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Por que há poucas 
mulheres em

cargos de liderança?

A - BusinessDay
O Rotary Club Avenida Paulista realiza o Business Day 2017, a primeira 
rodada de negócios aberta ao público em geral. O evento acontece no 
Hotel Meliá Paulista, no dia 10 de novembro, das 8h30 às 12h45. É desti-
nado a empresários, profi ssionais liberais e comerciantes que pretendem 
divulgar seus produtos e expandir seus negócios. O valor da inscrição é 
de R$ 100 e para os interessados em participar do almoço após o evento, 
o valor é de R$ 150. Além da oportunidade de se fazer networking entre 
profi ssionais de diversas áreas, haverá uma palestra sobre o momento 
econômico brasileiro,  liderada pela economista Marcela Ponce Kawau-
ti, com mais de dez anos de experiência em Macroeconomia, atuando 
no Bradesco, Itaú Unibanco e JP Morgan. Inscrições pelo site (http://
businessday.com.br/index.html). 

B - Mercado de Datacenters
A 9ª edição do Congresso DCD Brasil acontece nos próximos dias 30 
e 31, no Centro de Eventos Pro Magno. Mais de 1.200 profi ssionais do 
setor de TI devem participar, compondo um perfi l formado por decisores 
neste segmento - presidentes, vice-presidentes, líderes de projetos. 
A conferência de abertura será apresentada por Gustavo Caetano, 
fundador e CEO da Samba Tech. O especialista apresenta a palestra 
“Pense Simples”, que leva o nome de seu livro. Considerado o “Mark 
Zukerberg” brasileiro, Gustavo contará o que as empresas devem fazer 
para conseguirem inovar de forma simples e, assim, se diferenciarem 
num mercado cada vez mais competitivo. Mais informações: (https://
goo.gl/XAMNA6).

C - Cinema ao Ar Livre
Entre os dias 8 e 26 de novembro, o Shell Open Air levará clássicos e 
os mais recentes blockbusters do circuito cinematográfi co para a maior 
tela de cinema ao ar livre do mundo – com o tamanho de uma quadra 
de tênis - em pleno Jockey Club de São Paulo. Com 21 fi lmes, além de 
apresentações musicais e espaço gastronômico, o evento abriu a venda 
de ingressos que poderão ser feitos pelo site (www.openairbrasil.com.
br). Os ingressos tem valores de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Entre 
as atrações estão a cinesérie de Quentin Tarantino, “Kill Bill”; o acla-
mado drama de Christopher Nolan, “Dunkirk”; além de clássicos como 
“Curtindo a Vida Adoidado” e “Titanic”, que chega às tela gigante em 
uma versão remasterizada. Entre as atrações musicais estão a banda 
Cachorro Grande e Dream Team do Passinho cantando Jackson 5.

D - Indústria Química
A Associação Brasileira da Indústria Química realiza, no dia 8 de dezembro, 
o 22º Encontro Anual da Indústria Química, encontro de representantes 
do governo e profi ssionais da indústria química para debater as tendências 
do setor; a inserção da química nacional no cenário global; as mudanças 
no cenário energético e de matérias-primas mundial; e os impactos no 
setor químico. Aconteve no WTC Events Center. Sua programação terá 
a apresentação dos dados referentes ao faturamento, participação no 
PIB e balança comercial do setor em 2017. Serão divulgados também 
os números do faturamento da indústria química por grupos de produ-
tos – químicos de uso industrial; produtos farmacêuticos, fertilizantes; 
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos; defensivos agrícolas; sabões 
e detergentes; tintas, esmaltes e vernizes; fi bras artifi ciais e sintéticas; 
outros. Saiba mais acessando o site: (www.enaiq.com.br).

E - Correndo nas Seychelles
Desde 2008, as Ilhas Seychelles recebem corredores do mundo inteiro, 
que participam da Seychelles Eco-Friendly Marathon. Realizada no último 
domingo de fevereiro, a corrida apresenta um lado do trajeto montanhas 
verdes repletas das características fauna e fl ora do país. De outro, as 
águas cristalinas do Oceano Índico e as pedras graníticas, que marcam a 
paisagem seychellois, são uma boa fonte de inspiração para quem participa 
da prova. Locais e estrangeiros podem escolher entre quatro tipos de 
prova: maratona, meia maratona e corridas de 10 Km e 5 Km. Todas têm 
início em Beau Vallon, uma praia conhecida de Mahé, principal ilha de 
Seychelles, e o trajeto que os competidores devem seguir percorre uma 
boa parte do litoral norte, garantindo visuais incríveis ao longo de toda a 
prova. Mais informações, acesse (www.visiteseychelles.com).

F - Festival Vegano
Organizado pela Ong Move Institute, a segunda edição do Festival Ve-
gano - Move It acontece  até 23 de dezembro, de quinta a domingo das 
11h às 20h. Localizado no encontro da Av. Paulista com a Al. Rio Claro, 
na estação Trianon, o Festival tem entrada gratuita, conta com diversos 
expositores e 5% da renda será doada para Ongs de proteção animal. O 
intuito é o de divulgar produções livres de ingredientes de origem animal, 
apoiar pequenos produtores e gerar impacto sustentável apresentando 
alternativas éticas às pessoas. Durante seus 43 dias, uma das regiões 
mais movimentadas será palco de uma gastronomia saborosa e sem 
nenhum insumo animal. Outras informações: (www.moveinstitute.org).

G - Montblanc no E-commerce
Confi rmando a tradição de pioneirismo e liderança no segmento de luxo 
e atenta às mudanças de comportamento dos consumidores, a Montblanc 
inova ao lançar a primeira plataforma de vendas online entre as Maisons 
do Grupo Richemont no Brasil. A Boutique Virtual Montblanc, como foi 
batizada, é parte da estratégia de rejuvenescer o portfolio e aproximar 
o cliente da marca. Basta acessar o site (www.montblanc.com) para ser 
direcionado para a Boutique virtual. Completo, o novo canal oferece todo 
o portfolio Montblanc separado por categorias (instrumentos de escrita, 
couro, relógios, produtos inteligentes, acessórios, stationary e refi s) e 
suas respectivas coleções, além de produtos exclusivos para este canal. 

H - Chocolates Exclusivos
Que tal receber em casa chocolates Premium, preparados pela marca que 
representa toda a excelência da produção artesanal brasileira? A chocolateria 
curitibana Cuore di Cacao acaba de disponibilizar o seu “Clube do Chocolate” 
exclusivo em todo Brasil. A proposta é uma oportunidade incrível para quem 
ama chocolate e quer experimentar mensalmente produções inéditas. As 
entregas são feitas sempre na terceira semana de cada mês. As caixas, entre 
200g e 250g, trazem criações exclusivas para o “Clube do Chocolate Cuore 
di Cacao”. Os preparos não estão disponíveis para venda na loja ofi cial da 
marca ou em lojas multimarcas. As assinaturas custam de R$ 45 a R$ 60 por 
mês de acordo com o plano escolhido, mais taxa de envio, que é calculada de 
acordo com a região. Para fazer parte do Clube basta enviar um e-mail para 
(contato@cuoredicacao.com.br). Informações (www.cuoredicacao.com.br).

I - Vinhos em 90 Minutos
A nova aposta da Sonoma, e-commerce que foca em uma curadoria de vinhos 
para clientes que já são apaixonados pela bebida, é entregar em 90 minutos. 
O serviço, inédito no Brasil, começa a funcionar e é gratuito para alguns bair-
ros da cidade. O serviço “Entrega 90” será válido para qualquer pedido em 
qualquer valor, dentro da grande São Paulo. Pedidos acima de R$ 150 para 
endereços que estão em um raio de 7 km do Itaim Bibi, bairro paulistano onde 
está localizada a sede da empresa, terão a entrega em 90 minutos gratuita. 
Isso contempla localidades em bairros como Jardins, Vila Olímpia, Moema, 
Pinheiros, entre outros. Para as demais localidades, a Sonoma faz entregas 
em um raio de 40 km de Itaim Bibi com um frete que varia de R$ 15 a R$ 50. 
Saiba mais no tel. (11) 97240-8153 ou (www.sonoma.com.br).

J -  Mulheres em Destaque
Nos dias 29 e 30 de novembro acontece a 7ª edição do Fórum Mulheres 
em Destaque, no Villa Blue Tree. Os principais executivos do mercado 
estarão reunidos com líderes de grandes empresas e organizações para 
debater a importância da ascensão das mulheres aos cargos de liderança 
nas corporações e discutir a diversidade como vantagem competitiva 
para o crescimento dos negócios. O Fórum é reconhecido como o maior 
encontro de líderes engajados com a causa da equidade de gênero, conta 
com a cooperação da ONU Mulheres e do HeforShe, e tem o apoio insti-
tucional da FGV, Insper, Movimento Mulher 360, entre outros parceiros 
estratégicos (www.forummulheresemdestaque.com.br).
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Nas últimas décadas, as 

mulheres têm ganhado 

cada vez mais espaço no 

ambiente corporativo, 

antes dominado pelo 

sexo masculino

Há quem acredite que o 
mundo do trabalho já 
não faz distinções por 

gênero – mas não é bem isso 
que acontece quando se trata 
de cargos de liderança.

Apesar de representarem 
43,8% dos trabalhadores no 
Brasil, as mulheres ocupam 
apenas 37% dos cargos de ge-
rência, de acordo com o IBGE. 
Quando se trata dos comitês 
executivos das grandes em-
presas, esse número cai para 
10%. Além disso, elas ainda 
recebem o equivalente a 76% 
do salário dos homens.

Essa desigualdade de gê-
nero ainda é recorrente nas 
empresas em todo o mundo. 
Neste ano, um relatório da 
consultoria americana Bos-
ton Consulting Group (BCG) 
mostrou que, ainda que as-
pirem cargos de liderança, as 
mulheres são desencorajadas a 
chefi ar. Entre os motivos estão 
as microagressões que sofrem 
no dia a dia, a falta de oportu-
nidades ao longo da carreira e, 
ainda, a falta de exemplos de 
mulheres na liderança.

Em empresas mais diversas 
com relação ao gênero, todos 
os funcionários se sentem 
encorajados a aspirar cargos 
de direção. Para as mulheres, 
enxergar outras pessoas do 
sexo feminino na chefi a pode 
incentivá-las a buscar o cres-
cimento na carreira. 

E essa diversidade não é im-
portante apenas para encorajá-
-las, mas também pode trazer 
resultados fi nanceiros para as 
companhias. De acordo com 
um estudo de 2016 do Peter-
son Institute for International 
Economics, empresas com ao 
menos 30% de presença femi-
nina em cargos executivos têm 

um lucro 15% maior.
Para mudar esse cenário, 

as empresas precisam criar 
políticas de recursos humanos 
mais inclusivas, sem qualquer 
distinção por gênero. Mas isso 
não é papel apenas do profi s-
sional de RH: tanto a direção da 
empresa quanto os funcioná-
rios precisam trabalhar juntos 
para tirar as ideias do papel e 
colocá-las em prática.

De acordo com a consultoria 
BCG, algumas ações podem 
ser tomadas para garantir uma 
empresa mais igualitária: nos 
processos seletivos, é reco-
mendado que haja um número 
igual de homens e mulheres, 
o que garantirá um quadro de 
funcionários mais misto. Além 
disso, incluir as mulheres nas 
interações cotidianas e na 
tomada de decisões é funda-
mental para que elas se sintam, 
de fato, parte da equipe. 

Outra questão fundamen-
tal para garantir a equidade 
é a criação de políticas que 
garantam a permanência das 
mulheres nas empresas, faci-
litando o equilíbrio entre vida 
pessoal e profi ssional. Entre 
elas, a licença maternidade 
para o pai e a mãe, a instalação 
de berçário nos escritórios, a 
adequação de metas após o re-
torno da licença-maternidade, 
o home offi ce e a fl exibilização 
de horários de entrada e saída.

A superação das diferenças 
precisa partir de todos, em um 
esforço coletivo para transfor-
mar a cultura interna da orga-
nização. Quando as lideranças 
entendem isso, conseguem 
conscientizar toda a empresa 
e minimizar qualquer tipo de 
resistência. Uma sociedade 
mais justa exige a igualdade 
de gênero em todos os seus 
ambientes – e o mundo corpo-
rativo não pode estar isolado 
da realidade.

(*) - É especialista em gestão 
estratégica de pessoas,

palestrante, coach executiva e
diretora da Emovere You

(www.emovereyou.com.br).

Claudia Santos (*)

Custo de vida na região 
metropolitana de São 
Paulo subiu 0,36% 

Os preços dos produtos e servi-
ços na região metropolitana de São 
Paulo subiram 0,36% em setembro, 
ante a variação de 0,39% registrada 
em agosto. Com esse desempenho, 
o indicador acumulou alta de 2,09% 
nos nove meses de 2017, um por-
centual bastante abaixo dos 5,39% 
apurados no mesmo período do ano 
passado. No acumulado dos últimos 
12 meses, o indicador subiu 3,25%, 
sendo que em setembro de 2016, a 
alta era de 8,57% - entre outubro 
de 2015 e setembro de 2016. 

Os dados são da pesquisa Custo 
de Vida por Classe Social, realizada 
mensalmente pela FecomercioSP. 
Entre os nove grupos analisados, 
somente dois apontaram variação 
negativa de preços no período: 
Alimentação e bebidas (-0,07%) e 
Habitação (-0,59%). Ainda que a 
dispersão de queda entre os grupos 
tenha diminuído nos últimos três 
meses, vale ressaltar que as duas 
categorias que registraram queda 
nos preços em setembro compro-
metem, somadas, cerca de 40% do 
orçamento familiar.

O grupo Transportes (0,75%) foi 
o principal responsável pela alta 
do medidor dos preços dos pro-
dutos no varejo. Os produtos que 
integram o subgrupo veículo pró-
prio apontaram queda de 0,55%, 
enquanto os preços do subgrupo 
combustíveis registraram aumento 
de 1,91%, com destaque para os se-
guintes itens: óleo diesel (3,01%), 
gasolina (2,39%) e etanol (1,03%). 

Segundo a FecomercioSP, o 
custo de vida ainda oscila em pa-
tamares muito mais moderados do 
que nos anos anteriores, e apenas 
isso já garante uma restrição or-
çamentária muito menor para as 
famílias (AI/FecomercioSP).

A recuperação da economia é um fator que justifi ca o aumento 

dos gastos com viagens.

Os  resultados superaram 
em 32,6% e em 15,9%, 
respectivamente, os 

gastos registrados em iguais 
períodos de 2016. As despesas 
mensais foram as maiores para 
o período desde setembro de 
2014, quando fi caram em US$ 
2,377 bilhões.

O chefe adjunto do Departa-
mento Econômico do BC, Rena-
to Baldini, explicou que o dólar 
mais barato que no ano passado 
estimula as viagens ao exterior. 
“A recuperação da atividade é 
um fator que justifi ca o aumento 
dos gastos com viagens, mas a 
taxa de câmbio é um fator mais 
determinante”, disse. Baldini 
disse ainda que não se espera 
grandes variações na taxa de 
câmbio nos próximos meses.

Já as despesas de estran-
geiros em viagem no Brasil 

O hábito de guardar dinheiro ajuda não extrapolar os ganhos e 

manter um maior controle de suas fi nanças.

O brasileiro segue enfren-
tando dificuldades para ter-
minar o mês com sobras de 
dinheiro. Dados do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação 
Nacional  de Dir igentes 
Lojistas (CNDL) revelam 
que 73% dos consumidores 
não conseguiram guardar 
nenhuma parte de seus 
rendimentos no último mês 
de agosto. Apenas 20% dos 
entrevistados foram capazes 
de poupar ao menos parte do 
salário que recebem. 

Entre os consumidores das 
classes C, D e E, o índice é 
ainda menor e cai para 15% 
das pessoas consultadas. Nas 
classes A e B, a proporção de 
poupadores cresce para 36%, 
mas ainda assim, é a minoria. 
O número de poupadores tem 
se mantido estável em um 
baixo patamar nos últimos 
meses. Em julho, o percentual 
de poupadores havia sido de 
19% e em junho, de 21%. En-
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Gastos de brasileiros no exterior 
aumentaram 32,6% em setembro
Os gastos de brasileiros no exterior chegaram a US$ 1,716 bilhão, em setembro, e acumularam
US$ 14,145 bilhões nos nove meses do ano, informou ontem (26) o Banco Central (BC)

do ano. Baldini destacou que a 
tendência é de continuidade do 
processo de redução do défi cit 
em transações correntes, que 
deve fi car abaixo da projeção do 
BC de US$ 16 bilhões deste ano.

O resultado positivo fi cou em 
US$ 434 milhões. No mesmo 
mês de 2016, houve défi cit de 
US$ 504 milhões. No acumu-
lado deste ano, as transações 
correntes registraram saldo 
negativo de US$ 2,706 bilhões, 
contra US$ 13,590 bilhões em 
igual período de 2016. A conta 
de serviços costuma registrar 
saldo negativo. Em setembro, 
o défi cit fi cou em US$ 2,879 
bilhões e nos nove meses, em 
US$ 24,335 bilhões. Por outro 
lado, o superávit comercial che-
gou a US$ 4,918 bilhões, no mês 
passado, e a US$ 51,224 bilhões, 
de janeiro a setembro (ABr).

fi caram em US$ 407 milhões, 
em setembro, e em US$ 4,360 
bilhões de janeiro ao mês passa-
do. Com os gastos de brasileiros 
no exterior maiores que os de 

estrangeiros no país, a conta 
de viagens internacionais fi cou 
negativa em US$ 1,309 bilhão, 
no mês passado, e em US$ 
9,785 bilhões, no acumulado 

Sete em cada dez brasileiros 
não conseguiram guardar 

dinheiro em agosto

tre os que conseguiram poupar 
no último mês de agosto e se 
recordam do valor, a média 
dos recursos guardados foi de 
R$ 516.

Entre os brasileiros que não 
pouparam nenhum centavo, 
49% justifi cam receber uma 
renda muito baixa, o que invia-
biliza ter sobras no fi m do mês. 
A falta de renda, em meio a um 
cenário de desemprego, tam-
bém pesa, sendo mencionada 
por 17% desses entrevistados. 
Há ainda 15% de consumidores 
que disseram ter enfrentado 

imprevistos e 12% que reco-
nhecem ter difi culdades para 
controlar gastos e manter a 
disciplina de poupança.

“Mesmo que não se poupe 
grandes quantias, o hábito 
de guardar dinheiro ajuda o 
consumidor a não extrapolar 
os ganhos e manter um maior 
controle de suas fi nanças. Mais 
importante do que o valor que 
se guarda, é a regularidade 
com que se faz a poupança”, 
afi rma a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti 
(SPC/CNDL).


