
produzir orçamentos complexos. Atualmente,
as companhias de alta performance financeira
conseguem produzi-los em duas semanas
ou menos. “Esse avanço possibilitou que os
profissionais da área conseguissem se dedicar
mais à parte estratégica do negócio e menos a
relatórios e tarefas operacionais”, diz Luciana.
A adoção da tecnologia contribuiu para que o
perfil das lideranças da área financeira mudasse
radicalmente. “Antigamente, o líder tinha de lidar
com um grande volume de relatórios e ficava
pouco na linha de frente do negócio”, diz Luciana.
“Hoje, espera-se que ele se faça ouvir em processos
decisórios e analise questões como investimento,
rentabilidade, margem de lucro e adoção de
novidades tecnológicas que tornem o negócio mais
eficaz.” Cada vez mais, os responsáveis pelo setor
financeiro lideram ou participam de processos
de implantação de novas tecnologias para a área.
“As empresas precisam, cada vez mais, de líderes
capazes de analisar o modelo de negócios e a
estratégia necessária para mobilizar a empresa em
vários momentos, como, por exemplo, na adoção
de novas tecnologias”, afirma Luciana.
As organizações mais avançadas na adequação da
área financeira aos novos tempos estão adotando
os chamados “centros de excelência financeira”,
responsáveis pela tesouraria, pelos impostos
e pelos relatórios. Esses centros contam com
profissionais voltados para a gestão da empresa
ou da unidade de negócio.
O novo profissional
Comunicação fluida – e a consequente integração
entre áreas e equipes – é algo crítico nos
processos de transformação da área financeira,
segundo 53% dos executivos ouvidos no estudo.
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“Equipes de alto desempenho se relacionam de
forma constante e natural com outros setores
da organização”, diz Luciana. Boa comunicação
e espírito colaborativo são, portanto, requisitos
cada vez mais valorizados nos processos de
escolha de executivos para essa área.
Na Elektro, distribuidora de energia elétrica
que atende em torno de 6 milhões de pessoas

Redução de custos e margens
de lucro maiores estão entre
os principais resultados de
uma estratégia focada no alto
desempenho financeiro

Leandro Fonseca

diz Simone Borsato, diretora financeira e
de relações com os investidores da Elektro.

em 228 cidades nos estados de São Paulo e
Mato Grosso do Sul, essas características são
consideradas imprescindíveis. “Para continuar
superando nossos resultados, precisávamos
de especialistas financeiros dispostos a sair
do escritório e visitar as unidades de negócio
espalhadas por nossa área de concessão.
Afinal, conhecer o negócio é fundamental
para buscar resultados diferenciados”,

Pelo menos duas vezes ao ano, são formados
times com gestores da empresa para percorrer
as 42 unidades de negócio da Elektro
localizadas em São Paulo e Mato Grosso do
Sul, onde a Elektro possui bases operacionais.
Nessas ocasiões, os gestores conversam
com os eletricistas e demais colaboradores
das unidades de negócios para descobrir
maneiras de aperfeiçoar a gestão e buscar
maior eficiência na gestão de custos. “Sempre
aparecem ideias ótimas”, diz Simone. Por
sugestão de um funcionário, por exemplo, a
Elektro passou a oferecer a opção de pagamento
de contas de luz em atraso com cartão de crédito
ou débito. Ao ir à residência do consumidor
inadimplente, o eletricista da empresa oferece a
opção de quitação da dívida antes de interromper
o fornecimento de energia. Ele próprio opera
a máquina de cartão. “Com isso, o consumidor
tem o fornecimento de energia mantido e a
empresa não precisa enviar uma equipe para
fazer o religamento após a normalização das
pendências financeiras”, diz Simone. “Ganhamos
em produtividade e eficiência de custos e no
relacionamento com o cliente”
Para que os colaboradores fossem a campo
e se engajassem cada vez mais em projetos
multidisciplinares, a empresa criou, em 2011,
um programa especial de capacitação para
todos os gestores. Os treinamentos têm foco em
aspectos como a habilidade para ouvir opiniões
diversas e se comunicar de forma clara com
os colaboradores. Os executivos também são
incentivados a participar de projetos sociais, fora
da empresa, juntamente com profissionais de
diferentes áreas da organização. “É um exercício de
trabalho em equipe, que costuma ser especialmente
proveitoso para o pessoal do setor financeiro”,
diz Simone. “Os resultados são excepcionais.” 
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Uma avó de opinião
Consagrada entre as vozes mais importantes da mídia brasileira nas
áreas de economia e política, Míriam Leitão encontrou uma forma de
“descansar” da intensa dedicação ao jornalismo ao transformar o hábito
de contar histórias aos netos numa nova e surpreendente atividade

S

e ter um filho, escrever um livro e plantar
uma árvore é a fórmula da realização pessoal,
a jornalista Míriam Leitão pode se sentir mais
que realizada aos 64 anos. Teve dois filhos
(que já lhe deram quatro netos), plantou
35 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica
numa fazenda que adquiriu em Santos Dumont (MG)
e escreveu, até agora, nove livros – todos nesta década,
pois a dedicação intensa ao jornalismo havia de certa
forma sublimado o desejo de virar escritora que ela
sentia desde criança. “Precisei de um longo tempo para
vencer o medo de realizar meu grande sonho”, diz.
Foi apenas em 2010 que Míriam lançou a primeira obra,
apropriadamente intitulada Convém Sonhar, uma seleção
de suas crônicas sobre diversos temas – não apenas sobre
economia, área que a consagrou no jornalismo. Daí em
diante, não parou de frequentar as prateleiras das livrarias.
No ano seguinte, publicou Saga Brasileira: A longa luta de
um povo por sua moeda, vencedor do respeitado Prêmio
Jabuti de Literatura em duas categorias, “livro-reportagem”
e “livro do ano de não ficção”. Em 2014, foi a vez da
primeira obra de ficção, Tempos Extremos, em que ela
cruzou dois períodos essenciais da trajetória brasileira, o
da escravidão e o da ditadura militar, criando uma ligação
entre os sobreviventes de ambos. Na sequência, lançou
História do Futuro, baseado numa série de entrevistas que a
ajudaram a construir uma visão otimista sobre o destino do
Brasil. O título mais recente é A Verdade É Teimosa: Diários
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da crise que adiou o futuro, uma coletânea de 118 textos
publicados por Míriam entre 2010 e 2016.
A vontade de escrever foi em grande parte motivada
pelo pai, Uriel Leitão, professor e pastor presbiteriano
que fazia questão de ter em casa, na pequena cidade
de Caratinga (MG), onde Míriam nasceu, uma estante
repleta das melhores obras da literatura nacional e
estrangeira. Em meio ao agito de uma grande família
– seis meninos e seis meninas –, era ali que a pequena
Mirinha, como a chamavam em casa, encontrava um
refúgio só seu para dar asas à imaginação. Quando o
acervo doméstico se mostrou insuficiente diante da
compulsão da pequena leitora, o jeito foi recorrer à
biblioteca da escola. “Eu trocava qualquer brinquedo
por um bom livro”, lembra Míriam, que aos 13 anos já
havia lido a obra completa de Machado de Assis.
Uma faceta surpreendente
Em 2013, ao publicar A Perigosa Vida dos Passarinhos
Pequenos, Míriam surpreendeu o mercado literário
ao se tornar autora também de obras infantis. Depois
disso, foram mais três títulos lançados, um por
ano: A Menina de Nome Enfeitado, Flávia e o Bolo de
Chocolate, e O Estranho Caso do Sono Perdido. Tratase de um interesse antigo da jornalista. Quando se
tornou mãe, ela não se contentava em contar histórias
tradicionais aos filhos, por considerá-las repletas de
clichês. Preferia inventar os próprios enredos, tradição

Eduardo Zappia

“Muitos livros me
influenciaram e continuam
influenciando. Há autores
que se tornam íntimos e nos
acompanham vida afora”
Míriam Leitão
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que se manteve quando vieram os netos: Mariana e
Daniel, hoje com 10 e 7 anos, respectivamente, filhos
de Matheus, e Manuela e Isabel, 5 e 3 anos, filhas do
primogênito, Vladimir.

Eduardo Zappia

A diferença é que, agora, Míram teve a ideia de registrar
em livro as histórias que vai criando – passatempo
que desenvolve nos fins de semana, muitos dos
quais integralmente dedicados a exercer o papel de
avó, quando viaja do Rio, onde mora, para Brasília,
onde vivem os filhos e os netos. As ideias surgem
naturalmente do convívio com as crianças. Um exemplo
é o livro mais recente, O Estranho Caso do Sono Perdido,
lançado no final do ano passado. O argumento nasceu
de uma conversa com a neta mais velha, Mariana,
quando, numa noite em que as duas compartilhavam

o mesmo quarto, a menina percebeu que a avó estava
com dificuldade para pegar no sono. “Eu vasculhava
a minha bolsa e a Mariana quis saber o que eu tanto
procurava. Respondi que era meu remédio para dormir.
Então ela perguntou: ‘Vovó, por que você não pode
dormir com seu próprio sono?’ Essa frase me inspirou a
criar uma história em que o sono aparece como um ser
com vida própria”, conta Míriam.
À espera de desculpas
Embora a insônia venha desde a infância, é provável
que tenha se agravado por alguns traumas. Em
dezembro de 1972, aos 19 anos e no início da gravidez
do primeiro filho, Míriam foi presa pela ditadura
militar num quartel de Vila Velha, no Espírito Santo.
Na época, militante do Partido Comunista do Brasil
(PCdoB) e já trabalhando na Rádio Espírito Santo,
seu primeiro emprego no jornalismo, ela foi agredida
com tapas e chutes, intimidada por pastores-alemães
raivosos, ameaçada com o cano de armas encostados
na cabeça, teve de ficar nua diante de mais de dez
soldados e agentes da repressão e passou horas
trancada numa sala escura e quente ao lado da
jiboia que o comandante do quartel utilizava como
instrumento de tortura de presos políticos.
Só depois de três semanas Míriam saiu do isolamento
e passou a compartilhar uma cela com outras
mulheres. Quando foi solta, ao final de três meses,
deprimida e anêmica, seu peso havia caído de 50
para 39 quilos, mesmo com a evolução da gravidez,
que milagrosamente se manteve sem deixar sequelas
para o bebê. Decidida a não usar essa experiência
traumática da juventude como motivo para que
tivessem pena dela, apesar de tudo, nunca pensou em
pedir indenização e optou por falar o mínimo possível
sobre o assunto, mesmo com pessoas próximas. Só se
viu impelida a mudar de atitude recentemente, em
2014, quando, em resposta aos trabalhos da Comissão
da Verdade, as Forças Armadas negaram que tivessem
praticado desvios de função durante o regime militar.
“Eu não podia continuar calada diante disso. É evidente
que torturar uma menina de 19 anos, grávida, não fazia
parte das atribuições das Forças Armadas. Teria sido
muito mais honroso admitir os erros e pedir desculpas,
algo que espero há mais de 40 anos”, diz a jornalista.

Produtividade: o primeiro livro só saiu em 2010, mas depois disso o
ritmo tem sido acima de um por ano, entre infantis e de não ficção
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Míriam foi julgada e absolvida, mas seu companheiro
na época, Marcelo Netto, acusado de liderar a
organização do PCdoB no Espírito Santo, foi expulso
do curso de Medicina e condenado a um ano de
prisão, cumprido em condições desumanas. Os anos
que se seguiram foram difíceis para o casal. Míriam
acumulava experiências profissionais frustrantes e
penava com a postura conservadora e machista dos
chefes nos primeiros empregos. Em 1977, depois de
enfrentar algumas das seis demissões que acumulou ao
longo da carreira, ela decidiu deixar o Espírito Santo
em busca de oportunidades em Brasília.

Divulgação Marcos Corrêa/PR

No epicentro das notícias: entrevista com o presidente Michel Temer para a Globo News em outubro de 2016

Entre dois amores
Todo o assédio moral que havia sofrido nos empregos
anteriores foi recompensado pela postura de Sidnei
Basile (1947-2011), chefe da sucursal da Gazeta
Mercantil em Brasília, quando Míriam lhe pediu
emprego. Ao final de uma conversa descontraída,
em que Basile quis saber dos livros que ela havia lido,
da sua visão de mundo e dos planos para o futuro,
ele ofereceu uma vaga no jornal. Nesse momento,
Míriam informou que, além do filho de 4 anos, estava
grávida de quatro meses. Basile sorriu, parabenizou-a
e pediu que voltasse no dia seguinte com a carteira
de trabalho. “Ele se tornou um grande amigo, a quem
eu consultava sempre que tinha dúvida em relação
aos rumos da carreira ou ao exercício diário do
jornalismo”, descreve.
A rica experiência na Gazeta Mercantil, principal
jornal econômico do país na época, foi o início de uma
trajetória que a levou a ingressar no Grupo Globo
em 1991. Ali, Míriam se consolidou como repórter
obstinada pela apuração correta das informações,
perfil que lhe deu credibilidade para o colunismo de
opinião. Outra característica que desenvolveu desde
cedo foi a capacidade de atuar em várias mídias
– quando passou pela revista Veja, por exemplo,
ela integrou a equipe da Abril Vídeo. “Meu grande
estímulo para diversificar as experiências foi meu
início tumultuado na profissão, com várias demissões.

Eu pensava apenas em aumentar minhas opções de
emprego”, relembra.
O resultado é que, hoje, Míriam assina uma coluna
no jornal O Globo, faz comentários no telejornal
Bom Dia Brasil e na rádio CBN, tem um programa de
entrevistas na GloboNews e um blog que mantém
sempre atualizado com novos posts. Num dia típico de
trabalho, ela sai da cama às 4h30 para ler os jornais e
seguir para os estúdios do Bom Dia Brasil. Em geral, o
último compromisso profissional do dia é justamente
uma reunião virtual com os produtores do telejornal
para alinhar o tema do comentário na manhã seguinte
– que, dependendo dos acontecimentos, pode mudar
durante a madrugada. A paixão pelo jornalismo
inspirou o surgimento de uma verdadeira dinastia
familiar, pois seus filhos também são jornalistas:
Vladimir Netto é repórter da TV Globo e Matheus
Leitão mantém um blog sobre fatos políticos no portal
G1. Diante da intensa produção literária de Míriam
nos últimos anos, no entanto, é natural questionar se
ela pretende reduzir o tempo destinado ao jornalismo
para se dedicar cada vez mais aos livros. “Não!”, é
a resposta enfática. “Minhas duas personalidades,
a de jornalista e a de escritora, estão pacificadas e
convivem muito bem. Ambas são apaixonantes, e uma
ajuda a outra. Então não há motivo para escolher só
uma delas”. Míriam Leitão continuará a ser a mesma
polivalente Míriam Leitão de sempre.
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De Machado de Assis
a Simone de Beauvoir
Destacar influências literárias é um desafio para a jornalista Míriam Leitão,
uma leitora precoce e compulsiva. Apaixonada por clássicos da ficção e da
poesia, ela aponta, a seguir, alguns de seus autores e obras prediletos

Eugenio Xammar
“Trata-se de um autor catalão
pouco conhecido no Brasil.
Jornalista que cobriu a
hiperinflação alemã e a ascensão
de Hitler, escreveu Crónicas desde
Berlín e El Huevo de la Serpiente.
Descobri numa pesquisa em Nova
York e comprei os livros numa
livraria da Espanha. Li em 2008.
A leitura de Xammar me ajudou
muito quando escrevi meu livro
Saga Brasileira, pois segui seus
passos de mostrar a crise e seu
impacto na vida cotidiana.”
Cem Anos de Solidão
“Toda a literatura do realismo
mágico latino-americano foi
importante na minha formação,
mas a obra-prima de Gabriel
García Márquez é, sem dúvida, o
livro mais impactante do gênero.”
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Machado de Assis
“Li Dom Casmurro precocemente, aos
11 anos, e gostei muito, mas meu pai
sugeriu que eu lesse primeiro a obra de
José de Alencar antes voltar a Machado.
Fiz isso e retornei mais madura. Aos
13 anos, li toda a obra daquele que
considero o maior escritor brasileiro. O
texto elegante e clássico foi fundamental
na minha formação. Alguns deles reli na
vida adulta. Machado é indispensável.”
O Segundo Sexo
“A filósofa e escritora
francesa Simone
de Beauvoir fez de
mim a feminista que
eu sou. A leitura
dessa obra foi uma
epifania e moldou
minha atitude ao
longo da vida.”
A Ordem do Progresso
“O livro foi lançado em 1989 por um
grupo de professores da PUC-Rio, com
organização de Marcelo de Paiva Abreu.
Eu o li ainda na prova da editora para
fazer uma resenha para o Jornal do Brasil.
Dali em diante, tornou-se uma obra de
consulta. Fundamental para quem quer
entender a economia brasileira. Foi
relançado e atualizado 20 anos depois.”

Fotos: Divulgação

João Guimarães Rosa
“Meu livro favorito é Grande Sertão:
Veredas. A beleza da prosa de Guimarães
Rosa é única. É ao mesmo tempo mundial
e de raiz. Soa para mim como algo que
eu sempre ouvi: a fala dos mineiros do
interior. Li a primeira vez aos 17 anos e foi
um arrebatamento. Me senti totalmente
envolvida pela bela história de amor, pelo
épico do sertão e pela musicalidade do
texto. Quando a obra fez 50 anos, percorri,
com meu marido e uma equipe de TV,
toda a área geográfica da saga de Riobaldo
e Diadorim para fazer uma reportagem
para o telejornal Bom Dia Brasil.”

Publicações
18ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2017-2021
Em sua 18ª edição, a pesquisa da PwC apresenta dados de 17 segmentos, incluindo
projeções para os próximos cinco anos. As informações são divididas em três visões:
gastos do consumidor com entretenimento e mídia; gastos com acesso à internet; e
gastos do anunciante com a publicidade. No Brasil, a transição de voz para dados no
celular e o abandono do segundo chip deve continuar em 2017 e nos anos seguintes.
Com isso, espera-se que, em 2021, 177 milhões de pessoas sejam assinantes de
internet móvel. A penetração de banda larga fixa continuará crescendo, porém a
taxas bastante moderadas: de 38% de lares conectados em 2016, para 41% em
2021, representando um pouco mais de 33 milhões de casas conectadas. O consumo
de dados no Brasil deve ser três vezes maior em 2021 do que em 2016. Em 2021,
43% dos dados serão utilizados para consumir vídeo em dispositivos móveis.
www.pwc.com.br/pt/outlook-17.html

The PwC diversity journey: Creating
impact, achieving results
Organizações de todo o mundo enfrentam
uma ampla gama de desafios para atrair
e reter talentos. Na indústria de serviços,
especialmente, esse é um tema essencial.
Nosso único ativo são as pessoas – seus
conhecimentos, suas relações de confiança, sua
capacidade de encontrar soluções inovadoras
para problemas complexos. É por esse motivo
que a diversidade e a inclusão são prioridades
para todas as firmas que compõem o network
global PwC. Neste relatório, compartilhamos
um pouco da história da nossa jornada de
diversidade, além do nosso Índice Global de
Inclusão, com alguns estudos de caso que
destacam práticas de sucesso da firma.
http://www.pwc.com.br/pt/estudos/
preocupacoes-ceos/mais-temas/2016/
diversity-journey.html

Remuneração Executiva e Geração de Valor
A remuneração dos executivos e sua relação com
os resultados empresariais têm sido um dos grandes
desafios de gestão e foco de atenção dos líderes
empresariais. Em sua terceira edição, a pesquisa
Remuneração Executiva e Geração de Valor aborda uma
amostra de 146 empresas que compõem o Índice de
Governança Corporativa (IGC) da B3 (BM&FBovespa/
Cetip), com a finalidade de entender como as empresas
de capital aberto estão se posicionando sobre o tema.
A publicação, feita pela PwC e pelo Instituto de Finanças
da Escola de Administração de Empresas de São Paulo
da Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP), aponta
que 24% das empresas que geraram valor no período
analisado mantiveram a remuneração executiva estável
entre 2010 e 2015. O alinhamento entre remuneração
e lucratividade também é maior nessas organizações.
www.pwc.com.br/pt/consultoria-negocios/
pessoas-organizacao/assets/TL_Remuneracao_
Executiva_web.pdf

vi•são

(substantivo feminino)
Do latim visio,onis. Ato ou efeito de ver. Percepção
de formas, cores e relações espaciais de um sistema de
captação e elaboração de imagens, formado pelos
olhos e cérebro.
2 Enxergar o mundo em seu sentido mais amplo,
visualizando diferentes possibilidades com
conhecimento, inovação, ousadia e inteligência para
oferecer experiências únicas a cada cliente, parceiro e
colaborador. Com isso, sua empresa gera ainda mais
valor de marca, com uma forma diferenciada de
pensar os negócios.
1

Termos relacionados:

Acelerar a transformação digital, estimular a inovação,
proteger ativos de informação, criar experiências
diferenciadas para os clientes.

O mundo pede novas leituras.
www.pwc.com.br/imperativos-negocios
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