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“Eu sou uma pessoa de tremendo sucesso”: representações, identidades e trajetórias 

de mulheres executivas no Brasil 

 

RESUMO 

 

Apesar de ainda ser pequeno o grupo de mulheres que conseguiu romper o “teto de vidro” 

e ascender a cargos executivos, a participação feminina em cargos de chefia, nos últimos 

anos, vem crescendo significativamente no Brasil. Como é um fenômeno relativamente 

recente, no campo acadêmico tal reflexo ainda não é expressivo e a ausência de uma maior 

produção sobre o tema dificulta uma compreensão mais ampla sobre as peculiaridades 

presentes na trajetória dessas mulheres. Diante deste contexto, esta tese tem como principal 

objetivo refletir sobre as representações que circulam a respeito dessa “nova” mulher 

trabalhadora e os elementos que compõem a construção de identidades para este grupo. A 

partir da análise de 52 números da revista Vida Executiva/Mulher Executiva e de 10 

entrevistas, baseadas na metodologia de história oral, com mulheres que atuam no mercado 

de trabalho brasileiro em cargos executivos, busca-se investigar as dificuldades existentes e 

as estratégias estabelecidas para romper esse “teto de vidro” e construir uma carreira 

considerada bem sucedida. Para atender a tal propósito, investiga-se a construção de um 

ethos que facilitou essa ascensão, as formas encontradas de conciliação de uma carreira 

executiva com a vida pessoal e a família e, as concepções que circulam sobre sucesso, 

trabalho, carreira, maternidade e arranjos familiares para essas mulheres. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Gênero. Executivas. Representações. Identidades. 
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“I am an extremely successful person”: representations, identities and trajectories of 

executive women in Brazil 

 

ABSTRACT 

 

The group of women that managed to break the “glass ceiling” and reach executive 

positions is still small in Brazil. However, the female percentage at high level jobs in the 

last years is meaningfully growing in Brazil. As a relatively new phenomenon, its 

reflection at the academic field is not yet that expressive, and the lack of more literature 

about the subject makes it even harder to clearly understand the specifics of these women’s 

trajectory. In the face of this context, the main objective of this thesis is to ponder about 

the representation regarding this “new” working woman and the elements that compose the 

identity of this group. 

Starting with analysis of 52 issues of the Vida Executiva/Mulher Executiva (Executive 

Life/Executive Women) magazine and 10 interviews - based on the oral history 

methodology - with women at executive level positions at the Brazilian professional 

market, we search the existing obstacles and the strategies adopted to break this “glass 

ceiling” and build a career considered successful. To achieve this, we investigate the 

construction of an ethos to make this ascent easier, the ways found to conciliate an 

executive career with personal life and family and, the ideas circulating about success, 

work, career, maternity and family arrangements for these women. 

 

Keywords: Work. Gender. Executive. Representations. Identities. 
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Introdução: sobre a espessura da transparência 

  
 “Fazer carreira” é, de qualquer maneira, uma noção pouco 

feminina; para a mulher, a ambição, sinal incongruente de virilidade, 

parece deslocada. 

 

                                                                                                                              Michelle Perrot 

 

 Em seu livro As mulheres ou os silêncios da história, Michelle Perrot (2005) 

levanta um importante questionamento: “O que é um trabalho de mulher”? E, logo no 

início do capítulo sobre este tema, esclarece: “As mulheres sempre trabalharam. Elas nem 

sempre exerceram profissões” (p.251). Esta constatação é feita a partir da reconstrução de 

dados do mercado de trabalho feminino na França que, segundo a autora, apesar de contar 

com uma série de disposições legais a respeito de igualdade de gênero no século XX, ainda 

conforma um espaço estreito para a atuação feminina. Para Perrot (2005), “as 

discriminações de fato enraízam-se nos costumes, produto de representações de longa 

duração, remodeladas ao sabor das necessidades do tempo” (p.251).  

 Ainda de acordo com a autora, esses espaços destinados às mulheres são 

remodelados em função de duas premissas recorrentes: deveriam ser um prolongamento 

das “funções naturais” maternais e domésticas, associadas ao cuidado do outro; não 

deveriam competir em tempo com o seu papel “primordial” de ser mãe, ou seja, deveriam 

ser espaços circunscritos e bem delimitados de atuação feminina no mercado de trabalho.  

 Esta concepção do que seria um trabalho feminino vem sofrendo ressignificações 

ao longo do tempo, mas ainda reproduz algumas desigualdades. Uma delas é a baixa 

incidência de mulheres em cargos denominados “executivos”, nomenclatura atribuída ao 

grupo de cargos de chefia de uma empresa, isto é, os cargos de maior prestígio nas 

organizações. Segundo pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto Ethos/Ibope, apenas 

13,7% dos cargos executivos das 500 maiores empresas do país eram ocupados por 

mulheres. Apesar do pequeno percentual, esse número vem mudando ao longo da última 

década. Em 2001, por exemplo, a mesma pesquisa apresentava um número bem menor; 

apenas 6% de mulheres ocupavam essas posições. Tamanha desigualdade não é registrada 

só no Brasil, mas em outros países, como França e Estados Unidos, fato que contribuiu 

para a construção da expressão “teto de vidro”. 

 O termo “teto de vidro” refere-se à existência de uma barreira invisível que 

dificulta a ascensão de mulheres a cargos executivos nas empresas. Este termo surgiu em 
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uma reportagem sobre o tema, publicada no Wall Street Journal, em 1985 (Rocha, 2006), e 

desde então é amplamente utilizado nos estudos sobre gênero e trabalho que investigam a 

ocorrência e a manutenção desse fenômeno.  

         Para Cavazotte, Oliveira e Miranda (2010), “a expressão teto de vidro (glass ceiling) 

é entendida como uma sutil, mas forte barreira que bloquearia a promoção de mulheres e 

minorias aos níveis superiores da hierarquia nas organizações” (:71).  Portanto, o “teto de 

vidro” não existe apenas para as mulheres nas empresas, mas também para outros grupos, 

como os negros, por exemplo. De todo modo, essa metáfora tornou-se mais recorrente nos 

estudos de gênero, não apenas pelo que é demonstrado objetivamente nas análises sobre o 

fenômeno da ascensão profissional das mulheres, mas também pela sua força imagética. 

Um teto que não é visto em função da transparência, porém está lá, e é firme, forte e de 

difícil transposição. 

 Como essa barreira formalmente não existe para a promoção de mulheres para 

cargos de maior nível hierárquico nas empresas, a incidência de um número menor de 

trabalhadoras nessas posições é objeto de reflexões e questionamentos, quer em estudos da 

história social do trabalho, quer nos de gênero. Por que a ascensão de mulheres a cargos de 

comando ocorre com menor frequência? Quais são os fatores “invisíveis” que dificultam 

seu processo de promoção? Por que algumas mulheres conseguiram quebrar o “teto de 

vidro” e ocupar essas posições?  

 De imediato, é possível constatar que não é por falta de mulheres no mercado de 

trabalho que esse “teto de vidro” se mantém. A inserção da população feminina no 

mercado de trabalho brasileiro e mundial não é recente, principalmente nas camadas 

populares. Em especial, abrangendo as diferentes camadas sociais e econômicas, tal 

inserção foi intensificada a partir da década de 1970, e significativamente fortalecida a 

partir da década de 1990. No período compreendido entre 1993 e 2005, por exemplo, há 

um registro de aumento de 28 para 41,7 milhões de mulheres no mercado de trabalho 

formal (Bruschini, 2007). Esse incremento é fruto das mudanças econômicas ocorridas no 

país nesse período, mas também sinaliza mudanças significativas de comportamento, 

demonstrando que cada vez mais o trabalho remunerado é um elemento importante na 

construção identitária feminina no Brasil. 

 O trabalho produtivo remunerado tem várias faces e significados no país, grande 

parte estando ainda vinculada à baixa remuneração, mas uma pequena parcela conseguiu 

romper o “teto de vidro” e atuar em cargos executivos, ou seja, de diretoria e gerência em 

empresas de grande porte. 
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 Diante desse contexto, o meu desejo de refletir sobre as representações e as 

trajetórias de mulheres executivas surgiu a partir do interesse em estudar as formas de 

trabalho existentes no Brasil e, também, como era de se esperar, tem certa influência 

autobiográfica, seja na definição do recorte, seja na escolha das entrevistadas para a 

pesquisa, ou pela minha própria trajetória. Ainda na graduação em Administração, em 

1994, escolhi como projeto de iniciação científica investigar a influência do “novo 

sindicalismo” nas organizações sindicais das instituições de ensino federal. Em seguida, 

comecei a fazer estágio em uma tradicional empresa de grande porte, atuando na 

consultoria de Recursos Humanos, e pude vivenciar um pouco do outro lado da relação 

capital-trabalho. Tive a oportunidade de ser efetivada nessa empresa, na qual trabalhei por 

cerca de seis anos, mas sem assumir uma posição de chefia. Em agosto de 2000, 

aproveitando o momento de crescimento do mercado de telecomunicações na cidade do 

Rio de Janeiro, ingressei em uma das empresas do setor, na qual rapidamente consegui 

desenvolver uma carreira ascendente e, após dois anos de trabalho, assumi uma posição de 

média gerência (considerado o primeiro nível executivo), na qual me mantive por mais 

quatro anos. 

 Após cursar o Mestrado Profissional na FGV/CPDOC e ter optado por seguir 

carreira acadêmica, o meu interesse em refletir sobre as diferentes formas de trabalho no 

Brasil estava ainda mais forte e, com o intuito de identificar um objeto de estudo, passei a 

frequentar cursos, congressos e seminários sobre o tema. O momento de decisão surgiu no 

Seminário Internacional Mercado de Trabalho e Gênero: Comparações Brasil-França, 

realizado em 2007 no IFCS/UFRJ. A falta de apresentação de estudos sobre mulheres 

executivas me chamou muito a atenção, embora eu não soubesse que esta era uma 

realidade do campo das Ciências Sociais.
1
 A ausência de um número maior de estudos 

sobre esse grupo de trabalhadoras neste campo, e principalmente na História, aumentou 

ainda mais o desafio de tal investigação, fato que foi constatado logo em seguida, quando 

iniciei a elaboração do projeto.  

 Nesse contexto, consegui identificar em minhas pesquisas um periódico que se 

apresentava voltado para essas mulheres: a revista Vida Executiva, que foi publicada 

mensalmente de junho de 2004 a dezembro de 2007, compreendendo um período de mais 

de três anos de circulação nacional, totalizando 43 números, com uma tiragem de 35.000 

exemplares por edição. Após uma ausência de dois anos, a revista volta a ser publicada em 

                                                           
1
  Um estudo pioneiro foi o artigo “Trabalho de mulheres executivas no Brasil no final do século XX”, 

elaborado por Bruschini e Puppin (2004). 
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novembro de 2009, com o nome de Mulher Executiva e se mantém em circulação até julho 

de 2010, totalizando mais nove edições. Ao considerar que a revista se apresentava como 

uma boa fonte de acesso às representações do que estava sendo construído como “projeto” 

de mulher executiva no Brasil, optei por analisar as 52 edições publicadas nesses dois 

períodos. Apesar das diferenças de nomes e dos intervalos de circulação, tratava-se de um 

mesmo projeto de revista da Editora Símbolo, como nos foi esclarecido pela editora-chefe 

do periódico em entrevista concedida em julho de 2011. 

 Para Michelle Perrot (2007), como as mulheres são leitoras e produtoras de 

periódicos em diferentes momentos históricos, as revistas femininas (e também feministas) 

são importantes referências para a escrita da história das mulheres. Desde o surgimento da 

primeira imprensa feminina, que inicialmente foi destinada à moda, ainda no século XVIII, 

passando pelo crescimento das revistas femininas nos séculos XIX e XX, até o lançamento 

da revista Vida Executiva no Brasil do século XXI, muitas mudanças ocorreram. Mas a 

manutenção do gênero “revista feminina” demonstra que os periódicos, mesmo 

considerando tempo tão longo, mantêm sua legitimidade, tendo como público-alvo grupos 

de mulheres de diferentes culturas e camadas sociais. 

  Em consequência, este tipo de periódico representa também uma fonte privilegiada 

para o entendimento da construção das múltiplas identidades femininas. Ao considerar que 

identidades femininas e categorias de gênero
2
 são construções sociais que sofrem 

modificações e possuem peculiaridades, de acordo com o contexto histórico e cultural de 

uma determinada sociedade no seu tempo, em “sociedades complexas” (Velho, 2004) 

como aquela em que vivemos, tal construção é constantemente reelaborada e reafirmada a 

partir da relação com o outro, além de serem construídas segundo uma diversidade que não 

promove o desenvolvimento de uma única identidade, ou seja, as identidades construídas 

nesse grupo são múltiplas e variadas.  

 Há alguns estudos clássicos destinados à análise da construção das identidades 

femininas.
3
 Com a noção de fantasy echo, por exemplo, Scott (2001) buscou trazer nova 

luz para tais debates. Utilizando-se dos conceitos de Foucault sobre identidade, ela aborda 

                                                           
2
 Ainda hoje a categoria “gênero” é associada aos estudos de mulheres, mesmo sabendo-se que nos últimos 

anos houve um crescimento nos estudos voltados para outros grupos, como gays, lésbicas, travestis, 

transexuais, intersexos, entre outros. Mas os estudos da construção das identidades masculinas, por exemplo, 

não apresentam a mesma problematização e produção alçada aos estudos femininos no campo de gênero, 

demonstrando também a força política da influência do discurso feminista na construção dos estudos no 

campo. 

 
3
 Ver Beauvoir, 1949; Mead, 1928; Rubin, 1975 e 1993; e Scott, 1986 e 2001. 
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o tema problematizando a construção dessas identidades. Ao considerar ser o “eco” uma 

metáfora para entender a identidade como uma reprodução não contínua, e a “fantasia” 

como um elemento fundamental nessa construção, Scott (2001) entende que a partir do 

“preenchimento de categorias vazias do eu e do outro, com representações reconhecíveis” 

(p. 8), “a identidade, tanto no sentido de igualdade como de individualidade, é construída 

em uma complexa e difusa relação com os outros” (p.7). 

 Além disso, essa complexidade relacional e dinâmica é reforçada pelas tradicionais 

relações de poder existentes entre homens e mulheres, relações estas que possuem sutilezas 

e uma diversidade de elementos que não permitem uma análise segundo um único 

paradigma pautado na dominação masculina versus a subordinação feminina. 

Historicamente, sabemos que tal modelo de interação está presente em diversas sociedades, 

sofrendo variações de sentidos de acordo com a “teia de significados” (Geertz, 1989) que 

homens e mulheres constroem em uma determinada cultura. Porém, as disputas de poder 

presentes em relações deste tipo em sociedades ocidentais são pautadas principalmente 

pela dominação simbólica (Bourdieu, 2005), muitas vezes contando com o consentimento 

do grupo “dominado”, que interioriza este significado a partir da adesão aos signos, ritos e 

às imagens, contribuindo assim para a sua legitimidade (Chartier, 1994 e 2006a). 

 A apropriação ou a recusa dos modelos impostos representa uma forma de 

afirmação de uma identidade feminina própria (Chartier, 1994 e 2006a), que não deixa de 

sofrer influências de “complexos contrapoderes: poder maternal, poder social, poder sobre 

outras mulheres e ‘compensações’ no jogo da sedução e do reinado feminino” (Soihet, 

2007:03). Assim, foi em meio a essas inúmeras tensões que se inseriu essa investigação a 

respeito de representações, trajetórias e construções de identidades de mulheres executivas 

no Brasil.  

 Diante deste contexto, além da análise da revista Vida Executiva/Mulher Executiva, 

também identifiquei como uma importante fonte de investigação, as entrevistas - baseadas 

na metodologia de História Oral - com mulheres que ocupam posições executivas. Dessa 

forma, a utilização de fontes que aumentavam o diálogo entre representações e práticas 

tornou-se fundamental nesse processo. 

 No exercício dessa análise, gradativamente aumentei minha aproximação com o 

periódico e com as entrevistas realizadas, o que me despertou algumas indagações mais 

específicas: Quais são as representações que circulam no Brasil sobre o “ideal” de uma 

mulher executiva? Como as imagens e os textos veiculados no periódico atuavam na 

construção desse “modelo”? Quais são os atributos associados à representação de uma 
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mulher bem-sucedida? O que é considerado sucesso para esse grupo? O que é ser uma 

executiva no Brasil do século XXI? Quais são os valores e os comportamentos acionados 

na construção desse “novo” papel de mulher trabalhadora? Como e quando surge o desejo 

de ser uma executiva? 

 Diante destes questionamentos, algumas hipóteses foram levantadas. Em relação ao 

periódico Vida Executiva/Mulher Executiva, ele se apresentava como uma revista voltada 

para as mulheres que estavam inseridas no mercado de trabalho em posição de chefia, com 

todos os desdobramentos econômicos e sociais que isto significa. Porém, apesar de a 

revista se anunciar desta forma, uma hipótese importante a ser considerada é que seu 

discurso não era direcionado para mulheres que já tinham conquistado posições executivas, 

mas sim para aspirantes, que viam na revista uma importante aliada na busca de construção 

de um comportamento próprio para se inserir no campo. Dessa forma, a revista se 

apresentava como uma importante enunciadora de um guia de autoajuda para se chegar a 

esses cargos de maior prestígio. 

 Considerei também como hipótese a importância do acúmulo prévio de capital 

financeiro e social para uma melhor inserção no campo executivo, considerando que um 

nível maior de escolaridade no Brasil está associado ao acesso anterior a boas escolas 

particulares no período de ensino secundário, e que grande parte dessas trabalhadoras 

provavelmente é oriunda das camadas médias urbanas. Tais fatores são complementados 

pela rede de relações construída ao longo da vida social e profissional, rede que pode ser 

determinante para a inserção e para o estabelecimento no interior de um espaço tão 

competitivo. 

 É preciso levar em conta que esse grupo sofre influências de uma geração que 

conseguiu desenvolver suas trajetórias profissionais em um contexto viabilizado por 

conquistas de gerações anteriores, as quais auxiliaram na construção de novas 

representações sociais da mulher no mercado de trabalho. 

 Em relação ao processo de rompimento do “teto de vidro”, uma questão a ser 

investigada é se no caminho de ascensão para os diferentes níveis dos cargos executivos – 

gerência, diretoria e presidência – as mulheres encontram o mesmo grau de dificuldade. 

Por fim, quanto à conciliação família-trabalho, é possível considerar ainda que a 

progressiva ascensão a cargos com maiores remunerações e o consequente aumento do 

capital financeiro auxiliem essas trabalhadoras na terceirização de atividades domésticas e 

em alguns cuidados práticos com os filhos. Em contrapartida, o aumento das 

responsabilidades em atividades produtivas e as constantes viagens dificultam a presença 
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dessas mulheres no contexto familiar, trazendo novos conflitos e dificuldades nas relações 

familiares. 

          A partir da investigação dessas hipóteses, busco na primeira parte desta pesquisa 

identificar os sentidos que estavam sendo utilizados e veiculados pela revista Vida 

Executiva/Mulher Executiva para a construção de uma visão do que deveria ser uma 

mulher executiva, na medida em que tal periódico é um meio exemplar para a 

compreensão de um imaginário que estava sendo consolidado e compartilhado. Para 

facilitar esse processo de análise, elaborei dois capítulos nesta primeira parte. No primeiro, 

eu me detenho na análise das imagens apresentadas nas capas e nas contracapas dos 

periódicos, buscando um diálogo direto com as chamadas de texto apresentadas nestes dois 

espaços. O objetivo é investigar o que estava sendo mais fortemente mobilizado nesses 

dois importantes espaços da revista e em que contribuíam para a construção de um discurso 

que irá se estender para as matérias nela publicadas. 

 Já no segundo capítulo investigo os textos apresentados pelo periódico, iniciando 

com uma análise geral dos sumários das matérias publicadas, mas privilegiando aquelas 

que foram escolhidas pela revista para apresentar as trajetórias das executivas retratadas 

nas capas. Finalizo esse segundo capítulo com um estudo das cartas das leitoras e, poucas 

vezes, dos leitores publicadas pela revista.  

         Para Chartier (1989), o processo de produção de um texto é realizado em meio a 

tensões e disputas de diferentes agentes, ou seja, também é um exercício de poder. No caso 

de uma revista, existe uma diversidade de atores sociais nele envolvidos, dentre os quais 

destacamos dois: a editora responsável pela publicação e os profissionais da redação, 

principalmente os que ocupavam os cargos de editor-chefe e editor de arte. Percebe-se que 

as substituições de profissionais que ocupavam estes dois cargos nos mais de três anos de 

publicação da revista serão determinantes para a configuração de novos formatos para o 

periódico ao longo desse período.  

Dessa forma, no decorrer da análise dos 52 números de Vida Executiva/Mulher 

Executiva, senti também a necessidade de entrevistar os profissionais que trabalharam na 

sua produção. Infelizmente, com a interrupção da publicação da revista em julho de 2007, 

os funcionários que atuaram nessa fase do periódico não estavam mais na editora. Optei, 

então, por entrevistar a presidente da Editora Símbolo, Joana Woo, que havia 

acompanhado todo o projeto de construção da revista nas suas duas grandes fases de 

circulação e também a editora-chefe de Mulher Executiva, Layla Marques. Tentei conciliar 

durante dois anos os horários com as entrevistadas em São Paulo, mas diante das evidentes 



 21 

dificuldades, as duas sugeriram responder às perguntas por correio eletrônico. Assim, as 

duas entrevistas foram realizadas desta maneira, em agosto e julho de 2011, 

respectivamente. 

Já na segunda parte desta tese, composta por três capítulos, pretendi articular essas 

fontes com 10 entrevistas, baseadas na metodologia de história oral, e que foram realizadas 

com mulheres que ocupam cargos executivos. O terceiro capítulo, que abre esta segunda 

parte, será um grande articulador do tema central do trabalho, que é a investigação das 

concepções de sucesso que circulavam a respeito dessa nova mulher trabalhadora, seja a 

partir do que é exposto nas revistas como representações e sentidos de um discurso de 

sucesso, sejam as ressignificações apresentadas pelas executivas nas entrevistas. A partir 

dessa articulação, os capítulos seguintes irão tratar de dois temas fundamentais na trajetória 

das executivas. O capítulo 4 investigará as principais características e tensões existentes 

em um estilo de vida que, através do aprendizado de um habitus, conforma uma visão de 

mundo e um ethos executivo para essas mulheres. Por fim, no capítulo 5 a proposta é 

refletir a respeito das dificuldades e das estratégias estabelecidas para a conciliação do 

cotidiano de trabalho de uma executiva com a sua vida pessoal. Para atender a tal 

propósito, refletiremos sobre alguns temas importantes para esse processo de conciliação, 

como a concepção de trabalho, carreira, maternidade e de arranjos familiares para essas 

mulheres.  

As 10 entrevistas utilizadas como fontes foram realizadas no período de novembro 

de 2009 a julho de 2011 com executivas que ocupavam posições de gerência e diretoria em 

empresas de grande porte nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Juntas, as entrevistas 

somam 15 horas e 51 minutos de gravação, tendo cada uma a média de 1h30. Nesse 

período, as entrevistadas estavam na faixa etária de 34 a 46 anos, e todas assinaram os 

termos de cessão de direitos em meu nome, sendo que duas executivas pediram para não 

serem identificadas, o que explica a utilização dos nomes fictícios de Maria e Rosana, 

nestes dois casos. Um resumo da biografia de cada entrevistada com as respectivas fotos 

que elas encaminharam após a entrevista encontram-se no Anexo I – Resumo das 

Trajetórias das Executivas Entrevistadas. 

 Em relação ao grupo entrevistado, é importante destacar alguns critérios 

estabelecidos para a sua seleção. Primeiro, usei como recorte a ocupação de cargos 

executivos a partir de alta gerência e diretoria em empresas de grande porte, considerando 

que estes são os postos de maior prestígio no mercado, ficando abaixo apenas da 

presidência. As delimitações referentes ao porte das empresas irão influenciar diretamente 
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o grau de prestígio desses cargos, impactando os valores das responsabilidades atribuídas e 

das remunerações recebidas por essas mulheres.
4
 Além da alta remuneração, os 

trabalhadores que atuam em cargos executivos de alto escalão em empresas de grande 

porte costumam ter benefícios diferenciados, como automóvel para uso particular (em 

cargos de presidência geralmente com motorista), reembolso-combustível, estacionamento 

e telefone celular sem custo. O capital financeiro envolvido nas posições executivas e o 

capital simbólico decorrente da ocupação de um cargo de maior prestígio e poder 

transformam essas posições em alvo de grandes disputas no ambiente empresarial e no 

mercado de trabalho, principalmente nas grandes empresas. Ocupar esse tipo de cargo 

executivo representa a conquista do mais alto escalão na hierarquia interna das empresas, o 

que significa ter alcançado alto status social. 

 O segundo recorte foi estabelecido a partir da região geográfica. A escolha pelas 

cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo se deve à existência de uma maior concentração 

de empresas de grande porte nestas duas cidades do país e à constatação de que, ao 

assumirem um cargo executivo, essas mulheres não restringem suas atuações a uma única 

cidade. Com frequência, elas realizam constantes viagens pelo Brasil e para o exterior, 

exigência natural do cargo, e tendem a alternar residência fixa, ora na cidade do Rio de 

Janeiro, ora em São Paulo, dependendo da necessidade e da empresa para a qual estão 

trabalhando no momento.  

 Ainda foram feitos dois recortes mais específicos: mulheres que atuaram em algum 

momento da sua trajetória em empresas de telecomunicações e que exerciam esses cargos 

na área de Recursos Humanos. O motivo de estabelecer este critério foi, primeiro, a 

acessibilidade, já que, devido à minha trajetória, a rede de relações por mim formada trazia 

essa vantagem; segundo, por considerar que a carga horária de trabalho dessas mulheres é 

excessiva e que, em função do ritmo e das constantes viagens, existe uma grande 

dificuldade de definir um horário em suas agendas, critério em nada irrelevante. Não à toa 

que grande parte das entrevistas foi realizada antes ou depois do horário comercial, e até 

mesmo em feriados ou finais de semana. 

                                                           
4
 Considerando os dados tabulados em 48 empresas de grande porte nas regiões do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, com faturamento superior a US$ 300,1 milhões, em abril de 2006, a pesquisa de salários e benefícios 

da consultoria Price Waterhouse Cooopers informa que o salário de um cargo de média gerência 

(coordenação) era de aproximadamente R$ 8.270. Já para os cargos de diretoria constava um salário fixo de 

R$ 21.100 e nos de alta gerência de R$ 11.902. Com o acréscimo das parcelas referentes à remuneração 

variável, os valores para estes dois últimos cargos chegariam a R$ 30.904 e R$ 14.568, respectivamente. 
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  Além disso, o interesse em investigar duas hipóteses importantes para refletir sobre 

as possibilidades de ascensão dessas mulheres influenciou também esse recorte. A primeira 

era avaliar se a influência do crescimento do ramo de telecomunicações nessas cidades – 

em especial no Rio de Janeiro após a privatização do setor – refletiu-se no aumento de 

possibilidades de inserção de mulheres em cargos executivos e na sua ascensão. E segunda 

era investigar se a existência de mulheres em posição de chefia, atuando na definição de 

políticas de recrutamento, seleção e promoção de pessoas, poderia ter proporcionado maior 

abertura para a ascensão feminina no mercado de trabalho. 

Por fim, também optei por escolher mulheres executivas que atuassem em empresas 

a partir de um contrato de trabalho via CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), e não 

incluímos nenhuma empresária em nossos estudos. É importante sinalizar algumas 

diferenças entre estas duas categorias: executivas e empresárias. Apesar de partilharem 

símbolos e significados comuns atribuídos ao “mundo” empresarial e à carreira executiva, 

possuem algumas especificidades. As empresárias, por serem donas do próprio negócio, 

têm outro tipo de inserção e atuação no mercado, além de distintas relações de poder em 

um campo com disputas diferentes. Enquanto as empresárias buscam a inserção e o bom 

posicionamento do seu negócio no mercado, a mulher que está ocupando um cargo 

executivo em uma empresa da qual não é proprietária insere-se como uma empregada 

altamente qualificada dessa empresa, vivenciando disputas no campo por esses postos de 

maior prestígio e também por salários e/ou remuneração variável, o que não ocorre com as 

empresárias. Assim, configuram-se relações de poder, disputas e tensões distintas, levando-

se em conta que a relação de trabalho das mulheres empregadas é regida por um contrato 

entre empregado e empregador, ou seja, é uma relação mediada pelas leis trabalhistas 

vigentes no país. 

Dito isto, ficam mais claros os recortes utilizados e o uso na pesquisa das 

diferentes fontes citadas. A necessidade de trabalhar dessa forma no processo de 

investigação é recorrente quando atuamos com a História do Tempo Presente. Segundo 

Chartier (2006b), existem importantes vantagens nas pesquisas da História do Tempo 

Presente, como o “estudo da presença incorporada do passado no presente das sociedades 

e, logo, na configuração social das classes, dos grupos e das comunidades que as 

constituem” (p. 216), na abundância de recursos documentais e de produção escrita, sonora 

e visual acumulados pela sociedade contemporânea, ou ainda no “encontro com seres de 

carne e osso que são contemporâneos daquele que lhes narra a vida” (p. 215). Tal encontro 

facilita o compartilhamento das mesmas categorias essenciais entre sujeito e objeto de 
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estudo, diminuindo a distância entre “a compreensão que ele tem de si mesmo e a dos 

atores históricos, modestos ou ilustres” (p. 216).  

Assim, foi utilizada e explorada grande parte dessas possibilidades de pesquisa 

que, ao abarcar essas especificações e em função da ausência de maiores estudos no campo 

historiográfico, já nasce com uma forte característica de interdisciplinaridade. Tal 

particularidade não se refletirá apenas no uso das fontes, mas também no constante diálogo 

com autores de diferentes campos das Ciências Sociais. No entanto, apesar dessa 

diversidade, este estudo terá como principal referencial teórico os trabalhos desenvolvidos 

por Roger Chartier nas análises dos textos e dos “suportes materiais e formais” (1989) e de 

E. P. Thompson (1979) nas análises das entrevistas, ao privilegiar a importância da 

experiência na investigação da dimensão simbólica das identidades dessas trabalhadoras. 

Além disso, tomei de empréstimo, com maior recorrência, alguns conceitos das 

Ciências Sociais que nos serão muito úteis para essa reflexão, como a noção de habitus, 

campo e distinção de Bourdieu (1989 e 2007) e de tipo ideal e êxito desenvolvidas por 

Weber (1999). E também do pioneiro estudo desenvolvido por Boltanski sobre a formação 

da categoria “executivos” na França (1982) e sobre a noção de um “novo espírito do 

capitalismo” (2009). 

A articulação de diferentes fontes e autores exigiu um determinado procedimento 

metodológico. Assim, os dois primeiros capítulos desta tese, como já foi mencionado, irão 

privilegiar as investigações sobre o discurso, seja ele em imagens ou textos, que a revista 

Vida Executiva/Mulher Executiva anunciava a respeito da representação dessa “nova” 

mulher trabalhadora. Já nos capítulos seguintes a proposta é fazer uma reflexão que 

abarque não apenas as representações, mas também as histórias de vida e as trajetórias 

dessas mulheres trabalhadoras. Dessa forma, contemplamos distintas dimensões simbólicas 

presentes na construção de uma identidade coletiva para esse grupo e privilegiamos a 

incorporação do cotidiano e das estratégias estabelecidas por essas mulheres que 

assumiram posições de prestígio no campo do trabalho. Afinal, será nesse constante “fazer-

se” que esses agentes irão elaborar uma construção dinâmica e ativa do que chamamos de 

“executivas”. 
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Capítulo 1 – Executiva: Um novo modelo de mulher bem-sucedida 

 

 

         As mudanças ocorridas no mercado de trabalho nas décadas de 1980 e 1990, os 

novos significados atribuídos ao mundo do trabalho na contemporaneidade, o aumento da 

inserção de mulheres em atividades produtivas remuneradas (inclusive em cargos de 

chefia) aumentam os questionamentos a respeito das formas como foram e estão sendo 

construídas as múltiplas identidades de mulheres trabalhadoras, com destaque para as 

classificadas como executivas, no Brasil e no mundo. 

         Uma fonte histórica importante para auxiliar no entendimento desse processo de 

construção identitária são as imagens e os textos veiculados na imprensa, vetor cultural 

cada vez mais influente na difusão de valores e comportamentos entre o público feminino. 

Portanto, para explorar os diferentes significados atribuídos ao perfil da mulher executiva, 

utilizaremos neste capítulo as análises das imagens de capas e contrapacas apresentadas 

nas 52 edições dos periódicos intitulados Vida Executiva (junho de 2004 a dezembro de 

2007) e Mulher Executiva (novembro de 2009 a julho de 2010). Como já mencionado, 

apesar das diferenças de nomes e dos intervalos de período de circulação, trata-se de um 

mesmo projeto de revista da Editora Símbolo. Para complementar essa análise, também 

utilizaremos como fontes as duas entrevistas concedidas pelos profissionais que atuaram 

nesse projeto, uma da presidente da Símbolo (Joana Woo) e a outra da editora-chefe de 

Mulher Executiva (Layla Marques). Para fazer tal investigação utilizaremos como principal 

referencial teórico, os estudos desenvolvidos por Roger Chartier (1994), além da 

metodologia empregada por Erving Goffman em Gender advertisements (1979) para 

analisar as questões de gênero nos anúncios publicitários. 

Para Chartier (1994), a investigação histórica não deve ser realizada apenas a partir 

do conteúdo do texto, mas principalmente pelas propriedades formais. Fazendo referência 

a Hayden White, enfatiza que nas investigações históricas o texto deve ser visto como um 

produto que contempla aspectos ideológicos e não apenas como processo, efetuando um 

deslocamento do conteúdo para as propriedades formais. Para White (1973): 

Propriedades formais [são] consideradas não em termos da noção 

relativamente vaga de estilo, mas antes como um processo dinâmico de 

alternância de códigos pelo qual uma subjetividade específica é evocada e 

estabelecida no leitor. (White apud Chartier, 1994) 
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 Desta forma, o objetivo do capítulo é proceder a uma análise de todo o período de 

publicação da revista Vida Executiva, buscando inicialmente refletir sobre seus 

“dispositivos materiais e formais” (Chartier, 1989), principalmente as capas e as 

contracapas, considerando serem informações importantes para entendermos melhor o 

“sentido das formas”, as quais abrigam os conteúdos – em particular os textuais – aí 

divulgados. 

 A escolha por iniciar o capítulo com a reflexão a respeito desses dispositivos 

formais, antes de analisarmos o conteúdo textual presente nas matérias, visa à interpretação 

dos símbolos e dos significados atribuídos por uma “revista feminina” ao perfil/projeto de 

mulher executiva na sociedade brasileira do início do século XXI.  

As informações presentes nas capas são preciosas por marcarem a identidade da 

revista nas bancas, conquistando a atenção do leitor. Tais informações/mensagens 

funcionam como um convite para as potenciais leitoras, influenciando sua escolha em meio 

às disputas dos inúmeros títulos disponibilizados em um mercado editorial cada vez mais 

efervescente. Já as contracapas constituem um espaço nobre para os anunciantes, pois nelas 

são veiculados os anúncios com maior visibilidade em uma revista. 

Além disso, em sociedades complexas como aquela em que estamos inseridos, a 

circularidade de múltiplos estímulos visuais é recorrente e as imagens assumem um papel 

fundamental na construção de uma narrativa. Afinal, capas e contracapas elegem o recurso 

visual como o seu principal instrumento de comunicação e, diante dessa variedade de 

informações, entendemos que são espaços privilegiados de acesso às representações que 

estão sendo construídas a respeito do ideal dessa nova mulher trabalhadora. 

           Para Mauad (2004), as imagens em nossa sociedade assumem um duplo papel: ao se 

apresentarem como um documento, informam sobre questões de um momento histórico 

bem específico, ao mesmo tempo em que conformam certa visão de mundo. Assim, 

partimos dessa premissa para analisar tais espaços de Vida Executiva/Mulher Executiva. 

Além das imagens apresentadas, também utilizaremos neste capítulo como fonte as 

chamadas e os slogans presentes nas capas e os textos dos editoriais publicados. Esta 

proposta está ancorada na noção de intertextualidade, que irá auxiliar no entendimento do 

quadro de referência que a revista constrói. Ainda segundo Mauad (2008): 

Para se operar legitimamente com a relação entre palavras e imagens há 

que se romper com a lógica da dependência e pensar ambas as formas 

comunicativas como textos autônomos que se entrecruzam na construção 

da textualidade da época. (p.49) 
 

 Isto significa que, ao trabalharmos com a noção intertextualidade, estamos 
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operando com a interdependência entre imagens e palavras, ao considerarmos que as 

imagens também compõem uma estrutura narrativa importante, e contemplando os 

diálogos ocorridos na relação destas duas formas comunicativas. 

Com base na análise das imagens e dos textos publicados na revista, foi possível 

constatar a existência de modificações significativas em determinados momentos do 

periódico, o que coincidia, muitas vezes, com as mudanças dos responsáveis pela revista. 

Como exemplo, citamos a ocorrência de substituição de profissionais, como editor-chefe e 

diretor de arte. Essas mudanças se refletiram, principalmente, em alterações de elementos 

importantes, tais como identidade visual das capas, estrutura das seções e dos slogans, 

sinalizando as possíveis tensões existentes entre os diferentes agentes envolvidos na 

construção do projeto de uma revista com essas características. Assim, antes de iniciarmos 

a análise direta das capas e das contracapas, torna-se crucial detalharmos as principais 

características dos agentes envolvidos na construção do periódico. 

        Em relação à editora, as estratégias estabelecidas para as demais revistas publicadas 

também influenciaram o surgimento e a manutenção de um periódico com as 

características de Vida Executiva. A revista era uma publicação da Símbolo, criada em 

1987. Na época do lançamento de Vida Executiva (2004), a Símbolo já se firmava como 

uma editora de títulos direcionados a um público feminino mais amplo, como as revistas 

Uma, Corpo a Corpo, Dieta já, Vida Saúde e Meu Nenê. Segundo Silva (2008), a Símbolo 

é considerada, desde a sua criação, a maior editora em títulos femininos do Brasil. 

       Em seu site oficial, em agosto de 2009, a editora se apresentava com a seguinte 

frase: “A nossa história é marcada pela descoberta de novos nichos de mercado”, 

colocando-se como responsável pela publicação de revistas que quebraram paradigmas.  

Para sustentar esta afirmação, enumera alguns periódicos publicados ao longo da sua 

existência, destacando a revista Raça Brasil, de 1996 – segundo a editora, “a revista que 

afirmou o orgulho de milhões de negros brasileiros, influenciou a opinião pública e mudou 

a visão da mídia” – e a revista Dieta Já, “primeira revista segmentada de dieta”. 

 Esses dados trazem novas informações sobre a editora em relação ao seu 

direcionamento para o público-leitor. O que se observa é que, além de se posicionar como 

uma revista voltada prioritariamente para o público feminino, ao afirmar que busca novos 

“nichos de mercado” e a “quebra de paradigmas”, quer demonstrar que está preocupada em 

segmentar o seu mercado, oferecendo revistas para públicos específicos e, digamos, 

desafiadores, como os “negros brasileiros”. Essa estratégia é usual no marketing 

empresarial e significa focar a comercialização em diversos públicos-alvo menores, porém, 
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significativos para o volume de vendas.  

Para nossa análise, isto significa que a editora também se direcionava para grupos 

denominados minoritários, nos quais estavam inseridos indivíduos que compartilhavam 

significados na construção de identidades e de visões de mundo. 

Em 2009, a Símbolo apresentou em seu site oficial suas principais publicações, 

confirmando esse direcionamento e apontando sua classificação por gênero e por 

características de cada periódico, como especificamos abaixo: 

Femininas: Uma – voltada para “a mulher brasileira contemporânea em 

todas as suas faces”, Zero – “uma revista de beleza completa e sem 

estereótipos”, Donna, “única no segmento da gestora do lar”, Girl, “a teen 

da nova era, muito mais conectada e ativa socialmente”, Baby & Cia, “a 

única revista completa para um momento muito especial”. Masculinas: 

Um – voltada para “o homem brasileiro contemporâneo em todas as suas 

faces”. Celebridades: Chiques&Famosos  – “uma revista de celebridades 

com conteúdo”.
5
  

Com exceção da revista Uma, que foi lançada em 2000, e da revista Um, que teve a 

sua primeira publicação em 2005, as demais revistas foram colocadas no mercado em 

2008, ou seja, no mesmo ano em que a revista Vida Executiva saía de circulação, foram 

lançadas cinco novas revistas pela editora, demonstrando um interesse claro de rever a sua 

forma de atuação. Algumas delas, ao que parece, foram apenas reformuladas, gerando uma 

correspondente com nova abordagem e novo título com atributos mais modernos, fazendo 

inclusive grande uso do idioma inglês nesta caracterização. Os exemplos são: a revista 

Atrevida e sua substituta Girl, voltada para as adolescentes; a Meu Nenê pela Baby e Cia; e 

a revista Dieta Já pela Zero. 

De fato, a única revista que não possuía uma correspondente no seu lançamento em 

2008 era a Donna, já que a Chiques e Famosos é a ampliação de uma revista anterior da 

editora, intitulada Ti Ti Ti, na qual havia reportagens sobre novelas e artistas, 

provavelmente aproveitando o sucesso da revista Caras, outro periódico que enfatiza esses 

temas. Segundo o site da editora, a revista Donna é voltada para a “gestora do lar” e, de 

acordo com a presidente da Editora Símbolo, tem como público-alvo “mulheres acima de 

25 anos da Classe AB”. Essa publicação é no mínimo intrigante, já que ocorreu no 

momento de retirada de circulação de um periódico voltado para a mulher no mercado de 

trabalho, a revista Vida Executiva. Em lugar de uma revista que enfocava uma atividade 

                                                           
5
 Editora Símbolo (2009). 
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remunerada, abordando temas relacionados a cargos de maior visibilidade social, surge 

uma publicação que visa às atividades do lar, ou seja, não remuneradas. 

 O fato é que a editora, em 2007, passou por uma grande reformulação, inclusive 

com a recompra de 30% de suas ações do Grupo Oceano. Assim, em setembro do mesmo 

ano, divulga na imprensa que, ao completar 20 anos, “concretiza sua vocação de ser a 

editora das mulheres do Brasil e investe em novos títulos femininos e no lançamento da 

Símbolo Digital, com o portal feminino Itodas, o mais completo portal feminino da 

América Latina”.
6
 Porém, logo em seguida, ocorre a venda deste portal. Ao perguntarmos 

à presidente da editora o que a levou a criar o portal e qual foi o motivo da venda, ela nos 

respondeu, “somos especialistas no segmento feminino e a mídia hoje é cada vez mais 

digital. Vendemos, para consolidar a marca, para um grupo maior”,
7
 deixando claro o 

posicionamento da editora em se apresentar como referência para o público feminino.   

           Além da editora, outros agentes importantes atuaram nas constantes mudanças 

ocorridas no período de circulação da revista Vida Executiva: os profissionais da redação. 

Em grande parte do período de publicação, a redação era composta por mulheres, que 

ocupavam os cargos de editora-chefe, repórter, diretora de divisão, revisora e editora de 

arte. Na primeira edição de 2004, por exemplo, eram ao todo oito profissionais do sexo 

feminino e apenas um homem participando da produção gráfica, ou seja, Vida Executiva 

era uma revista de mulheres escrevendo e editando para mulheres. Esta equipe se manteve 

durante as 12 primeiras edições e contou com a presença de outros colaboradores. Neste 

grupo havia mais equidade, já que, ao longo do período, dele fizeram parte 14 homens e 13 

mulheres. 

Durante mais de três anos de publicação de Vida Executiva, a redação sofreu 

algumas modificações, mantendo durante um ano um editor-chefe e um editor de arte do 

sexo masculino. Mas na maior parte de sua existência a revista teve mulheres à frente da 

edição. Segundo Freire (2009), que trabalhou com revistas femininas nos anos 1920, é bom 

compreender que: 

Uma “revista feminina” tem por base o gênero de suas consumidoras e não 

de quem a produz. [...] Já a expressão “revistas feministas” refere-se aos 

periódicos femininos editados por mulheres, os quais buscam questionar a 

posição e o papel da mulher e defender suas causas. (p.26) 

 

No caso específico de Vida Executiva, apesar da predominância de mulheres na 

                                                           
6
 Insight Publicidade (2009). 

 
7
 Entrevista concedida por Joana Woo em 08 de agosto de 2011. 
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redação durante grande parte do seu período de circulação, podemos constatar que, mesmo 

abordando alguns assuntos mais contemporâneos e em parte fruto das conquistas dos 

movimentos feministas, devemos caracterizá-la como uma “revista feminina”, 

considerando o gênero do seu público-leitor como critério fundamental de seu projeto 

editorial no mercado de periódicos. Aliás, a própria Editora Símbolo pode ser entendida 

como feminina – “a editora das mulheres do Brasil” – e não feminista, conforme 

observação da autora acima. 

Primeiramente, essa abordagem foi caracterizada pelos diversos elementos gráficos 

referentes ao universo feminino, utilizados durante boa parte do período de publicação de 

Vida Executiva:
8
 a diagramação das capas e dos espaços internos da revista foi similar 

àquela das demais revistas destinadas ao público feminino; o emprego de cores vivas, 

como rosa, vermelho e lilás foi predominante; a estrutura das seções, além de temas 

ligados ao mercado de trabalho, deu dicas para a conciliação família e trabalho, moda e 

beleza (estes últimos itens com um espaço expressivo); por fim, os anúncios veiculados, 

em grande parte, divulgavam produtos femininos. Dados que são também confirmados 

pelas cartas e emails encaminhados e publicados pela revista, na sua grande maioria, de 

leitoras. 

             Como recurso metodológico para analisarmos as permanências e as rupturas desse 

processo de mudança e nos aprofundarmos na investigação das 52 edições do periódico, 

optamos por dividir a trajetória da revista em cinco fases de acordo com as mudanças e a 

predominância de determinadas características: 

1ª fase – de junho de 2004 a maio de 2005. Com o slogan “a revista da mulher de 

sucesso”, nesse primeiro ano a revista concentrou-se em apresentar mulheres que atuavam 

em cargos de alto comando no mercado de trabalho e manteve o mesmo design de capa e 

identidade visual durante esse período. 

2ª fase – de junho de 2005 a agosto de 2006. Nesse segundo momento, a revista passou 

por um processo de tentativa de ampliação do seu público leitor. A segmentação de gênero 

                                                           
8
 Importa detalhar algumas informações sobre a revista: inicialmente, o valor de assinatura anual de Vida 

Executiva era de R$ 106,80 e o preço nas bancas de R$ 6,90.
8
 Com estes valores constata-se que foi um 

periódico voltado para um público que possuía uma renda considerável, porém não tão alta como a do leitor 

de outras revistas que abordavam temas do meio empresarial. Comparada, por exemplo, com a revista Exame 

(principal periódico mensal da área de negócios), verifica-se que, no mês de lançamento de Vida Executiva, a 

Exame custava R$ 8,00 e em dezembro de 2007, R$ 10,95. Ou seja, durante todo o período de publicação de 

Vida Executiva, a revista Exame manteve um preço superior. Outra publicação destinada à carreira executiva, 

a revista Você S.A,
8
 custava R$ 7,90 em junho de 2004 e R$ 9,95 em dezembro de 2007. A proximidade dos 

valores da Você S.A. com os da Vida Executiva sinaliza uma possível concorrência pelo mesmo público-

leitor, pessoas com uma renda considerável que atuavam ou desejavam atuar no meio empresarial.  
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não foi mais apresentada, a identidade visual da revista sofreu modificações e pela primeira 

vez homens apareceram nas capas.  O slogan foi alterado para “com você na conquista do 

sucesso”, ou seja, a exclusão da palavra “mulher” já sinalizava essa mudança de estratégia. 

3ª fase – de setembro de 2006 a maio de 2007. Nessa terceira fase, a revista retomou o 

posicionamento de gênero e passou a apresentar o slogan: “com a mulher na conquista do 

sucesso”. Para atender a essa fase do periódico, as mulheres reapareceram em destaque nas 

capas das nove edições desse período, porém, com algumas características distintas das 

apresentadas na primeira fase. 

4ª fase – de junho a dezembro de 2007. Na última etapa dessa primeira fase de 

publicação da revista, os temas ligados à qualidade de vida e ao equilíbrio entre 

trabalho/família receberam um grande destaque. A identidade visual das capas foi 

fortemente alterada, não houve registro de pessoas neste espaço, mas sim de imagens e 

figuras diagramadas, na maioria das vezes, de forma lúdica. O slogan que acompanha esse 

período, “para as mulheres que buscam o sucesso com equilíbrio”, não deixava dúvidas de 

que a conciliação entre família e uma carreira bem-sucedida abrangia temas importantes da 

revista nesse segundo semestre de 2007. 

5ª fase – de novembro de 2009 a julho de 2010. Após cerca de dois anos de ausência, a 

revista Vida Executiva é relançada com o nome de Mulher Executiva. Nessa época, os 

slogans de capa foram substituídos por uma lista de temas que seriam abordados na revista: 

“sucesso, carreira, dinheiro, vida pessoal, moda, etiqueta, beleza e atitude”. Nota-se que, 

além da tentativa de deixar explícito na capa os diversos assuntos que a leitora poderia 

encontrar no periódico, o posicionamento de gênero é ainda mais forte, já que passou a 

nomear a revista.  

Assim, a partir desta classificação das 52 edições, realizamos uma análise mais 

detalhada de cada uma de suas fases e optamos por apresentá-la através de uma série de 

imagens das capas mais relevantes de cada período. O discurso construído segundo essas 

imagens é frequentemente reforçado pelo diálogo direto com os textos apresentados nesses 

espaços e nos editoriais. Tal recorte e a disposição das imagens em série nos permitiram 

identificar que o projeto de revista apresenta rupturas e permanências em meio a um 

complexo campo de forças de diferentes agentes. 
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A Revista da Mulher de Sucesso: de junho de 2004 a maio de 2005 

          

Figura 1 - Vida Executiva, jul. de 2004.        Figura 2 - Vida Executiva, agos. de 2004 

            

Figura 3 - Vida Executiva, set. de 2004.  Figura 4 - Vida Executiva, out. de 2004.                             

           

 Figura 5 - Vida Executiva, nov. de 2004.     Figura 6 - Vida Executiva, mar. de 2005.    
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1.1  “A Revista da Mulher de Sucesso”:
 
de junho de 2004 a maio de 2005

9
 

 

No período de publicação das 12 primeiras edições de Vida Executiva, a revista não 

apresentou editorial, era como se as capas já cumprissem o papel de anunciar os objetivos 

da revista. Portanto, esse nobre espaço era destinado às mulheres que ocupavam um cargo 

de grande prestígio em empresas privadas de diferentes segmentos (como presidência ou 

diretoria), além de algumas empresárias, ou seja, mulheres consideradas como bem 

sucedidas em suas trajetórias profissionais. Dessa forma, podemos pensá-las, segundo a 

terminologia de Norbert Elias (2000), como “as estabelecidas” no campo do mercado de 

trabalho de mulheres executivas. Assim, cada edição deu exclusividade e destaque a uma 

única executiva bem-sucedida, que havia conseguido romper o “teto de vidro”,
10

 

possivelmente sinalizando a abertura de espaço para as seguintes. É importante ressaltar o 

slogan que permaneceu ao longo das 12 primeiras edições – “a revista da mulher de 

sucesso” – um nítido diálogo com a foto da executiva da capa e um importante reforço para 

o posicionamento da revista. Mas como essas mulheres foram apresentadas nas capas da 

revista?  

A forma de apresentação dessas mulheres reforçava atributos e símbolos que 

remetiam ao sucesso: a maioria apareceu com roupas sofisticadas, com fotos de meio corpo 

em uma postura sinalizando poder. Alguns exemplos são bastante emblemáticos desse 

início da revista e vale a pena relacioná-los, como o da terceira edição em agosto de 2004, 

que foi destinada à executiva Amália Sina (Figura 2). Na chamada de capa, aparece a 

seguinte mensagem: “Presidente da Walita,
11

 aos 40 anos, fez crescer as vendas em mais 

de 16% desde 2002: falamos hoje com uma mulher de verdade”. O trocadilho do nome 

“Amália” com “Amélia, a mulher de verdade”,
 12

 refuta a imagem da mulher que se dedica 

apenas às tarefas domésticas e não se encontra inserida em atividades produtivas. Nega 

também uma postura mais submissa da mulher e valoriza os significados atribuídos à 

                                                           
9 Os títulos dados para cada fase são oriundos dos slogans utilizados em cada período pela própria revista. 
 
10 “Diz respeito àqueles postos-chave na hierarquia superior das empresas e instituições, considerados como 

ainda não ultrapassáveis e inatingíveis pelas mulheres [...] termo cunhado pelo Wall Street Journal em 1985” 

(Rocha, 2006:102).  
 
11

 Empresa voltada para a produção de eletrodomésticos, fundada no Brasil em 1930. Atualmente é uma das 

empresas do grupo Philips. 
 
12

 Alusão a uma marchinha clássica do carnaval brasileiro, composta por Mário Lago e Ataulfo Alves em 

1941, na qual descrevem a saudade que tinham de uma mulher chamada “Amélia”. Segundo a música, 

“Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia é que era a mulher de verdade” (Correio Braziliense, 2009).  Até 

hoje, no Brasil, o termo “Amélia” é usado para representar a mulher que não trabalha fora de casa e “apenas” 

destina o seu tempo a cuidar do lar e da família. 
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carreira profissional executiva na busca de maiores resultados de vendas para as empresas. 

 Já a edição de setembro do mesmo ano foi destinada a Cheiko Aoki (Figura 3), filha 

de imigrantes japoneses de São Paulo e uma grande empresária do setor hoteleiro. Na 

chamada de capa, a revista apresenta Cheiko com o seguinte texto: “uma das maiores 

executivas de hotelaria, a presidente da Rede Blue Tree
13

 é uma verdadeira encantadora de 

hóspedes”.  

Na quinta edição, de outubro, apareceu na capa Rose Koraicho, “presidente da 

Koema Empreendimentos Imobiliários, um imenso império moldado em sonhos e 

concretos” (Figura 4). A carreira de Rose Koraicho também se encontra na interseção entre 

executiva e empresária, já que seu pai é dono da Koema Empreendimentos Imobiliários e 

Rose é uma de suas herdeiras. Este fato sinaliza também as diferentes possibilidades de 

acúmulo de capitais para a inserção e a ascensão no campo. 

O destaque da edição de novembro foi dado para a executiva Maria Sílvia, com a 

chamada: “a dama de aço que teve coragem de trocar o cargo de presidente da CSN
14

 por 

qualidade de vida” (Figura 5). Como a CSN é uma empresa de produção de aço e a 

executiva possui a fama no mercado de trabalho de ser uma profissional rigorosa naquilo 

que faz, a revista faz uma associação com Margareth Thatcher (a dama de ferro da 

Inglaterra).  

Maria Sílvia teve uma projeção maior no mercado após assumir a presidência da 

principal siderúrgica do país; antes disso ela ocupava o cargo de secretária de Fazenda na 

gestão de César Maia na Prefeitura do Rio de Janeiro, em 1995. Quando da publicação da 

matéria na revista Vida Executiva, ela informava sua decisão de sair da presidência da CSN 

para abrir sua própria consultoria e tornar-se empresária. Em 2006, ela retornou ao 

mercado de trabalho e assumiu a presidência da empresa Icatu Seguros, voltando à posição 

de executiva (revistas Bovespa e Isto é, 2009). Em agosto de 2011, ela aceitou o convite 

para ser presidente da Empresa Olímpica Municipal, cargo que mantém até o presente 

momento. Sem dúvida, Maria Sílvia Bastos é uma executiva muito conhecida e 

reconhecida no meio empresarial, sendo constantemente citada pela imprensa como uma 

pioneira na ascensão a um cargo executivo de nível hierárquico superior, como a 

presidência. Não poderia existir melhor exemplo para a capa de uma revista que se 

apresentava como a revista da mulher de sucesso. 

A última edição do ano de 2004 do periódico foi destinada a uma empresária 
                                                           
13

 Empresa do ramo de hotelaria. 
 
14

 Empresa de produção de aço, fundada em 1941 no Brasil. 
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(Cristina Carvalho Pinto) e anunciava: “depois de sete anos no comando da agência Young 

& Rubicam do Brasil, saiu para criar a Full Jazz, hoje uma das mais badaladas do país”, ou 

seja, mais uma vez, o trânsito da posição de executiva para a de empresária foi registrado, 

o que deixa ainda mais claro o deslizamento da categoria “executivas”, utilizado pelo 

periódico, e as possibilidades de transferências de capitais ora para assumir uma posição de 

empregada em uma empresa privada ou pública, ora para abrir o seu próprio negócio. 

No primeiro semestre de 2005, a revista manteve as mesmas características, 

intercalando nas capas empregadas de alto escalão e empresárias bem-sucedidas, 

reforçando a abordagem da revista em considerar ambas como executivas. Em janeiro 

deste ano, por exemplo, a capa apresentou Maria Regina Yazbek, empresária, herdeira e 

sucessora do pai na Movicarga, empresa responsável pelo carregamento e descarregamento 

de equipamentos das equipes de automobilismo de Fórmula 1 que irão participar do 

Grande Prêmio Brasil. Em fevereiro de 2005, novamente a capa é destinada a uma 

executiva, Ana Cristina Tena, vice-presidente comercial da Credicard, empresa de cartão 

de crédito, com 37 anos – uma das executivas mais novas a ser retratada nesta primeira 

fase da revista. E ainda na edição de março de 2005, Elaine Simões, diretora de marketing 

do Boticário (empresa do ramo de cosméticos) ocupa a capa do periódico (Figura 6). 

Percebe-se que há relativa diversidade nas apresentações das capas; são mulheres 

atuando em diferentes segmentos da economia, com inserções e trajetórias distintas, mas 

também algumas semelhanças: mulheres de cor de pele clara, com uma grande projeção no 

campo profissional, aparentando cerca de 40 anos, sempre bem vestidas e maquiadas, com 

um estilo clássico e sofisticado de vestuário, na maioria das vezes usando um terninho que 

acompanha a cor de fundo do título da revista. Observa-se que, em geral, elas exibem 

alguma joia. Na primeira página da revista, pode-se ter acesso às informações das origens 

das roupas, normalmente de lojas de grifes internacionais, consideradas como voltadas a 

um mercado de luxo: Empório Armani, Chanel, Dolce & Gabbana e Daslu, além de joias 

da H. Stern e algumas do próprio acervo pessoal.  

Segundo Bourdieu (2007:174), grupos considerados “dominantes” – ou 

“estabelecidos”, conforme Elias – afirmam-se em três formas principais de consumo para 

se distinguirem dos demais: “alimentação, cultura e despesas com apresentação de si e com 

representação (vestuário, cuidados de beleza, artigos de higiene e pessoal de serviço)”. 

Portanto, esses ícones de consumo de um mercado de luxo não representavam apenas o 

capital econômico de um grupo de mulheres que, a partir do seu trabalho, possuía um 

poder aquisitivo maior, mas sim que contemplavam fundamentalmente uma dimensão 
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simbólica importante na formação de uma identidade de grupo e na sua distinção em face 

dos demais. 

A afirmação da autonomia dessas mulheres na construção de suas trajetórias 

pessoais e profissionais foi reforçada também nas chamadas de capa e nas citações de falas 

das próprias executivas. Em relação às chamadas das capas dessas primeiras publicações, a 

maioria incentivava uma postura e um comportamento de protagonista na construção de 

suas carreiras, principalmente nas chamadas principais de 2004: “compartilhar é crescer” 

(julho), “promova-se!” (agosto), “arrisque mais, tome a iniciativa” (outubro), “talento todo 

mundo tem” (novembro), e de 2005: “dê um impulso na sua carreira” (fevereiro) e “pense 

rápido” (maio). 

Esta característica esteve presente durante todo o primeiro ano da revista, as 

chamadas imperativas e as imagens das “estabelecidas” demonstrando a “quebra do teto de 

vidro” são frequentemente utilizadas como estratégia para a construção de um ideal de 

mulher executiva, sinalizando as possibilidades de ascensão para as demais. 

 Isto quer dizer que o fato de termos mulheres de “sucesso” nesse primeiro período 

de Vida Executiva afirma a importância de apresentar exemplos bem-sucedidos para as 

aspirantes, demonstrando a importância do capital social presente na “autoridade de quem 

fala” (Bourdieu, 1989) sobre a carreira executiva. Segundo o estudo de Boltanski (1982) a 

respeito da formação da categoria “executivos” na França, os indivíduos que estão neste 

campo de atuação compartilham elementos simbólicos significativos que constroem uma 

coesão de grupo, porém estão longe de ser grupos homogêneos. As particularidades da 

trajetória individual e as diferenças de acúmulo de capitais ao longo da carreira identificam 

e distinguem os diferentes executivos neste campo, diferenciando les plus cadres des 

cadres (os mais executivos dos executivos) de les petits cadres (os pequenos executivos), 

contribuindo para a formação de um campo de força heterogêneo. Para o autor, essa 

diferenciação será reforçada com as frequentes disputas originadas no campo, e a 

existência de bons exemples será igualmente importante para o processo autodidata de 

aprendizagem de les petits cadres. 

Desta maneira, o fato de apresentar executivas já estabelecidas nesse primeiro 

momento da revista como “bons exemplos” a serem seguidos era uma estratégia que 

buscava encontrar legitimidade em um grupo de aspirantes e até mesmo de mulheres que 

ocupavam posições de chefia em cargos de menor prestígio, mas ambas vislumbravam a 

possibilidade de ascensão na carreira e ansiavam por obter informações que pudessem 
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contribuir para a formação de um habitus
15

 mais bem sucedido, considerando que esta 

construção não é realizada na educação formal, mas na prática cotidiana. 

  

                                                           
15

 Segundo Bourdieu (1989), habitus corresponde às atitudes, às formas de pensar adquiridas e interiorizadas 

por um indivíduo durante o seu processo de socialização em determinado campo. 
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Com Você na Conquista do Sucesso: de junho de 2005 a agosto de 2006 

       

 Figura 7 - Vida Executiva, jun. de 2005.           Figura 8 - Vida Executiva, jul. de 2005   

       

 Figura 9 - Vida Executiva, set. de 2005.           Figura 10 - Vida Executiva, dez. de 2005.     

         

Figura 11 - Vida Executiva, fev. de 2006.  Figura 12 - Vida Executiva, mar. de 2006.                                                               
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 1.2 “Com Você na Conquista do Sucesso”: junho de 2005 a agosto de 2006 

 

Durante os três primeiros meses do segundo semestre de 2005, a formação de uma 

nova editoria, com Ivonete D. Lucínio no cargo de editora-chefe e Andrea Bidlovski como 

editora de arte, trouxe alterações significativas para a revista Vida Executiva. Apesar de 

curto, será um período importante para a revista, ao se considerar que as modificações 

realizadas serão mantidas nos 12 meses seguintes, mesmo diante da substituição dos 

profissionais dessa área. 

  Mais uma vez, os editoriais não foram registrados, mas alguns espaços da revista 

apresentaram elementos que ajudaram a caracterizar um periódico que estava passando por 

uma reformulação e buscava atingir um público mais amplo. Assim, a partir de junho de 

2005, um novo slogan é apresentado: “com você na conquista do sucesso”, substituindo o 

anterior: “a revista da mulher de sucesso”. Vê-se que palavra mulher desaparece e a revista 

sinaliza uma parceria maior com suas leitoras na conquista do tão esperado sucesso na 

carreira executiva. A busca por uma abordagem menos segmentada por gênero também é 

iniciada, mas ainda de forma sutil, sendo mais intensificada nos meses seguintes. Nesse 

momento de transição, a revista ainda se caracteriza como uma revista feminina, voltada 

para mulheres que visam assumir o status de profissionais executivas. 

A abordagem mais colaborativa entre papéis de homens e mulheres na vida 

profissional será o tema central das capas nesse período. A difícil conciliação 

família/trabalho/vida pessoal e os conflitos nas relações homem-mulher na vida pessoal 

e/ou profissional concentraram as atenções da revista. Dessa forma, não há nessa fase 

mulheres sozinhas nas capas, elas vêm acompanhadas de outras mulheres ou de homens.  

 A edição de junho de 2005 apresenta três mulheres que, segundo a revista, 

“transformaram suas fazendas em um grande negócio”, quer dizer, tiveram “sucesso no 

campo”, mas é bom observar que a principal chamada da capa, feita sob a forma de 

pergunta ou diálogo, remete a uma situação individual: “você está pronta para ser chefe?” 

(Figura 7). 

Já em julho de 2005 a capa é destinada a um casal: Jane Pizzato e Fábio Miolo, com 

a grande chamada de texto enfatizando o que se “vê”: “Amor e trabalho – casais 

demonstram que a rivalidade é saudável no campo profissional” (Figura 8). Outras 

chamadas principais reforçam esta aproximação, como na edição de agosto de 2005: “a 

guerra dos sexos – será que homens e mulheres ainda são rivais na empresa?”. 
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Com interpelações diretas e um posicionamento assertivo, as chamadas 

constituíram um convite às leitoras para a construção de uma carreira bem-sucedida, ou 

seja, seguindo as regras e as dicas de Vida Executiva, o sucesso seria possível. 

Em setembro de 2005 ocorreu uma nova mudança de editores, com a entrada de um 

editor-chefe e um diretor de arte – Paulo Cabral e Dalton Flemming – trazendo alterações 

significativas para a revista. A mais importante de todas foi a busca de um posicionamento 

mais amplo em relação ao seu público-leitor, partindo-se para a conquista também de um 

grupo masculino. Quer dizer, a face dominante da revista naquele momento era a do 

profissional executivo e não tanto da mulher executiva. Vida Executiva não se apresenta 

mais como uma revista voltada para as mulheres, mas como uma revista de negócios. 

Considerando que os homens eram e ainda são maioria no ambiente empresarial, a “nova” 

revista passa a focalizar elementos atribuídos ao masculino.   

As capas deixam a transformação evidente ao não apresentarem mais executivas 

neste espaço. Na edição de setembro de 2005, que inaugura essa nova fase, a capa tem a 

foto de um modelo fotográfico do sexo masculino trajando um terno – tendência mantida 

durante todo o período que compõe o recorte dessa fase (Figuras 9 a 12). 

Algumas matérias de capa da mesma edição também trouxeram dicas para a 

manutenção da harmonia do lar diante do aumento da carga horária e de novas formas de 

organização do trabalho. São exemplos as matérias de capa: “SOS sexo – dá sim para ter 

prazer depois de um dia cheio” e “Monte seu escritório em casa sem atrapalhar o lar doce 

lar”. 

Ao longo desses 12 meses, não são mais pessoas “reais” as contempladas nas capas, 

mas outros modelos fotográficos masculinos representando executivos, que aparecem 

como destaque nas edições de fevereiro (Figura 11) e março de 2006 (Figura 12). Este 

padrão é intercalado com capas sem figuras humanas, apenas com diagramação de 

chamadas voltadas para o objetivo central da publicação: o desenvolvimento da carreira 

executiva.  

Além disso, na edição de fevereiro de 2006, uma informação relevante é a 

apresentação do perfil do técnico de vôlei Bernardinho como exemplo de líder. Até então, 

nas fases anteriores, a revista só havia exposto perfis de mulheres definidas como 

executivas, sendo funcionárias contratadas por uma empresa ou empresárias, donas do seu 

próprio negócio. Pela primeira vez a trajetória de um homem se fez presente, tendo sido 

definido/chamado de líder, isto é, um chefe com autoridade reconhecida. A escolha do 

perfil de um técnico de vôlei com fama nacional e até internacional, e não a de um 
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“executivo” conhecido no meio empresarial, pode ser considerada como um processo de 

ampliação/mediação dessa nova fase. 

A única mulher que apareceu na capa nesse período foi uma modelo fotográfica na 

última edição da revista em agosto de 2006, sinalizando a transição para a fase seguinte.  

As mudanças, em sua maioria, como as de slogan e estrutura das seções, que foram 

realizadas na gestão das editoras anteriores, mantiveram-se, reforçando a hipótese da 

ocorrência de um tempo de transição nos três meses que iniciaram essa fase. Na verdade, 

pode-se observar que o periódico começava um direcionamento para um público-leitor 

mais amplo, afastando-se em parte das características de uma revista feminina, claramente 

assumidas quando de sua criação. 

Além da diagramação das capas, que imprimiu uma identidade visual mais neutra e 

direcionada ao meio empresarial, as cores tradicionalmente atribuídas ao feminino não 

foram registradas, sendo predominantes o preto e o azul. Em nenhuma capa aparecem 

cores como rosa ou lilás e, no caso de vermelho, apenas os de tons mais fechados. Dessa 

forma, a revista distanciou-se dos atributos associados ao feminino e tornou-se um 

periódico similar às demais revistas de negócios, como Exame e Você S.A. 
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Com a Mulher na Conquista do Sucesso: de setembro de 2006 a maio de 2007  

           

Figura 13 - Vida Executiva, nov. de 2006.  Figura 14 - Vida Executiva, dez. 2006. 

         

Figura 15 - Vida Executiva, fev. de 2007.            Figura 16 - Vida Executiva, mar. de 2007.                                      

          

Figura 17 - Vida Executiva, abr. de 2007.   Figura 18 - Vida Executiva, mai. de 2007.                
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1.3 “Com a Mulher na Conquista do Sucesso”: setembro de 2006 a maio de 2007 

 

Com a entrada de Marley Trifilio como editora-chefe, em setembro de 2006, a 

revista passou por mais uma mudança de corpo editorial. Em primeiro lugar, nota-se que a 

diagramação do título da revista na capa foi alterada.  A palavra “Vida” ficou menor e foi 

posicionada na vertical ao lado da palavra “Executiva” que, então, ocupou um espaço bem 

maior, sinalizando um reposicionamento da revista em relação a seu público-alvo. Assim, 

houve a retomada dos elementos atribuídos ao “universo” das mulheres, já que o destaque 

para uma identidade de gênero é marcado pelo nome: Executiva. Para atender a essa nova 

abordagem, o slogan é alterado para “com a mulher na conquista do sucesso”, ou seja, a 

palavra “você” é substituída por “mulher” no slogan, confirmando o resgate do 

posicionamento de gênero. 

Outro dado que reforçou esse direcionamento foi o retorno das executivas nas 

capas, mas com uma abordagem um pouco diferente das primeiras publicações. A maioria 

das mulheres retratadas aparece em posturas informais. A produção sofisticada das 

primeiras publicações não é mais registrada, não havendo informações sobre, por exemplo, 

a origem das roupas, das joias etc. As mulheres continuam aparecendo com um visual 

ensinado/apreendido de “executiva”, porém com menos sofisticação e com uma postura 

menos formal, mais próxima da realidade das leitoras, agora já conhecidas/conquistadas. 

Algumas das escolhidas aparentavam estar na faixa etária de 30 anos e ocupavam cargos 

de média gerência, trabalhando em empresas de menor porte. Tudo decididamente mais de 

acordo com as possibilidades de ascensão de um público inserido no mercado de trabalho 

ou que dele desejava participar. Este é o caso da retratada na capa de novembro de 2006, 

Cristiane Araújo, gerente de marketing aos 33 anos da Hand Held, empresa norte-

americana de coletores de dados e leitores de código de barra (Figura 13). 

Em dezembro de 2006 a capa é destinada a Bya Aydar, presidente da MPM 

Publicidade, empresa de propaganda com sede no Rio de Janeiro (Figura 14). Já a capa de 

fevereiro de 2007 apresentou a vice-presidente da Oracle no Brasil – empresa de 

tecnologia da informação – Elisabete Waller (Figura 15). 

 Pela primeira vez, a revista passa a ter um editorial, que iria acompanhá-la até o fim 

de sua publicação em dezembro de 2007. Nessa fase, o texto do editorial é informal e a 

mensagem está sempre direcionada às mulheres, como podemos ver em alguns trechos do 

primeiro editorial de Marley Trifillo, intitulado “2007, um ano promissor”: 
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Como você, eu também ando ouvindo por todos os lados sobre as 

expectativas de 2007 [...] Graças a este sentimento e a tantos outros 

somados, começamos este ano cheias de energia e com a certeza de que 

tudo vai caminhar da melhor forma possível: a carreira, as relações 

profissionais e pessoais. [...] Esta edição é ainda mais especial, porque ela é 

um marco neste novo ciclo que se inicia, e na trajetória que seguiremos 

juntas nos próximos meses. Que você se inspire em cada página e ponha 

em prática todos os seus planos e sonhos.
16

  

 

 No editorial do mês seguinte, Marley Trifillo trouxe informações de sua vida 

pessoal para traçar um paralelo com as leitoras. Em sua maioria, esses editoriais vinham 

sempre acompanhados de fotos da editora-chefe em uma pose informal. Esses recursos 

foram utilizados em alguns momentos desta fase, criando uma atmosfera mais íntima e 

aumentando a proximidade da revista com as leitoras. 

 

Quem um dia se atreveu a dizer que a mulher para ser bem sucedida 

profissionalmente teria de abrir mão de um casamento, de filhos ou da vida 

social, subestimou e ignorou a capacidade que ela tem de superar 

obstáculos e encontrar alternativas quando tudo parecia perdido. 
Nós mulheres – aí eu me incluo, afinal tenho uma jornada de trabalho 

exigente, duas filhas, marido, amigos, enfim, sou como a maioria das 

brasileiras – estamos aprendendo que é possível sim investir na carreira e 

traçar um projeto profissional sem comprometer a vida pessoal. [...] Bom, o 

que não falta nesta edição são temas para ajudá-la a organizar a vida e dar 

novos passos na carreira, sem deixar de lado, é claro, a qualidade de vida. 

Uma boa leitura e até a próxima! 
17

 

 

 Uma mulher falando para outras mulheres, fato que confirma que a revista retomou 

a estratégia do início de suas publicações e se voltou novamente para o público feminino, 

apresentando-se cada vez mais como uma aliada na construção da carreira profissional das 

leitoras.  

A partir de abril de 2007, o foco dado à carreira executiva foi ainda mais enfatizado 

com o aparecimento de uma aba com a palavra “carreira” ao lado do título da revista, junto 

com um novo slogan: “sucesso com equilíbrio”. Não é por acaso que na edição em que 

ocorreram essas mudanças, a capa não tenha sido destinada a uma executiva, mas a uma 

tradicional head-hunter – título atribuído ao profissional que recruta e seleciona pessoas 

para cargos executivos no mercado de trabalho – Laís Passarelli, sinalizando uma 

concentração ainda maior nas discussões destinadas à construção de uma carreira 

                                                           
16

 O grifo é nosso, para destacar a segmentação de gênero. Vida Executiva, janeiro de 2007:1. 
 
17

 Vida Executiva, fev. 2007:1. 
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executiva. A frase fundamental da capa – Queremos você! – é igualmente plena de 

significados (Figura 17). 

 Ao longo de toda a fase, as chamadas principais de capa continuaram enfatizando a 

ascensão profissional e as orientações para a construção de uma carreira bem-sucedida. 

Mais uma vez, algo similar a um guia de autoajuda para a trajetória de executiva, como nos 

exemplos: “aprenda a usar a sua vantagem competitiva” (novembro de 2006); “fique rica – 

como ganhar dinheiro no mundo dos homens” (dezembro de 2006); “mude de emprego 

sem medo” (fevereiro de 2007); “queremos você – saiba o que fazer e como fazer para ser 

escolhida e garantir o tão sonhado cargo” (abril de 2007); e “você quer ser promovida? 

então é hora de aumentar suas chances” (maio de 2007). 

 Um dado relevante foi o maior destaque dado às chamadas relacionadas à qualidade 

de vida e à maternidade, dando suporte ao slogan da revista “sucesso com equilíbrio”. 

Alguns exemplos: “sim! dá para aliar sucesso e qualidade de vida” (fevereiro de 2007); 

“saiba por que ter filhos pode ajudar na sua carreira” (março de 2007); e “mamãe, chega 

cedo em casa hoje, por favor!  Aprenda a conciliar trabalho e filhos sem conflitos nem 

culpa” (maio de 2007). Aliás, a maternidade será evocada com mais força nessa etapa da 

revista e ainda mais enfatizada na fase seguinte. 

 É importante ressaltar que durante todo o período de publicação de Vida Executiva 

esse tema foi abordado, com exceção apenas da fase que abarcou homens como leitores. A 

diferença entre esse momento e a próxima etapa da revista está na ênfase e no destaque a 

ele atribuído. Esta abordagem, associada às características já mencionadas, como o total 

direcionamento para as mulheres, a informalidade e maior intimidade com as leitoras, 

contribuiu para a construção da imagem de uma revista que buscava uma ampla 

proximidade com as mulheres que desejavam ser executivas. 

 A tentativa de vincular um periódico que tratava de questões destinadas à carreira e 

ao trabalho com um público feminino diversificado, mas que aspirava ascender 

profissionalmente, reforçou seu papel na orientação e na formação de um comportamento e 

de valores definidos como de executiva. Assim, essas mulheres aspirantes, que estavam no 

mercado de trabalho em posições não executivas, poderiam construir um habitus que 

aumentaria suas possibilidades de acesso a cargos de maior prestígio. 
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Para as Mulheres que Buscam o Sucesso com Equilíbrio: de junho a dezembro de 2007 

               
 

Figura 19 - Vida Executiva, jun. de 2007.     Figura 20 - Vida Executiva, jul. de 2007.   
 

              
 

Figura 21 - Vida Executiva, ago. de 2007.           Figura 22 - Vida Executiva, set. de 2007.   

 

           
  

Figura 23 - Vida Executiva, out. de 2007.           Figura 24 - Vida Executiva, dez. de 2007.        
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1.4 “Para as Mulheres que Buscam o Sucesso com Equilíbrio”: junho a dezembro de 

2007 

 

Novamente, durante esse período, os personagens da “vida real” desapareceram da 

revista. As capas privilegiaram a diagramação com destaque para as chamadas voltadas 

para a autoajuda na ascensão de carreira e na conciliação família/trabalho. A partir de 

junho de 2007, um novo slogan foi utilizado: “para as mulheres que buscam o sucesso com 

equilíbrio”. Diferente do que aconteceu nas fases anteriores, nesse momento a mudança de 

estratégia da revista não veio acompanhada da alteração do corpo editorial. Marley Trifillo 

continuou como editora-chefe e sua saída, em outubro de 2007, foi por iniciativa própria e 

não trouxe alterações para a revista. 

A mudança de abordagem que inaugurou essa nova fase ocorreu no mês de 

aniversário de três anos da revista – junho de 2007. No texto do editorial, Marley Trifillo 

reforçou ainda mais o tratamento das dificuldades na conciliação maternidade/trabalho em 

uma mensagem intimista em torno da redação de sua filha de 11 anos. 

[...] O tema era “Minha Mãe”. Em poucas palavras e com sabedoria, ela 

descreveu que sua mãe, no caso “euzinha”, trabalhava muito, saía cedo, 

voltava tarde e tinha de ser reconhecida pela dedicação à família e à 

carreira. Ela escreveu com todas as letras “minha mãe é uma heroína” e a 

essa altura um choro de alegria, de plenitude, tomou conta de mim. Vi ali 

que minha filhota, que tanto me pede para trabalhar menos, entende o meu 

ritmo cotidiano e sabe que preciso de amor, do carinho e mais do que tudo 

isso, preciso da compreensão dela. 

E foi neste instante que me veio à mente dividir outra grande alegria: ver a 

Vida Executiva completar 3 anos. São 36 meses, 36 momentos ímpares 

entre nós da redação e você, leitora, que também é uma heroína 

construindo sua própria carreira.
18

  

O editorial comemorativo do aniversário de Vida Executiva apresentou 

características importantes que iriam marcar essa nova fase. Agora, a dedicação à carreira 

deveria ser acompanhada de uma preocupação ainda maior com a maternidade e com a 

vida familiar. Para tratar destes assuntos, o tom íntimo, confidente e informal dos textos foi 

intensificado. 

 O incentivo para as leitoras serem sujeitos da sua “própria história” continuou 

merecendo grande destaque. Naquela época, o título de “heroína” não era atribuído apenas 

às mulheres que conseguiam um grande sucesso na carreira e que estavam “estabelecidas” 

no campo, como foi registrado na primeira fase de publicação, de junho de 2004 a maio de 

                                                           
18

 Vida Executiva, jun. 2007:1. 
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2005. Ele se estendia às mulheres que, como a editora-chefe, precisavam conciliar “muito 

trabalho” com a maternidade e com a vida familiar, buscando “o sucesso com equilíbrio”. 

Em certo sentido, a imagem de mulher executiva, moderna e “bem-sucedida” amplia-se 

muitíssimo, quase dissipando fronteiras entre posições de mando/sucesso para envolver 

todas as mulheres que se dedicavam ao trabalho, à profissão. A categoria executiva faz um 

deslizamento de 2004 a 2007, ampliando-se e redefinindo-se. Por conseguinte, a ênfase 

dada ao processo de autoajuda para a conciliação família/trabalho esteve presente nesta 

última fase da revista, inclusive a partir das capas.  

A capa do primeiro número dessa etapa expôs características que confirmavam a 

nova estratégia. Com um grande coração vermelho ocupando quase toda a capa, a chamada 

principal da edição indicou a promessa de solução para os problemas de conciliação 

família/trabalho/vida pessoal, com o texto “Amor, filhos, casa, amigos, saúde, trabalho, 

você... veja como conciliar tudo isso com sucesso. Você merece!” (Figura 19). 

Além da chamada principal, outros elementos deram suporte maior à “busca do 

sucesso com equilíbrio”. Várias matérias veiculadas na revista eram pautadas por esta 

questão, em estilo de autoajuda, envolvendo também saúde e equilíbrio emocional. A 

mesma edição abordou temas como descubra a yoga contra estresse; como lidar com o 

medo; palestras motivacionais; o modelo de liderança inspirado nos samurais etc, ou seja, a 

carreira continuou sendo o foco principal, mas agora articulada a outras áreas da vida. 

Portanto, era um elemento a ser associado a técnicas e a conceitos de qualidade de vida, 

visando a um maior equilíbrio na vida da mulher, indissociavelmente profissional e 

pessoal. 

 As edições seguintes continuaram a reforçar essa abordagem. O tema da 

maternidade permaneceu muito evocado, como na publicação de julho de 2007, “carreira, 

saiba planejar o momento certo para ser mãe” (Figura 20), ou em agosto do mesmo ano, 

“licença-maternidade – ficar ou não mais tempo com o bebê?” (Figura 21). 

 Marta Freire (2009), ao analisar a construção do discurso maternalista no século 

XX, destacou a atuação dos médicos e a importância das revistas femininas nesse processo. 

Esse discurso mantém-se com muita força no século XXI e nas revistas voltadas para o 

público feminino, porém vai sofrendo algumas ressignificações, como no caso de Vida 

Executiva que, mesmo elegendo a maternidade como destaque de matéria de capa em 

algumas publicações, não se tornou o assunto/foco principal da revista. O tema 

preponderante do periódico continuou sendo a construção/ascensão de uma carreira 

profissional e suas implicações em outras áreas da vida, como saúde e relacionamento 
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interpessoal – uma postura que explicitou ainda mais sua característica de periódico de 

autoajuda e orientação das leitoras nesse processo. O editorial de julho de 2007, intitulado 

“Acredite nos seus talentos”, reafirma a estratégia: 

[...] é acreditando em si mesma que você consegue melhorar sua atuação 

profissional, sua vida conjugal, seus relacionamentos com colegas de 

trabalho, chefes, filhos, amigos... Acreditar nos torna fortes, poderosas, 

alegres e confiantes. Tudo o que precisamos para encontrar a harmonia 

entre mente, corpo e espírito. Tenha certeza de que, se você está 

exatamente onde desejou, é porque mais do que ninguém acreditou na sua 

força e na sua capacidade. Se está a caminho é porque crê que pode 

alcançar. E é acreditando no potencial das mulheres que Vida Executiva 

mostra os caminhos que levam a uma carreira bem-sucedida e em 

equilíbrio com a vida pessoal. Nesta edição, na matéria “Os 11 Talentos 

Femininos”, consultores e especialistas apontam quais são as habilidades 

que as mulheres têm e que as colocam em posição de destaque no mercado 

de trabalho. Não é uma questão de ser melhor ou pior do que os homens 

mas, sim, uma constatação de que esses talentos naturais existem e podem 

ser uma força transformadora, especialmente quando aplicados no campo 

profissional.
19

  

 Além da disseminação da crença do poder que cada indivíduo tem na construção de 

sua própria trajetória, habilidades e características atribuídas ao feminino passaram a ser 

cada vez mais exploradas, como se vê na chamada principal de capa da edição intitulada 

“A hora e a vez das mulheres”. Outros atributos gráficos associados ao feminino também 

são cultivados nas edições, como o retorno das cores rosa e vermelho nas capas e a 

diagramação com bonecos, em outubro de 2007 (Figura 23) e com ursinhos de pelúcia, em 

dezembro de 2007 (Figura 24).   

O único estudo desenvolvido sobre a revista até o momento, o artigo elaborado por 

Silva (2008), baseado na análise das edições de julho a dezembro de 2007, deixa clara a 

estratégia da revista nesse período de publicação. Para a autora, o discurso predominante 

na revista é didático, disciplinador, alegre, descontraído e voltado para a autoajuda a partir 

de uma imagem positiva do mercado de trabalho, no qual todos podem criar uma carreira 

vencedora.  

 Como neste estudo contemplamos as demais edições da revista, podemos perceber 

que essas características não são apenas dessa fase de publicações, mas são uma estratégia 

recorrente do periódico. Mesmo utilizando abordagens diferentes em alguns momentos, os 

elementos presentes na construção de um discurso, sejam eles visuais ou textuais, mantêm 

                                                           
19

 Vida Executiva, jul. 2007:1. 
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coerência no tom disciplinador, normativo, pedagógico e de autoajuda na formação de uma 

carreira executiva.  

A pesquisa desenvolvida por Silva (2008) também sinalizou o emprego de uma 

linguagem mais íntima e confidente como recurso para aumentar a aproximação com as 

leitoras. Porém, com a análise das 52 edições, pudemos perceber que este foi um traço 

mais marcante nessa fase específica da revista, principalmente em função da influência da 

editora-chefe. Até mesmo no momento da sua saída do periódico, em setembro de 2007, 

Marley Trifillo manteve tais características no editorial. Quando anunciou sua saída, a 

editora-chefe informou que recebeu uma nova proposta de trabalho e manteve o tom 

confidente. Com a frase grifada “mudar é evoluir”, Marley se despediu das leitoras, 

enaltecendo a importância da mudança na carreira e se colocando como um exemplo deste 

comportamento. Em outubro de 2007, Kátia Cardoso assumiu o cargo de editora-chefe, e 

manteve a revista sem maiores alterações. Percebem-se apenas algumas mudanças na 

estrutura das seções e na redação dos editoriais. Em relação a este último, o tom é menos 

informal e a editora apresentou-se nas fotos com roupas mais clássicas e com uma postura 

de maior formalidade. Em novembro de 2007, por exemplo, ela abordou a questão do 

assédio moral e da ética, que eram assuntos de um artigo da revista. 

[...] em decorrência da ausência dela [ética], temos visto alguns fenômenos 

nas empresas – a exemplo do assédio moral! Para quem não sabe, esse 

comportamento tem um poder devastador que mina a energia do assediado 

e sua disposição para encarar a rotina de trabalho.
20

  

A mudança de tom do editorial e da apresentação da editora-chefe não 

representaram necessariamente um redirecionamento de estratégia da revista, já que os 

demais espaços do periódico e sua identidade visual se mantiveram. 

Em relação às características predominantes de Vida Executiva nesta fase, parte 

delas pode estar associada à tentativa de atender às alterações ocorridas no comportamento 

das mulheres. Segundo pesquisa
21

 encomendada pela Editora Abril
22

 ao IBOPE, 
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 Vida Executiva, nov. 2007:1. 
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 Pesquisa realizada em duas etapas, considerando uma fase qualitativa (entrevista em profundidade) e outra 

quantitativa, contemplando nesta última fase 100 mulheres da classe AA, 150 homens da classe AB e 1.500 

mulheres das classes AB (720) e C (780). A divisão de classes realizada pelo IBOPE é baseada na média de 

renda familiar, recebendo a classe A de R$ 6.563 a R$ 9.733; a classe B de R$ 2.012 a R$ 3.479; e a classe C 

de R$ 726 a R$ 1.194. 
 
22

 A Editora Abril é uma das maiores editoras de revistas do Brasil, com mais de 40 publicações com grande 

tiragem, muitas delas semelhantes às da editora Símbolo, tais como: Exame, Você S.A, Boa Forma, Caras, 

Contigo, Capricho, Claudia e Veja (Editora Abril, 2009). Segundo Braga (2009), em 1999, a Editora Abril 

incorporou a Símbolo, mas manteve as publicações semelhantes e “concorrentes”, assim como nomes 
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denominada Movimentos Femininos, entre 2003 e 2008, o peso dado pelas mulheres à 

carreira e à vida profissional decaíra. Outros valores, como família, espiritualidade e 

qualidade de vida, passaram a ter um peso maior em todas as faixas econômicas, definidas 

pelo próprio Instituto. Com exceção da chamada classe AA, que mantém características 

específicas, as demais classes econômicas passam a ter interesses, atitudes e 

comportamento similares, o que sinaliza a importância deste dado para lançamento de 

produtos.  

A revista com o nome de Vida Executiva tem sua derradeira publicação em 

dezembro de 2007. No último editorial não há despedidas, muito pelo contrário. A editora-

chefe ressalta os principais temas abordados na edição e finaliza com a seguinte 

mensagem: “Boas festas e um lindo 2008! Até janeiro”, o que nos leva a pensar se o fim da 

publicação era ou não planejado, já que em janeiro de 2008, Vida Executiva não chega 

mais às bancas. A grande reformulação que a Editora Símbolo sofreu em 2007 e a criação 

de um portal feminino no final do mesmo ano são as mais prováveis explicações para o fim 

da revista. Contudo, é possível ter ocorrido mais do que isso, pois, no final de 2008, a 

editora passou por um período conturbado. Inicialmente, vende parte de seus títulos à 

Editora Escala e deixa de efetuar o pagamento de salários dos seus funcionários, o que é 

evidência de grave crise financeira. Em fevereiro de 2009, os funcionários da Símbolo 

entram em greve geral, alegando falta de pagamento dos salários dos três últimos meses, 

além do décimo-terceiro.
23

 O não recolhimento de valores destinados ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço, a utilização de serviços profissionais sem o devido registro em 

carteira de trabalho e a carga horária excessiva sem pagamento de hora-extra já haviam 

sido denunciados pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo no início de 2007. 
24

Era clara 

e pública a crise financeira que a editora estava passando. 

                                                                                                                                                                                

diferenciados.  
23

 Portal da Imprensa, 2009; Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, 2009. 

24
 Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, 2009. 
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Sucesso, Carreira, Dinheiro, Vida Pessoal, Moda, Etiqueta, Beleza e Atitude:  

de novembro de 2009 a julho de 2010 
 

           
Figura 25 - Mulher Executiva, nov. de 2009.   Figura 26 - Mulher Executiva, dez.de 2009. 

 

            
 Figura 27 - Mulher Executiva, fev. de 2010..      Figura 28 - Mulher Executiva, mar. de 2010. 
 

             
 Figura 29 - Mulher Executiva, mai. de 2010.     Figura 30 - Mulher Executiva, abr. de 2010. 
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1.5 “Sucesso, carreira, dinheiro, vida pessoal, moda, etiqueta, beleza e atitude”: 

novembro de 2009 a julho de 2010 

Diante da fase conturbada que a Símbolo havia enfrentado nos anos anteriores, foi 

surpreendente ver que, em novembro de 2009, surgia no mercado uma “nova” revista da 

editora, que também se apresentava voltada para o grupo de mulheres que ocupam cargos 

executivos. Seu nome não poderia ser mais direto, Mulher Executiva. Porém, logo na 

primeira edição, é possível constatar, através da publicação estratégica da resposta à carta 

de uma leitora, que não se tratava de uma nova revista, mas de Vida Executiva, que estava 

sendo relançada com outro nome. A leitora Cynthia Pires elogia o “novo” periódico e 

menciona que antes era assinante de uma revista com a mesma abordagem, e a resposta da 

redação não deixa dúvidas: 

Bingo! Antes nossa publicação se chamava Vida Executiva mesmo. Agora, 

com uma leitura diferente, trazemos uma revista mais intimista, humana, 

versátil, responsável e, claro, feminina. Espero que goste tanto quanto (ou 

mais que).
25

  

O que ainda não se sabia é que esse relançamento fazia parte de uma estratégia 

ainda maior da editora na tentativa de resolver as dificuldades financeiras que vinha 

enfrentando nos últimos anos, fato este que foi confirmado na entrevista que a editora-

chefe de Mulher Executiva nos concedeu: 

A Editora Símbolo vinha passando por uma crise, como foi noticiado em 

diversas mídias, e perdeu muitos títulos para outras editoras, como Abril e 

Escala. Em 2009, Joana Woo, então presidente da Editora Símbolo, decidiu 

relançar mais de seis títulos que haviam sido “guardados”. Entre eles 

estavam a feminina Bárbara, a Donna & Cia e a Vida Executiva, nomeada 

como Mulher Executiva. Todas passaram por processos editoriais e 

gráficos e foram inteiramente repaginadas. A Editora Símbolo passou a ser 

uma das editoras com mais títulos femininos no mercado.
26

  

O depoimento da editora-chefe não apenas esclarece os motivos que levaram ao 

relançamento da revista, como reforça o posicionamento da editora como referência para o 

público feminino – predicados reforçados no editorial da primeira edição que, com o título 

“Profissão Mulher”, não deixava dúvida a respeito dos objetivos do periódico: 
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 Vida Executiva, nov. de 2009:06. 
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 Layla Marques, 26 de jul. de 2011. 
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A ascensão de mulheres no mundo corporativo provocou uma mudança 

significativa nas empresas. Os profissionais começaram a perceber e a 

valorizar as vantagens de uma gestão mais sensível e participativa. 

Características essencialmente femininas, como versatilidade, empatia e 

intuição, hoje têm um peso importante no mercado de trabalho. O que é 

perfeito para mulheres como você e eu. [...] Conciliar a vida familiar com a 

carreira profissional não é das tarefas mais fáceis, e é por este motivo que a 

revista Mulher Executiva, a única feminina focada em business, com o 

mais completo conteúdo sobre negócios, empreendedorismo, 

comportamento, família, beleza, moda, bem-estar e entretenimento, surge: 

mostrar que é possível ler todos os emails da sua caixa de entrada e 

contratar a nova empregada da sua casa ao mesmo tempo, e ainda, sem 

descer do salto.
27

  

 O discurso da importância da conciliação do trabalho com a família continuava 

forte e o posicionamento da revista como a única que aborda o tema business para 

mulheres se mantinha, ou seja, “o mais completo conteúdo sobre negócios” para o público 

feminino, mais do que nunca, deu o tom do relançamento. No entanto, pela primeira vez, o 

periódico foi direto em falar da valorização de uma gestão “mais feminina” e, para 

sustentar essa importância, não economizou nos predicados “essencialmente” femininos.  

Essa nova abordagem se atualizará diretamente nas formas de representações das mulheres 

que aparecem na capa. De imediato, podemos perceber que elas estão em poses mais 

descontraídas e com roupas mais informais e de cores claras. Nenhuma usa terninho e a 

única que aparece com um modelo de tailleur mais clássico é Cheiko Aoki (Figura 27), 

executiva que também foi alvo de capa da primeira fase da revista em 2004 (Figura 03). 

Todavia, além de ser a única pioneira a aparecer nesse momento da revista, o seu visual 

clássico é atualizado, trocando a cor escura das roupas pelo branco e a calça comprida 

(peça onipresente nas primeiras edições do periódico) sendo substituída pela saia, item que 

ajuda a materializar a mobilização de atributos femininos como capital simbólico na 

ascensão a cargos executivos. 

Além disso, ao analisarmos a série de capas desse relançamento, podemos perceber 

mais algumas importantes diferenças se comparadas com as edições anteriores, como a 

faixa etária mais diversificada e o destaque dado às empresárias, agora chamadas de 

empreendedoras. Aliás, o empreendedorismo será um dos temas mais recorrentes nessa 

etapa da revista. Não é à toa que no editorial, logo após ressaltar o tema negócios, Layla 

Marques destaca o empreendedorismo. E esse novo modelo de mulher bem-sucedida é 

muito bem representado nas duas primeiras capas do relançamento da revista. 
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Já na primeira edição dessa nova fase (novembro de 2010), Mulher Executiva já 

trazia como matéria principal de capa (Figura 25) a trajetória da “empreendedora” que 

criou uma empresa de brigadeiro, que possui uma venda de cerca de dois mil brigadeiros 

por dia e um faturamento de quase dois milhões por ano. A chamada de capa é exemplar 

para ilustrar essa nova representação de mulher bem-sucedida: “Doce fortuna – ela mudou 

de vida! Os segredos de Juliana Motter para conquistar o sucesso com os seus brigadeiros”. 

Valores como construir um negócio a partir de uma ideia original para mudar de vida 

passam a ser fundamentais nesta nova noção de mulher bem-sucedida. A edição seguinte, 

de novembro de 2009, segue com o mesmo tom, e a capa é destinada à jovem Andiara 

Petterle (Figura 26), também empreendedora no ramo de internet, sendo apresentada como 

“visionária”. Ela aparece em uma pose segurando um notebook de última geração. A imagem é 

uma clara associação com o seu negócio e é um exemplo de inovação, atributo 

fundamental para quem busca empreender. 

 Em entrevista que realizamos com a editora-chefe da revista, perguntamos sobre o 

porquê dessa mudança, e a resposta foi contundente: 

As mulheres executivas mudaram e apenas acompanhamos esta tendência. 

Hoje em dia é cada vez mais difícil encontrar executivas vestidas como 

“homens”,
28

 terno e calça. Nossas entrevistadas eram fotografadas com as 

roupas que usavam no dia a dia. Queríamos passar veracidade e trazer 

nosso público para uma realidade que até então desconhecia esse lado 

mulher de grandes executivas e empresárias também.
29

  

 

 Notam-se nesta declaração da editora-chefe algumas questões importantes, além da 

percepção das mudanças de algumas características atribuídas ao que seria o estilo de uma 

executiva. Primeiro, a editora confirma que essas mulheres antes se vestiam “como 

homens” e, logo em seguida, atesta o seu interesse em mostrar esse “lado mulher das 

grandes executivas e empresárias”. Dessa forma, Mulher Executiva apresenta-se como 

anunciadora de uma maneira mais integradora de tal “feminilidade” com valores 

tradicionalmente associadas ao masculino, como a condução de uma empresa. 

                                                           
28

 As aspas foram inseridas pela própria editora-chefe. Como já mencionado, não conseguimos conciliar um 

horário para realizar uma entrevista pessoalmente com os profissionais da Editora Símbolo e, assim, 

encaminhamos o roteiro de entrevista via correio eletrônico e Layla Marques nos respondeu da mesma forma, 

digitando diretamente a resposta no documento. 
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 Layla Marques, 26 de julho de 2011. 
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 Ao trazer imagens de executivas com as “roupas que usavam no dia a dia”, sem 

maiores interferências dos profissionais das revistas que, como foi mostrado em 2004, 

produziam as executivas para as capas escolhendo roupas de grife e joias, Mulher 

Executiva também buscava se afirmar como um testemunho dessa nova realidade. 

Entendemos que mesmo não sendo produzidas por profissionais, ao saberem que seriam 

entrevistadas e fotografadas, essas mulheres escolheram determinadas roupas e acessórios 

que julgaram apropriados para se apresentarem na capa de uma revista.  

 Assim, seja o vestuário inicial que o periódico optou para apresentá-las, seja o que 

as próprias executivas escolheram, este estilo já diz muita coisa sobre tais mudanças. O que 

estava em jogo então não era uma questão de “veracidade” nas formas de representações 

de uma executiva, mas as diferentes maneiras com que elas são construídas e como, a 

partir de um campo de forças entre os diferentes agentes envolvidos nesse processo e 

dependendo do tempo histórico, existe uma alternância nessa relação de poder, tensionada 

pelo contexto e pela ação desses agentes.  Contudo, nessas últimas publicações, fica claro 

que as executivas e a própria revista, compartilhavam a ideia de mostrar uma executiva 

com uma representação considerada mais feminina e descontraída.   
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CONTRACAPAS 

 

 

A Revista da Mulher de Sucesso: de junho de 2004 a maio de 2005 

        
 
 Figura 31 - Vida Executiva, set. de 2004.              Figura 32 - Vida Executiva, out. de 2004.               Figura 33 - Vida Executiva, nov. de 2004 
 

 

Com Você na Conquista do Sucesso: de junho de 2005 a agosto de 2006 
   

       
Figura 34 - Vida Executiva, jun. de 2005.        Figura 35 - Vida Executiva, jul. de 2005.           Figura 36 - Vida Executiva, mar. de 2006.                           
 

Com a Mulher na Conquista do Sucesso: de setembro de 2006 a maio de 2007  

         
Figura 37 - Vida Executiva, fev. de 2007.         Figura 38 - Vida Executiva, abr. de 2007.          Figura 39 - Vida Executiva, mai. de 2007.                           
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Para as Mulheres que Buscam o Sucesso com Equilíbrio: de junho a dezembro de 

2007  

 

           
Figura 40 - Vida Executiva, jun. de 2007.                    Figura 41 - Vida Executiva, jul. de 2007.                     Figura 42 - Vida Executiva, dez. de 2007. 
 

 

 

Sucesso, Carreira, Dinheiro, Vida Pessoal, Moda, Etiqueta, Beleza e Atitude: de 

novembro de 2009 a julho de 2010 

 
 

               
    Figura 43 - Mulher Executiva, mar. 2010           Figura 44 -  Mulher Executiva, abr.2010          Figura 45 -  Mulher Executiva, jul. 2010  
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1.6 Os anúncios das contracapas 

 

Além das formas de apresentação presentes nas capas, podemos avaliar esses 

símbolos e significados também nas contracapas. Depois da capa, este será o espaço mais 

visível de uma revista, portanto, um lugar privilegiado para os anúncios publicitários, os 

quais nos fornecem informações importantes sobre qual é o público que a revista quer 

atingir. 

Em geral, os anúncios são direcionados para mulheres, trazendo atributos tais como 

praticidade, beleza e poder. A maior parte dos anúncios era realizada por empresas de 

grande porte, sinalizando a importância que anunciantes deste padrão davam à revista e ao 

seu público-alvo. 

 Durante o período de circulação da revista, foram veiculadas propagandas de uma 

grande variedade de produtos: novos modelos de celulares, protetor solar, travesseiros mais 

confortáveis, tintas para o cabelo (Figura 32) e bolsas sofisticadas. Além de produtos, 

alguns anúncios de serviços são registrados, como de seguro de vida (Figuras 31 e 39), 

seguro para automóvel (Figura 33), crédito bancário (Figura 37) e consultoria de recursos 

humanos (Figura 38). O fato de não termos apenas anúncios de produtos, mas também de 

serviços, sinaliza que o público-alvo do anunciante tinha poder decisório para contratá-los. 

Existe essa diferença de padrão de consumidor para a propaganda. A venda de um produto 

é uma ação pontual, enquanto o serviço muitas vezes se traduz em um contrato. Assim, o 

consumidor necessita ter as qualificações necessárias para contratá-lo e o poder para tomar 

tal decisão, como é o caso de serviços de seguro de vida e automóvel e de crédito bancário. 

E essa mulher prática, preocupada com a aparência e a beleza, não tinha apenas 

poder decisório de contratar serviços, pois a propaganda também explorava a afirmação 

desse poder feminino como uma estratégia de marketing em detrimento da “utilidade” dos 

homens na vida dessas mulheres. A propaganda de um seguro de automóvel, que inclui 

serviços de pequenos reparos e consertos em residência, na qual podemos ver a chamada 

“Seu marido acaba de perder uma utilidade” (Figura 33) é emblemática para exemplificar a 

tendência desse momento.  Dessa forma, o anúncio não aponta apenas para uma mulher 

mais poderosa, mas também para um esvaziamento do poder masculino.  Um outro 

exemplo desse processo é apresentado na propaganda de carro veiculada no verso da capa 

da edição de outubro de 2004, com a descrição da chamada, “Controle CD player no 

volante de carro. Os homens estão cada vez com menos utilidade”. 
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Já na edição de setembro de 2004, a contracapa é destinada à propaganda de um 

seguro de vida direcionado às mulheres, com cobertura extensiva para câncer de mama 

(Figura 31). A chamada "Se as mulheres já eram seguras de si, agora então nem se fala”, 

escrita à mão em um guardanapo tendo ainda a imagem de um beijo de batom, insinuava 

que era uma mensagem deixada por uma mulher para um interlocutor masculino. Assim, 

ressaltava-se ainda mais a segurança do comportamento feminino, além de evidenciar a 

representatividade que um produto voltado para a mulher moderna, preocupada com a sua 

própria saúde e com poder aquisitivo para contratar um seguro com tais características, tem 

para o mercado consumidor.  

Entretanto, essas representações se concentram na primeira fase de publicação da 

revista (junho de 2004 a maio de 2005). Já na fase seguinte, começa a ocorrer um 

deslizamento nessas formas de representação feminina. Os modelos mais conservadores 

voltam a ser acionados e atributos como sensualidade e delicadeza são mobilizados, como 

podemos ver em uma propaganda de cosméticos que apresenta a modelo Ana Hickmann 

apenas de calcinha (Figura 36). Este passa a ser o tom dos anúncios a partir de junho de 

2005. Não é à toa que esse também foi o momento em que a revista estabeleceu como 

estratégia englobar homens aspirantes a cargos executivos ao seu público-leitor, sem 

excluir diretamente as mulheres.  

Essa preocupação não ocorreu por acaso. Ao verificarmos os anúncios publicitários 

veiculados nas contracapas desta fase, os produtos destinados às mulheres, principalmente 

aqueles que dizem respeito aos cuidados com o corpo, continuaram a ser significativos, 

demonstrando a relevância comercial de ter um público feminino expressivo como leitor. 

Propagandas de cosméticos aparecem em sete das 12 edições desta etapa, mas nenhuma 

fazendo referência ao poder da mulher. Há apenas propagandas que poderiam estar 

presentes em qualquer revista, ou seja, no momento em que o periódico passa a ter essa 

abordagem mais híbrida, os anúncios resgatam representações femininas mais tradicionais, 

como no acionamento da tal “feminilidade”, representada pela “sensualidade feminina” e 

por determinados padrões de beleza, como a pele branca, o cabelo liso e o corpo magro.  

 A associação desses atributos com os produtos e os serviços é um recurso utilizado 

pela publicidade em diferentes tempos históricos, como nos esclarece Oliveira (2007) ao 

analisar os anúncios publicitários de diferentes revistas brasileiras publicadas entre a 

década de 1950 a 1980, como O Cruzeiro, Claudia, Nova e Ele e Ela. Para a autora, a 

partir da década de 1950, ocorre uma mudança nos discursos relacionados aos cuidados 

com o corpo: “este passou a ser visto como algo sobre o qual se podia investir, ao contrário 
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dos discursos anteriores que divulgavam a ideia da beleza corporal como um dom” (:295). 

Porém, os atributos vinculados às mulheres eram muito diferentes daqueles atribuídos aos 

homens.  

Se, por um lado, a meiguice, a graciosidade, a suavidade e a delicadeza eram 

constantemente ligadas ao feminino, por outro lado, o vigor e uma aparência distinta, 

elegante e alinhada eram predicados reservados aos homens. Dessa forma, ao mesmo 

tempo em que esse discurso reproduzia e construía uma representação do que era aceitável 

como feminino, não colocava em risco a “masculinidade” dos homens que também 

investiam nos cuidados com o corpo. A partir de 1970, esses anúncios sofrem influências 

do movimento feminista e das mudanças de comportamentos do período e passam a se 

apropriar de atributos relacionados a essa “nova” mulher, como emancipação e liberdade. 

No entanto, a preocupação com a beleza nunca foi abandonada, “essa mulher continuou a 

ser alvo da publicidade que lembrava que, mesmo ‘emancipada’ e livre, era importante 

continuar bela” (Oliveira, 2007:306). 

Esses marcadores ritualizados de gênero foram considerados por Goffman (1979), 

ao estudar os anúncios publicitários da década de 1970, como “displays de gênero”, que 

“funcionam como marcadores rituais de pertencimento a grupos de gênero, e em geral são 

assumidos tacitamente, apesar de serem culturalmente codificados e aprendidos quando da 

socialização das crianças” (Goffman, apud Gastaldo, 2008:152). Esses “displays de 

gênero” são tão conformados em nossa sociedade que, mesmo quando ocorre uma suposta 

tentativa de retomada de outras formas de representações das mulheres, associadas ao 

poder de decisão e à sua inserção no mundo dos negócios, como ocorreu no início de Vida 

Executiva, elas continuam reproduzindo alguns estereótipos do que seria um 

comportamento feminino.  

Um anúncio exemplar desta situação foi publicado em julho de 2005 na contracapa 

da revista, em uma propaganda de bebedouros de água com diversas cores para escritório, 

ou seja, um produto voltado para uma empresa trazia uma mulher como se estivesse 

escolhendo uma bolsa. Na chamada irônica da campanha publicitária foi enfatizado que 

“Hoje as mulheres precisam tomar decisões cada vez mais difíceis” (Figura 35), 

simplificando e diminuindo o poder decisório dessa “nova” representação de mulher. É 

importante registrar que nessa época a afirmação do poder das mulheres nos anúncios 

publicitários não vinha acompanhada de uma minimização do poder masculino em suas 

vidas, como aconteceu na fase anterior. Fato que, somado aos demais, caracteriza uma 

etapa de reformulação na identidade construída até então para a revista/mulher executiva.  
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Os anúncios de contracapas das outras fases da revista mantiveram a mesma 

tendência, com produtos destinados ao público feminino em geral: sabonetes, cremes, 

shampoos e bolsas, sendo estes os principais anunciantes das contracapas da revista em 

todas as etapas, assim como anúncios de empresas farmacêuticas e algumas propagandas 

de serviços. Em relação a este último produto, merece destaque um anúncio destinado a um 

seguro de vida, que dava cobertura em caso de diagnóstico de câncer de mama e 

ginecológico, ou seja, um produto similar ao veiculado na primeira fase da revista (Figura 

39). Apesar da similaridade, o anúncio foi de outra empresa e utilizou como estratégia de 

marketing o poder e o valor oriundos da maternidade e não das mulheres em cargos de 

prestígio, como ocorria na primeira etapa do periódico. Além disso, foi o único anúncio 

que apresentou uma mulher de cabelo encaracolado e não liso, como era habitual em todos 

os outros, fato este que nos chamou a atenção pela diferença de padrão de cabelo até então 

apresentado nas capas e nas contracapas da revista. A chamada: “Amor de mãe é tão 

valioso que merece um seguro especial” não deixava dúvidas a respeito da 

recuperação/mobilização dos valores da maternidade como um elemento importante na 

construção da identidade feminina.  

Por fim, os anúncios publicados em 2010, no período de relançamento da revista, 

apesar de trazerem frases que sinalizavam valores como praticidade, modernidade e poder 

dessa “nova” mulher, mais do que nunca exibiam imagens pautadas em determinados 

padrões femininos de beleza, com modelos jovens e magras, ou seja, a sensualidade 

voltando a ser o tema mais explorado na construção visual dessas propagandas. Como bons 

exemplos temos o anúncio de abril de 2010 de um creme de depilação, com uma mulher 

aparentemente nua, embaixo do chuveiro, com a seguinte chamada “Com Shower Power 

você pode se depilar enquanto toma banho. Tão prático que só pode ter sido inventado por 

alguma mulher” (Figura 43). No mês seguinte, o destaque é dado para uma clínica de 

estética. Ao lado da frase “As mulheres transformaram o mundo. A Onodera Estética 

transforma seus tratamentos em uma grande oportunidade”, aparece uma mulher de roupa 

clara tomando banho em cachoeira, o que deixa visível os contornos de um corpo segundo 

os padrões ideais de beleza (Figura 44). Além da sensualidade constantemente acionada, 

temos a promessa de transformação da aparência visando a uma “grande oportunidade”, 

seja no mercado de trabalho, seja na vida pessoal, bem como a apropriação do estilo de 

vida de uma mulher que possui diferentes atividades e precisa de praticidade e conforto, 

isto é, a representação dessa “nova” mulher trabalhadora.  
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Um anúncio exemplar foi publicado na última edição da revista (julho de 2010); 

nele, uma marca de calçados apresenta fotos de uma jovem modelo, em diferentes 

ambientes, contextualizadas com o seguinte texto: “Campesi é o calçado da mulher 

moderna, que precisa dar conta, com muito charme, de inúmeros compromissos 

profissionais, domésticos e sociais. E que merece sentir-se confortável e equilibrada para 

enfrentar tanta agitação sem o prejuízo do seu bem-estar” (Figura 45), sintetizando assim o 

ideal dessa mulher que busca o sucesso com equilíbrio. 

De um modo geral, todas as propagandas costumam se pautar em um “tipo ideal”, 

no sentido dado por Weber (1999),
30

 na sua forma mais extremada. Para Goffman (1979): 

 

As imagens publicitárias são “hiper-ritualizadas” porque, se na vida 

cotidiana os comportamentos expressivos ocorrem espontaneamente, na 

publicidade eles são “ensaiados”, produzidos, repetidos, até que exprimam 

com a máxima eficiência comunicacional o sentido desejado. Isso ocorre 

pela própria natureza do discurso publicitário, que não tem tempo nem 

dinheiro (e na mídia, tempo é dinheiro) para perder com ambiguidades – os 

significados precisam ser captados num relance. (Goffman apud Gastaldo, 

2008:152)   

Desta forma, a hiper-ritualização do discurso publicitários das capas da revista Vida 

Executiva/Mulher Executiva exploraram os diversos “displays de gênero” disponíveis, seja 

o da mulher poderosa e com total independência, como aquela do início, seja o da mulher 

sensual, bela e maternal. A construção desse discurso visa sempre capturar o consumidor, 

no caso a consumidora, pelo ideal aspirado, ou seja, para se venderem produtos e serviços, 

as imagens e os textos precisam provocar um desejo que inspire as consumidoras. Portanto, 

a executiva sempre será mais executiva, a mãe mais maternal, a mulher mais sensual e, 

principalmente, sempre estará dentro dos padrões de beleza estabelecidos. 

                                                           
30

 A tipologia proposta por Weber (1999) é um instrumento abstrato de análise sociológica, que por não 

corresponder diretamente à realidade é valioso para refletir sobre o fenômeno a ser analisado. 
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Capítulo 2 – Trajetórias executivas em revista 

        

 Daí a atenção voltada para a matéria com que se opera 

 o encontro entre “o mundo do texto” e o “mundo do leitor”. 

(Roger Chartier, 1991:178) 

 

    O discurso construído pelas capas e contracapas de Vida Executiva/Mulher 

Executiva se estendia para o interior da revista, principalmente com exemplos de trajetórias 

de mulheres bem-sucedidas. Esses verdadeiros testemunhos do sucesso que eram 

publicados em forma de texto nas páginas do periódico também se apresentaram como 

uma importante fonte para acessarmos a produção de representações, estilos de vida, 

processos de imposição de padrões de carreiras, trazendo, ainda, elementos importantes 

que contribuíam para identificar outras características da produção de um discurso do ideal 

de mulher executiva. Dessa forma, optamos neste capítulo em dá uma maior atenção aos 

textos publicados sobre as executivas que foram retratadas no periódico, com o objetivo de 

elucidar algumas questões: Como eram construídas essas narrativas? Quais foram as 

principais convergências e mudanças ocorridas ao longo do período de publicação do 

periódico? Quais eram os elementos mais valorizados na construção desses textos?  

Mulheres e homens executivos eram tratados da mesma forma? 

  Porém, antes de selecionarmos as seções específicas que serão objetos dessa 

análise, faz-se necessário explorarmos um pouco mais os sumários do periódico com o 

objetivo de encontrarmos pistas que nos permitirão um maior entendimento do discurso 

geral que a revista visava construir. 

  Por fim, o capítulo irá explorar um espaço privilegiado, que são as cartas dos 

leitores. A proposta é investigar quem são essas pessoas, o que elas achavam da revista, ou 

pelo menos, o que o periódico, ao publicar determinadas cartas, gostaria que o leitor 

falasse sobre ele.  

  Dessa forma, analisando esses três espaços distintos: sumários, textos com as 

trajetórias das executivas retratadas e as cartas dos leitores, visamos investigar as formas 

elegidas para construção de um discurso que possui uma determinada circularidade, mas 

que também se deparava com a liberdade do leitor. 
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SUMÁRIO 
 

   A Revista da Mulher de Sucesso:                        Com Você na Conquista do Sucesso: 

de junho de 2004 a maio de 2005                         de junho de 2005 a agosto de 2006   

            
 Figura 46 - Vida Executiva, nov. de 2004.                                    Figura 47 - Vida Executiva, jun. de 2005.  

 
Com a Mulher na Conquista do Sucesso:                        Para as Mulheres que Buscam o Sucesso com  

Equilíbrio: de setembro de 2006 a maio de 2007         de junho a dezembro de 2007 

         
Figura 48 - Vida Executiva, fev. de 2007.                           Figura 49 - Vida Executiva, dez. de 2007. 
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Sucesso, Carreira, Dinheiro, Vida Pessoal, Moda, Etiqueta, Beleza e Atitude: 

de novembro de 2009 a julho de 2010 

 

  
 
Figura 50 - Mulher Executiva, março de 2010. 
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2.1 O que os leitores poderiam encontrar em Vida Executiva/Mulher Executiva 

Podemos descobrir pistas importantes ao analisar os sumários apresentados. De 

imediato, o título dessa parte da revista era intitulada “Na recepção”, uma alusão direta à 

entrada de uma empresa (Figura 46). Dessa forma, ao mesmo tempo em que a revista 

aumentava a identificação com as leitoras ao utilizar termos do ambiente empresarial, 

também sugeria as possibilidades de inserção para as aspirantes. 

A primeira seção, “Na capa”, trazia informações sobre algumas chamadas de 

destaque na capa da edição. Em seguida, havia a seção “Informação”, com dicas de 

comportamentos mais aceitáveis no ambiente empresarial, tendo uma subseção intitulada 

“Etiqueta básica” (organizada no estilo de perguntas e respostas) que discorria sobre como 

agir em várias situações do cotidiano no trabalho. Algumas matérias são bastante 

significativas para ilustrar o tom pedagógico da revista: como se comportar em um almoço 

de negócios e em reuniões de trabalho; como usar corretamente o celular na empresa; 

como proceder, ao sair de férias, com os pertences pessoais que estão na mesa de trabalho; 

que roupa usar se tiver que trabalhar no final de semana, entre outros. Estes itens são 

apenas alguns exemplos do nível de detalhamento das orientações que a revista dava para 

as suas leitoras, ou seja, um modelo exemplar de periódico no estilo autoajuda para quem 

está iniciando suas atividades no mercado de trabalho e deseja aprender determinados 

códigos de comportamentos para construir uma carreira bem-sucedida nesse campo. 

Não à toa que as duas subseções seguintes apresentavam dicas para auxiliar na 

ascensão na carreira. Com os subtítulos “Evolução” e “Tendência”, traziam recomendações 

para se conseguir um melhor posicionamento no mercado de trabalho, entre eles, o 

desenvolvimento de competências mais valorizadas no momento para inserção e ascensão 

em uma empresa, como criatividade, iniciativa e inovação, além de frisar a importância de 

compartilhar conhecimentos, delegar atividades e administrar o tempo, por exemplo. As 

subseções “Hi tech” e “Tecnologia” abordavam as tendências de novas tecnologias em 

informática e telefonia celular.  

Por último, temos a subseção intitulada “Contexto”, que tratava das questões 

políticas do momento, como na edição de outubro de 2004, em que se faz uma breve 

análise das eleições americanas acompanhada dos perfis das candidaturas de George W. 

Bush e John Kerry. Nesse caso, fica evidente que uma executiva precisa ser bem informada 

em termos comportamentais, mas também necessita conhecer o mundo político e social 

mais amplo. “Contexto” seleciona e sintetiza “o que” se precisa saber sobre aquilo que está 

acontecendo. 
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A seção “Personalidades” possuía uma subseção denominada “Perfil”, que era 

destinada à executiva retratada na capa. Apresentava um texto abordando alguns elementos 

da sua história de vida e a sua experiência no ambiente empresarial. Por entendermos que 

se tratava de uma importante fonte para acessarmos os discursos que a revista construía a 

respeito das trajetórias dessas mulheres, foi uma das primeiras seções que escolhemos 

como objeto de análise para este capítulo. 

 “Imagem em alta” é uma seção dedicada às tendências da moda – vestuário, 

maquiagem, perfumes, cosméticos e cortes de cabelos direcionados a um público mais 

clássico e sofisticado – contemplando algumas poucas páginas com dicas de nutrição e 

cuidados com a saúde, similar aos modelos já existentes de revistas destinadas ao público 

feminino, porém trazendo exemplos de representações mais voltadas para as mulheres que 

assumem posições executivas. 

          A penúltima seção, intitulada “Relacionamento”, apresentava questões em sua 

maioria voltadas para a conciliação família/trabalho, para as relações com colegas e/ou 

chefe. Um exemplo foi o artigo da edição de novembro de 2004, que descrevia os dilemas 

da maternidade e os cuidados com os filhos, com o título “A hora de ter filhos – é preciso 

considerar as necessidades do casal e o momento profissional”. Seguindo essa mesma 

tendência, a edição de julho de 2004 trazia a matéria: “Socorro! crianças em casa”, com a 

recomendação de roteiros de atividades para o período de férias dos filhos, demonstrando 

assim que a revista também era parceira dessa mulher nas orientações da vida privada.  

Ao final da revista, de forma destacada em um quadro, mas em letra menor, temos 

as “Seções básicas”, com carta e e-mails de leitoras, dicas de investimentos financeiros, 

endereços dos produtos listados e informações sobre o que fazer no tempo livre e, 

surpreendentemente para uma revista de negócios, uma seção de previsões astrológicas 

voltadas para a carreira profissional. 

Essa estrutura das seções permaneceu a mesma no decorrer das 12 primeiras 

edições da revista. Em junho de 2005, na edição que inaugurou a fase da revista que 

abarcou homens também como leitores, a estrutura das seções, pela primeira vez, foi 

alterada, porém a maioria dos temas abordados foi mantida (Figura 47). Com o novo título 

de “Sumário”, as seções continuaram sendo iniciadas por “Na capa”, na qual eram 

apresentadas as principais matérias veiculadas na capa da edição. Logo em seguida, o foco 

da revista no auxílio à trajetória profissional das aspirantes foi reforçado por uma nova 

seção intitulada “Carreira”, em que as dicas e as estratégias de ascensão profissional 

tinham um maior destaque. A seção “Informação” passou a se chamar “Atualidades” e 
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manteve as mesmas subseções anteriores. Também a seção “Relacionamento” foi mantida 

com as mesmas características, ou seja, um espaço voltado para as relações com os chefes 

e subordinados e a conciliação família e trabalho. 

 Já a subseção “Perfil” deu lugar à seção “Gente”, o título sugerindo um tom mais 

próximo das leitoras, e o espaço continuou a retratar as trajetórias executivas, porém, além 

das mulheres, passou a focar também os homens, embora eles não ocupassem as capas da 

revista. Esta foi a segunda seção que escolhemos para ser objeto de nossa análise, visto que 

possuía características similares às da anteriormente analisada e ainda trazia a vantagem de 

realizarmos um comparativo das trajetórias femininas apresentadas até então com as 

masculinas. 

“Imagem em alta” foi substituída por uma seção chamada “Imagem e bem-estar”. 

Esta última mudança demonstra a ampliação das orientações de autoajuda, não apenas 

direcionadas para o visual e a beleza, mas também para os problemas de saúde e os 

conflitos pessoais mais “sérios” e bem mais complexos, algo com que os homens também 

poderiam se preocupar. O espaço “Seções básicas” passou a se chamar “Seções gerais” e 

podemos registrar uma pequena mudança: a subseção “Astrológica” inserida nas “Seções 

básicas”, na qual apareciam previsões astrológicas para a carreira de cada signo, foi 

retirada. Mais um elemento que caracterizava a tentativa de ampliação do público-leitor, 

considerando que este tema é tratado na maioria das revistas femininas e não é apresentado 

nas revistas de negócios direcionadas para o público masculino. 

 Na terceira fase da revista, na qual ela retoma o seu direcionamento para as 

mulheres, duas mudanças são registradas: as seções “Relacionamento” e “Carreira” 

desapareceram, mas os temas abordados nesses espaços continuaram sendo assunto da 

revista no espaço “Na capa” (Figura 48). No período de junho a dezembro de 2007, a 

estrutura das seções inicialmente foi elaborada de forma mais livre, sem muitas 

especificações/divisões. Todo o conteúdo foi apresentado em apenas três seções: “Na 

capa”, “Matérias” e “Seções”. 

Essa estrutura simples se manteve até o momento da entrada da nova editora-chefe, 

quando uma nova organização surge em outubro de 2007 (Figura 49). A revista passa a ser 

dividida em cinco seções: “Carreira e sucesso”, “Gestão e mercado”, “Estilo e bem-estar”, 

“Tecnologia e finanças” e “Sempre aqui”. Essa mudança sinalizou o interesse de agrupar 

os temas veiculados até então em determinadas categorias, mas sem fazer grandes 

alterações nos assuntos abordados. Dessa forma, a revista aproveitava para reforçar 

algumas noções que ela considerava importantes para a trajetória de uma executiva.  
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De um modo geral, os temas enfocados em Vida Executiva no período de junho de 

2004 a dezembro de 2007 se mantiveram os mesmos, porém percebemos mudanças sutis 

em determinados conteúdos e principalmente nas formas em que eles eram abordados e 

apresentados. Dependendo da estratégia do periódico no momento e da influência dos 

diferentes agentes que atuavam nesse projeto de revista, esses temas recebiam maior ou 

menor atenção, eram mantidos ou excluídos e, acima de tudo, contribuíam para a 

mensagem que a revista gostaria de passar. Confirma-se assim o poder dos “dispositivos 

formais”, no sentido dado por Roger Chartier (1989), e sua influência no diálogo entre 

texto e leitor. No entanto, mesmo com algumas alterações, pudemos notar que esses 

elementos sempre encontravam convergência na representação de uma categoria similar a 

um guia de autoajuda, possivelmente no intuito de auxiliar novatas e aspirantes na criação 

de um habitus, e ao fazerem recomendações diretas quanto a padrões de comportamento 

mais aceitáveis para uma executiva, o que deixava ainda mais clara a alusão a um 

“processo civilizador”. 

Esta estratégia foi mantida no relançamento da revista, em novembro de 2009. 

Nessa fase, a diagramação do sumário, agora chamado “Executiva homepage”, é alterado 

radicalmente e passa a ocupar duas páginas com muitas imagens de executivas e objetos 

femininos (Figura 50). Porém, a abordagem e a estratégia se mantiveram as mesmas, 

inclusive as seções apresentando temas muito similares. No entanto, cada uma delas passa 

a ter alguns títulos de abertura com grande destaque, como: “Vencedora, empreendedora, 

feminina, antenada e expert”. Dessa forma, a revista se torna ainda mais contundente ao 

destacar as principais características que uma mulher bem-sucedida deveria ter e se 

apresenta, logo na primeira página, como um importante guia para as leitoras nesse 

processo de desenvolvimento. As seções “Palavra de presidente” e “História de 

sucesso” foram os espaços que a revista elegeu para apresentar as trajetórias das 

executivas durante o período de novembro de 2009 a julho de 2010. Portanto, elegemos 

também estas seções para a nossa análise. Não foi à toa que ambas apareceram logo abaixo 

dos títulos “Vencedora e empreendedora”, respectivamente. 

Para a análise dos textos sobre as trajetórias executivas apresentadas no periódico, 

selecionamos pela redação, como exemplares, as sessões “Perfil” e “Gente” de Vida 

Executiva, e “Palavra de presidente” e “História de sucesso” de Mulher Executiva, 

considerando a riqueza maior de elementos sobre a trajetória desses personagens, em 

função da importância do texto apresentado para a compreensão do que estava sendo 
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proposto como visão de mundo de uma carreira executiva bem-sucedida e, por fim, pelo 

destaque dado pela revista aos espaços.  

A proposta de analisarmos essas seções, publicadas em momentos distintos, tem 

como objetivo avaliar se, nesse curto lapso de tempo, houve transformações nas formas de 

representar o que constituía o “sucesso” de uma mulher executiva (o que foi mantido 

nessas representações e o que foi alterado). O ideal de executiva apresentado até 2007 foi 

diferente? E, se o foi, em que se distingue daquele apresentado em 2010? As estratégias e 

as negociações estabelecidas para ascender a cargos de maior prestígio possuem os 

mesmos obstáculos, sendo as mulheres submetidas às mesmas tensões? 

Com o objetivo de promover uma maior reflexão sobre estes temas, 

estabeleceremos ainda um diálogo direto com trechos de entrevistas realizadas com 

executivas para o artigo elaborado por Bruschini e Puppin (2004), intitulado “Trabalho de 

mulheres executivas no Brasil no final do século XX”. A escolha pela pesquisa destas 

autoras se deve, primeiro, ao pioneirismo do estudo (um dos primeiros a tratar do tema no 

campo das Ciências Sociais), segundo, pelo ano de sua publicação, o mesmo do 

lançamento da revista Vida Executiva. 

  

2.2 Perfis de sucesso em Vida Executiva: a trajetória do herói feminino 

Em um primeiro momento, a palavra “perfil”, título da subseção de Vida Executiva, 

remete-nos à preocupação em traçar as principais características de alguém, neste caso, 

daquela que seria considerada uma executiva de sucesso. Porém, este é também um termo 

que vem sendo tradicionalmente utilizado pelas empresas para definir os principais 

critérios para uma pessoa “ganhar” uma vaga: o tipo ideal, no sentido weberiano, de quem 

deve ser recrutado para ocupar determinado cargo. O recurso de empregar um vocabulário 

empresarial não é uma grande novidade na revista, já que em outros espaços do periódico 

essa linguagem era frequentemente usada, contribuindo para aumentar a legitimidade da 

publicação e criando maior proximidade com as leitoras que já trabalhavam ou com 

aquelas que almejavam trabalhar em empresas. 

Durante a primeira fase da revista, de junho de 2004 a maio de 2005, todas as 12 

matérias da subseção “Perfil” foram destinadas à executiva retratada na capa e mantiveram 

uma estrutura recorrente. Fica claro que existia um roteiro, elaborado pelos responsáveis 

pela subseção e certamente aprovado pela redação, que pode ser entendido como aquele 

que cobria as questões consideradas relevantes para se traçar a trajetória de sucesso da 

executiva. É justamente por isso que “Perfil” nos interessa, pois ele condensa um 
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imaginário coletivo sobre o mundo de mulheres executivas que estava sendo 

compartilhado e divulgado, numa clara retroalimentação. 

 O que observamos é que, além da trajetória profissional propriamente dita das 

executivas, dados da sua vida pessoal eram apresentados, contemplando informações que 

demonstravam as dificuldades encontradas por essas mulheres para se tornarem “bem 

sucedidas”. O que se vê como modelo é que todas tiveram que se dedicar fortemente ao 

trabalho, uma vez que, mesmo diante de todas as dificuldades e conflitos encontrados, 

sabiam “desde o começo” o que queriam, estando determinadas a “vencer” e, por isso, 

saindo-se vitoriosas em diversas situações difíceis. O exemplo de Maria Sílvia Bastos é 

suficiente para demonstrar o que destacamos: 

Filha do médico Rui e da professora de piano Maria Alexandrina, Maria 

Sílvia é primogênita da família de quatro irmãos, nascida em Bom Jesus de 

Itabapoana [...] aos 17 (anos) ela arrumou as malas e foi morar com uma tia 

no Rio de Janeiro para tentar uma vaga na Fundação Getúlio Vargas. 

Conseguiu.
31  

 

Mas além das dificuldades presentes na vida dessas mulheres, algumas delas 

aparecem nas páginas de Vida Executiva como verdadeiras predestinadas, ou seja, como 

alguém que possui algum tipo de “dom” e proteção: dos homens, dos deuses, da sorte, de 

tudo isso, enfim. A matéria sobre Amália Sina, presidente da Walita, evidencia o ponto que 

maquiavelicamente combina virtude e sorte:  

Aos 14 anos, estudante de escola pública de São Paulo, Amália Sina foi 

classificada para um concurso de leitura. Em pé, em frente de uma banca 

formada por professores, leu o texto cheia de segurança e ganhou a 

competição. Seu prêmio foi uma pequena estante com três prateleiras, 

repleta de livros, que ela guarda até hoje. “[...] um verdadeiro sinal de que 

eu tinha o que se pode chamar de dom. Sabia que deveria me envolver em 

alguma profissão em que eu pudesse falar, me expor”.
32

 

 

        O início precoce da trajetória de Eneida Bini, na Avon, reitera esse “padrão”, sendo 

verbalizado pela própria executiva como um momento de superação. 

Começou na empresa de cosméticos aos 19 anos, na contabilidade. “Havia 

vagas para secretária em diferentes departamentos, e eu escolhi concorrer 

justamente àquela considerada a mais difícil. Fui contratada de cara”.
33

 

 

          Nesses relatos de trajetória, as entrevistadas – é bom lembrar que estimuladas pela 

revista – tendem a buscar uma lógica linear e direta, tipo causa e efeito, estabelecendo 

relações coerentes e mesmo providenciais entre episódios de suas vidas, dando-lhes um 
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claro sentido a posteriori. Impossível não lembrar do conceito de ilusão biográfica34 de 

Bourdieu (2006), que nos adverte que uma história de vida, ao ser narrada, apresenta-se 

como um “projeto”, tendo início, meio e fim, no caso, glorioso.  

          O que o exemplo desses perfis destaca é o fato de a revista recorrer à construção da 

carreira executiva dessas mulheres segundo o modelo de autênticas trajetórias heroicas, o 

que impõe algumas reflexões sobre a própria categoria de herói, sobretudo porque, nesse 

caso, o herói é feminino, o que complexifica a constituição de sua figura mítica exemplar. 

A protagonista, mesmo diante de todas as adversidades, conseguiu vencer os desafios e 

alcançar o tão almejado sucesso, ou seja, esse processo de ascensão não era fácil, mas 

possível. Esse discurso costuma ter um papel de forte aspiração profissional, sendo 

detentor de uma importante mensagem subliminar: “se elas conseguiram, eu também posso 

chegar lá”. 

           Para reforçar a importância dessas trajetórias heroicas e pontuar por que são 

mulheres bem-sucedidas, atributos tradicionalmente associados ao masculino, como 

firmeza, assertividade e objetividade, são mobilizados. 

Um bom exemplo encontra-se na descrição da voz de Eneida Bini: “sua voz é 

firme, segura e pontuada pelo entusiasmo”.
35

 Também na apresentação de Amália Sina 

essa ambivalência fica ainda mais clara: “Ela admite que teve de desenterrar entre suas 

particularidades algumas predominantemente masculinas, como objetividade e 

assertividade. Isso, todavia, não comprometeu a sua feminilidade”.
36

  

         O não comprometimento da feminilidade será sistematicamente mencionado em Vida 

Executiva. Nota-se que esta era uma preocupação recorrente na construção do discurso de 

uma mulher bem-sucedida que não se masculinizou. Apesar de demonstrar a exigência de 

atributos tradicionalmente associados ao masculino, a revista alertava para esse perigo. 

        Não à toa que nessa primeira fase da revista a importância da beleza e da boa 

aparência da mulher era muito valorizada. Mas essa beleza nunca era um atributo isolado, 

estando diretamente associado à inteligência e a outras qualidades. O exemplo de Ana 

Cristina Tena, vice-presidente da Credicard, é ilustrativo: 

O sucesso não veio de graça para essa bela morena de 37 anos, sorriso 

largo e corpo de modelo – 58 quilos distribuídos em 1m77. A educação 
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rígida, num tradicional colégio alemão de São Paulo, a fez tomar gosto 

pelos números. Lá, participou de inúmeras maratonas de física e 

matemática (e ganhou todas). Aos 17 anos, foi aprovada em dois 

vestibulares: administração de empresas na concorridíssima Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), e direito, na igualmente renomada Faculdade de 

Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP).
37

  

 

        Ao associar beleza física com empenho nos estudos e conquistas acadêmicas, o 

discurso construído pela revista demonstrava que, para ser uma mulher de sucesso, a 

dedicação, o esforço e a inteligência eram fundamentais, reforçando a ideia de que “ser 

executiva” era uma tarefa árdua, algo conseguido não sem grande esforço ou “dado de 

graça”. Em outros momentos, a revista alertava as leitoras sobre a importância de manter 

uma boa aparência, ressaltando que um visual bem cuidado era fundamento necessário 

para se conquistar e se manter uma carreira de sucesso. No primeiro capítulo desta tese, 

quando analisamos as imagens de mulheres escolhidas para as capas do periódico, a 

centralidade do que estava sendo definindo como boa aparência também se traduzia em 

palavras, como ocorre com a executiva Amália Sina, apresentada com um toque de 

exotismo: “Unhas sempre bem pintadas – geralmente de vermelho – maquiagem na 

medida, terno alinhado, tudo valoriza o visual exótico de Amália, resultado da mistura de 

traços da mãe polonesa com o pai chinês”.
38

 

A descrição da vice-presidente da Oracle, Elisabete Waller, reitera o mesmo ponto, 

mas, neste caso, com um objetivo suplementar evidente. A beleza dos atributos físicos 

femininos é ressaltada para desmistificar uma imaginada (e acreditada) postura de maior 

severidade e dureza que mulheres, em cargos de prestígio, teriam que cultivar como 

garantia de autoridade. Por isso, a chamada que abre a matéria sobre a trajetória da 

entrevistada é bem didática. 

Imagine a vice-presidente de uma empresa de tecnologia. Com certeza a 

primeira imagem que vem à sua mente é a de uma mulher séria, durona, 

fria, quase uma Hitler de saias. Mas espere até conhecer Elisabete Waller, 

vice-presidente de aplicativos da Oracle, para suas teorias irem por água 

abaixo. Com 1,50 metros e 50 quilos, a baixinha, como ela mesma diz, é 

pura energia e equilíbrio.
39

 

                                  

                       Autoridade e não autoritarismo – despotismo mesmo, ao se lembrar um Hitler 

de saias –evidenciam a importância da manutenção de um “equilíbrio” que é construído 

como uma bem dosada mistura de características femininas e masculinas, posta em prática 
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quando tais mulheres assumem as atividades de chefia. Talvez essa preocupação seja fruto 

do que se acreditava ter sido a postura das primeiras mulheres executivas que, na década de 

1980, quando existiam em pequeno número, pois se vivia o início dessa carreira, teria sido 

assumida como forma de legitimação de função, uma aproximação com o que também era 

imaginado como padrão masculino de chefia. Tal aproximação, inclusive, abrangeria uma 

espécie de adoção de “cópias” de postura e de vestuário masculinos nos anos 2000, 

afastadas depois como danosas e contraproducentes. Esse tipo de imaginário contra o qual 

a revista investe tem longo passado, sendo a herança de um discurso antifeminista, muito 

usado para ridicularizar as mulheres que trabalhavam em atividades remuneradas, fossem 

elas integrantes do movimento feminista ou não.  

Nesse caso, as lutas pela emancipação feminina, nas quais se incluía o direito de 

voto, ao divórcio e ao trabalho, eram apresentadas como perigosas, sendo desacreditadas e 

desqualificadas na medida em que eram associadas a um processo através do qual as 

mulheres acabavam assumindo formas masculinizadas, perdendo sua “essencial” 

feminilidade. Lançando mão do humor, as charges cumpriam um papel importante nessa 

ação de denúncia, no início do século XX, no Brasil, o que, por razões compreensíveis, não 

atingia as mulheres camponesas ou operárias, que trabalhavam arduamente, mas se 

voltavam para parcelas mais bem situadas, nas quais, aí sim, a feminilidade era colocada 

em risco em função do trabalho que deveria ser reservado aos homens.40  

Para desmistificar esse imaginário social, que tem longa duração, a revista se dedica 

com afinco à questão do “não comprometimento da feminilidade”, pois, no caso das 

executivas, tratava-se do exercício de funções de poder e mando, até bem recentemente 

monopolizadas por homens. Mesmo quando alguma característica considerada masculina é 

citada pela revista, vinha com um contraponto de outra associada ao feminino. Essa 

ambivalência, carregada de tensões e conflitos, é apresentada às leitoras como uma 

construção harmoniosa e “natural” entre atributos femininos e masculinos, aparecendo de 

forma mais sutil na primeira fase de Vida Executiva, mas se tornando cada vez mais 

frequente e evidente com o passar das edições. Em 2007, por exemplo, as características 

socialmente atribuídas ao feminino, como sensibilidade, beleza e delicadeza, são 

constantemente utilizadas para descrever as executivas. Nenhuma novidade, considerando-

se que atributos como estes são usados para “elogiar” mulheres em qualquer revista 

feminina.  
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A diferença que se faz presente é que nessa revista tais adjetivos/atributos nunca 

apareceram sozinhos, estando sempre associados a outros identificados como social e 

culturalmente masculinos, como firmeza, assertividade, capacidade de mando, objetividade 

e empreendedorismo. Dois perfis ilustram bem essa estratégia do periódico. O de Patrícia 

Peck, que fala que “sua sensibilidade e perfil empreendedor a colocaram numa área que, lá 

por volta de 1997 e 1998, ainda era pouco conhecida: a de direito digital”,
41

 e mais uma 

vez o de Maria Sílvia Bastos: “Terna e firme ao mesmo tempo, acredita que o ambiente de 

trabalho deve ser harmônico”.
42

 

           Em alguns momentos, essa ambiguidade é a chamada que abre a matéria sobre a 

entrevistada, e assume tons romantizados de grande apelo às leitoras. 

Sua fisionomia se molda às emoções. O semblante de chefe mandona, ao 

falar sobre prazos de um projeto, se transforma em um ar meigo e doce, 

quando fica meio sem jeito na hora de tirar uma foto, ou sorri como criança 

sapeca quando, durante a entrevista, um botão da blusa arrebenta, ou 

entona a voz que toda mãe tem quando fala com uma filha,  e chega ao 

olhar mais puro da feminilidade quando se refere ao aniversário do marido, 

que seria comemorado no dia em que nos encontramos.
43 

 

         Em outros números, o tom romântico é deixado de lado e substituído por um texto 

claro e incisivo na conjugação desses atributos, evidenciando que a feminilidade, que não 

podia ser perdida, precisava se combinar a atributos masculinos, considerados decisivos e 

sem os quais a ascensão das mulheres, principalmente em segmentos da economia 

“tradicionalmente” masculinos, não se realizaria. A revista, em alguns desses casos, 

também se aproveita para destacar e valorizar o que estava sendo delimitado como uma 

identidade das executivas nacionais, o que estava sendo apreendido, inclusive, por 

executivas estrangeiras que viviam no Brasil. 

Se não fosse pelo sotaque, Ann Willians, CEO da Okto Mobile Ideas, 

passaria por uma brasileira nata. Norte-americana nascida no Arizona, ela 

pouco lembra as típicas executivas estrangeiras: secas e duronas. Pelo 

contrário, Ann é delicada e feminina. Isso, no entanto, não impede que a 

empresária seja forte e corajosa. Aliás, é graças a esta firmeza e coragem 

que Ann é hoje sócia de uma empresa de tecnologia, terreno dominado pela 

ala masculina, mas que vem sendo invadido pelas mulheres.
44  

 

         A superioridade do perfil da executiva “nacional”, demarcado exatamente pela 

visibilidade do feminino, também domina a apresentação de outra executiva estrangeira, na 
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qual há uma perfeita da harmonia entre as características de gênero sistematicamente 

citadas pela revista. 

Olhos azuis, cabelos loiros e uma pronúncia com sotaque denunciam a 

origem de Annie Morrisey, nascida na Inglaterra há 44 anos, mas que há 20 

escolheu o Brasil para construir sua história de vida. O estilo natural e os 

gestos delicados, porém firmes, revelam o perfil de uma bem-sucedida 

executiva, que sabe se impor sem perder os traços de feminilidade.
45 

 

         A importância dos atributos identificados como masculinos na composição da 

personalidade da executiva, bem como os obstáculos trazidos por ser uma mulher, 

aparecem na revista, muitas vezes, de forma explícita, evidenciando não só a duração de 

um imaginário sobre o feminino, como igualmente a necessidade de as executivas o 

conhecerem e saberem lidar com ele para vencer resistências e ganhar respeito, em especial 

de homens de gerações mais velhas. A entrevista com Christina Carvalho Pinto, da agência 

de publicidade Publicis Norton, relembrando o início de sua carreira é absolutamente 

pedagógico em relação às brechas socioculturais que as mulheres em posição de mando 

têm que explorar para quebrar o “teto de vidro”, nem tão transparente assim. 

Quando cheguei à agência, encontrei Geraldinho – como carinhosamente 

sempre o chamei – nervoso. Ele me disse que não havia comentado com 

seu pai, Geraldo Alonso (fundador da agência), sobre a minha contratação 

e que, quando ele soube, ficou irritado. Ele queria um homem para o cargo. 

Eu fui à sala dele e conversei informalmente. Foi bom. Uma semana depois 

da minha estreia na agência, estava no escritório bem cedo quando tocou o 

telefone da minha sala e ouvi “Dona Christina, a senhora está aí no seu 

escritório?”. Era o Geraldo Alonso. “Posso fazer uma visita?” [...] Em 

seguida, fez uma declaração inesquecível: “Vou lhe dizer uma coisa, a 

senhora para mim é homem”. Daquele momento em diante surgiu uma 

grande amizade.
46

 

 

         O depoimento da executiva, que destaca o que na metodologia da História Oral 

chamamos de “caso” exemplar e citável, pela força que contém de significados, chama a 

atenção para a maneira como a entrevistada lidou com o preconceito do fundador da 

empresa, dando pistas de sua estratégia para vencê-lo: conversa informal, bem cedo no 

escritório, aliança com o filho mais novo, enfim, ações que mostram sua capacidade, sem 

afrontar o poder do chefe, contornando-o e invertendo-o a seu favor. Especificamente neste 

exemplo, a noção de dominação masculina de Bourdieu (1998) é aplicável, juntamente 

com a de brechas sociais de Michel de Certeau (1996). A história narrada mostra que as 

relações entre dominantes e dominados – como a questão de gênero – muitas vezes se 

desenvolvem com a marca da ambiguidade de procedimentos do dominado, isto é, 
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aceitando/ dialogando/não enfrentando diretamente o veto do dominante, o que permite ao 

dominado exercer o seu poder. Esse processo não é construído fora de um campo de 

forças, e apresenta a complexidade da dinâmica de relações sociais de gênero na área do 

trabalho, pois a entrevistada valoriza o episódio, tanto que o narra como um momento 

simbólico decisivo em sua vida de conquistas profissionais, ao mesmo tempo em que 

confirma/reforça o preconceito sofrido. 

Episódio semelhante ocorreu com a executiva Helena Simões no momento de se 

candidatar para um recrutamento interno de uma vaga na área financeira da Avon, empresa 

na qual já era funcionária. Mais uma vez, o fato de ser mulher foi visto como uma 

característica negativa para assumir um cargo na área financeira, “predestinada” a homens. 

Nessa história, como se vê pela citação, houve dissimulação inicial e enfretamento 

posterior, destacando-se que esta era a área de formação da executiva, ou seja, ela possuía 

os requisitos formais para o que pleiteava.  

Tudo corria bem com a sua carreira na área comercial da companhia, 

quando ela resolveu investir no financeiro, sua área de formação. Pensava 

em deixar o emprego para isso, quando viu no jornal de domingo um 

anúncio da própria Avon recrutando um economista. Resolveu buscar 

informações, dizendo que era para um amigo. Quando se apresentou para 

as entrevistas, nem o mal-estar surgido foi suficiente para fazê-la desistir. 

“Além do constrangimento, disseram que precisava ser um homem, pois a 

carga horária era pesada”, afirma a executiva que ganhou a vaga e, de 

quebra, seu convite para o departamento de marketing.
47

 

 

Além da mensagem óbvia de que nas empresas existem determinados cargos e 

áreas que são destinados senão exclusivamente, ao menos preferencialmente para os 

homens, os depoimentos acima trazem um dado importante: os dois casos ocorreram em 

empresas que por não serem de segmentos tradicionalmente masculinos, como metalurgia 

e siderurgia, são reconhecidas por possuírem uma cultura organizacional mais liberal e 

aberta às diferenças. 

     A primeira, por exemplo, é uma agência de publicidade, a Publicis Norton. Empresas 

deste segmento possuem como principais características a informalidade e a flexibilidade 

de códigos de conduta em seu ambiente de trabalho, ou seja, existe uma crença de que 

quanto maior for a liberdade no local de trabalho, maior será a capacidade criativa das 

pessoas. Profissionais desta área, portanto, costumam usar ou são estimulados a usar 

roupas mais casuais e modernas para trabalhar, já que, teoricamente, este seria um espaço 

mais aberto à diversidade de todos os tipos, na medida em que inovar não combina com 
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preceitos e preconceitos. Ainda com Bourdieu, o habitus deste campo profissional seria 

propício ao novo.  

A outra empresa é a Avon, uma das maiores empregadoras de mulheres do Brasil – 

um segmento que contempla mulheres em todas as suas relações, seja contratando-as como 

funcionárias e revendedoras, seja conquistando-as como consumidoras. Diante desses 

relatos, podemos nos questionar que, se casos como esses estavam ocorrendo em empresas 

que cultivam uma imagem e querem ser vistas como mais flexíveis, inclusive nas questões 

de gênero, o que estaria acontecendo em empresas tradicionalmente mais conservadoras 

como, por exemplo, a do mercado segurador? Para investigar melhor esta questão, 

localizamos o perfil de uma executiva que ocupava o cargo de vice-presidente de recursos 

humanos e administração da Sul América Seguradora. 

Quebrando uma tradição de mais de cinquenta anos de história, Maria 

Helena é a primeira mulher a integrar o tradicional Clube da Bolinha (não 

se espante, é “da” mesmo), confraria formada por dirigentes do mercado 

segurador. Durante as reuniões, eu brinco que os homens são muito 

primários. Quando começam a falar de futebol, eu digo: “tá vendo como 

homem é básico?”, diverte-se ela. Maria Helena garante que a sua chegada 

não tolheu a liberdade de seus colegas falarem o que querem.
48

 

 

 

2.3 As duas faces de Janus ou de como ser homem e ser mulher 

Quebrar um “teto de vidro” de mais de 50 anos não deve ser tarefa tão fácil e, 

quando isso acontece, dificilmente ocorre em áreas tradicionalmente masculinas, como a 

financeira, mas sim em departamentos com um número maior de mulheres, como é o caso 

da área de recursos humanos. Dessa forma, podemos perceber que existem espaços 

“predeterminados” para as mulheres ocuparem nas empresas, em especial em posições de 

poder. Esses espaços possuem barreiras que são definidas pelo prestígio do cargo e/ou pela 

tradição da área. Isto ocorre porque, além de uma hierarquia de posições bastante 

compartilhada nas empresas, existe também, com variações, áreas mais ou menos 

valorizadas internamente em organizações. Cuidar dos recursos financeiros de uma 

empresa, por exemplo, é uma atribuição sempre muito valorada e, pelas competências que 

demanda, tradicionalmente associada ao masculino; porém, cuidar dos recursos humanos – 

a própria palavra “cuidar” nada tem de ingênuo – pode e é, geralmente, um trabalho 

percebido como destinado às mulheres que, afinal, são as cuidadoras da família, dos filhos, 

dos pais etc. Segundo Bruschini e Puppin (2004:127): 
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[...] mesmo entre executivas de nível elevado, há uma divisão sexual do 

trabalho, pois elas se concentram em determinados setores das 

organizações e não em outros. Na Texaco, por exemplo, elas são 

encontradas no setor de recursos humanos e na área administrativa de 

modo geral, porém são inexistentes no setor industrial propriamente dito.  

 

Apesar da recorrência de um discurso, por parte do alto escalão empresarial, de 

valorização do capital humano e da diversidade no ambiente de trabalho – termos que 

circulam com maior frequência nas últimas décadas do século XX para demonstrar a 

importância de as empresas terem em seus quadros funcionários de diferentes etnias, 

gênero e faixa etária – essa inserção nem sempre acontece, e as dificuldades e as 

hierarquias estabelecidas são bem claras. Os contornos das áreas mais permeáveis à 

inclusão estão delimitados, a ponto de causar estranheza quando uma mulher se candidata 

para alguma vaga em setor sob veto, como o financeiro, e isso mesmo em segmentos 

menos conservadores, como se viu.  

Uma estratégia muito utilizada pelas mulheres para romper essas barreiras é 

demonstrar constantemente habilidade para lidar com os obstáculos encontrados, o que 

significa, em geral, contorná-los e não ir de encontro a eles: algo mais sutil, mas não 

menos estressante e difícil que, de certa forma, é imposto pela condição feminina. Outra 

necessidade é a de provar que se é tão ou mais competente que os concorrentes homens, já 

que o ponto de partida dessas mulheres é desvantajoso, por princípio, sendo elas muito 

mais observadas e cobradas em seu desempenho. Este é um imperativo não apenas para se 

inserir nos espaços empresariais, sobretudo em altos cargos executivos, mas também para 

se manter neles, ainda que essa mulher já tenha uma longa trajetória em cargos 

semelhantes em outras empresas ou na mesma. É o que identificamos no relato de Amália 

Sina, presidente da Walita. 

Quando eu entrei no mundo executivo, há 16 anos, a mulher se sentia como 

se estivesse lá de favor. Por isso, tinha de ocupar o espaço provando que 

era a melhor. Até hoje, se você e mais cinco homens vão fazer uma 

apresentação, a sua terá que ser a melhor, você será mais cobrada.
49

 

 

São questões reiteradas por relatos semelhantes, presentes também em pesquisa 

acadêmica realizada por Bruschini e Puppin, nesse mesmo ano de 2004, com outras 

executivas, como Ângela, gerente da Wella.  

[...] pois eu acho que existe o preconceito. Você veja nessa empresa... uma 

diretora de marketing... O pessoal já fica assim... Estranham... Não [se] 

veem muitas mulheres em cargos executivos de primeira linha. 

Normalmente, quando [se] vê, acham que tem de ser aquela “dama de 
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ferro”, tem que ser “durona”. Eu sinto [...] que ela tem que se impor mais – 

parece que para o homem é mais natural ele ser executivo – [para] a mulher 

não: tem que ser durona, tem que se impor, tem que se colocar, tem que 

mostrar que é melhor. Eu percebo isso.
50

 

 

Nesse mesmo estudo, podemos ainda identificar depoimentos mais explícitos sobre 

a necessidade da autoafirmação da mulher em relação ao homem, como é o caso de Telma, 

gerente de desenvolvimento da Texaco: “Sobre os preconceitos contra as mulheres, 

tínhamos que fazer o dobro deles para provar que éramos boas de trabalho”.
51

 

Mesmo quando tais relatos querem negar o preconceito e a existência de 

dificuldades devidas a barreiras impostas pela condição de gênero, eles demonstram 

tensões evidentes, o que ocorre tanto nas entrevistas jornalísticas de Vida Executiva como 

nos depoimentos colhidos em condições bem diversas, como os do estudo de Bruschini e 

Puppin (2004), o que acaba por reforçar a questão. O depoimento de Telma, já citado, 

demonstra ainda que, somada às questões de gênero, a juventude e o pouco tempo de 

trabalho na empresa também podem ser elementos que agravam as dificuldades no 

processo de ascensão. 

Houve um estranhamento, pois eu só tinha dois anos de casa, com trinta e 

poucos anos... Não encontrei grandes barreiras por ser mulher, a minha 

competência sobrepujou. Antes da Texaco trabalhei numa consultoria em 

que determinados clientes – órgãos de governo – estranhavam ver uma 

jovem consultora (“ih, mandaram para cá uma menina!”), porque não 

estavam acostumados, pois os quadros eram todos masculinos. Falavam 

gracinhas, mas rapidamente eu provava que era capaz de dar conta...
52 

 

        Há executivas que, ao mesmo tempo em que negam esse preconceito, enfatizam a 

importância das políticas internas de empresas de outros países para diminuir as diferenças 

de gênero. É o caso da inglesa Annie Morrisey. 

Ao contrário de muitas mulheres, Annie Morrisey pode se considerar uma 

privilegiada quando o assunto é preconceito no trabalho, um sentimento 

que passou longe de sua trajetória. [...] E se você, leitora, tem dúvidas se 

existe ou não o fator sorte, Annie garante que há sim e que a ajudou na sua 

trajetória. Isso porque o início de sua carreira foi numa empresa inglesa, 

que tinha como filosofia estimular as mulheres na conquista de cargos mais 

altos. Mesmo diante de um time de homens durante as reuniões que faz por 

diversas localidades do país, Annie acredita que não vive esta diferença de 

forma negativa. “Sou avaliada quanto ao meu preparo profissional, mas 

isso independe do sexo. Qualquer pessoa diante de um público feminino ou 

masculino vai ser analisada pelo seu nível de preparo”.
53
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Os exemplos acima demonstram bem a tensão existente no processo de ascensão de 

mulheres para cargos executivos. Mesmo quando as entrevistadas negam a existência de 

preconceito, destacam estratégias ou políticas importantes existentes em outros países que 

as ajudaram sensivelmente. O destaque para o fato de haver empresas na Europa que 

possuem políticas de igualdade de gênero, em contraposição às reuniões com um “time de 

homens” em diversas localidades do Brasil, demonstraria as diferenças na forma de tratar o 

tema, ainda que se possa questionar o quanto de realidade e efetividade existe nessas 

políticas mencionadas na Europa. 

A tensão presente entre o masculino e o feminino aparece de forma constante na 

revista, como obtenção de um capital simbólico que as ajudaria a ascender, ocupando 

cargos de maior prestígio. Também surge nas menções constantes à convivência com uma 

maioria de homens em cargos similares. Mas como esses executivos passaram a participar 

do elenco de destaques de Vida Executiva? Como se viu, no início da publicação da revista 

eles estão totalmente ausentes, mas, durante período que vai de setembro de 2005 a agosto 

de 2006, Vida Executiva, buscando uma aproximação maior com as demais revistas de 

negócios que não possuíam uma segmentação tão clara de gênero, incorpora personagens 

masculinos e, dessa forma, eles começam a aparecer nas páginas da revista e, 

concomitantemente, também  na subseção “Perfil”.  

            O interessante a remarcar é que o tratamento dado às trajetórias masculinas tem 

uma diferença de fundo em relação às femininas: elas não são apresentadas como 

percursos heroicos, o que foi a grande marca do discurso da revista em relação às mulheres 

executivas. O destaque que o discurso da revista constrói não é o das dificuldades vencidas 

pelos executivos para alcançarem seus postos, mas sim os resultados financeiros que 

obtiveram na condição de executivos, logo, em sua carreira profissional. As poucas vezes 

em que foi apresentado algum dado de vida pessoal dos entrevistados se deu de forma 

quase burocrática, informando-se seu estado civil e se possuíam filhos ou não. Toda 

narrativa parte do instante em que eles já estão no cargo, como se o acesso a tal posição 

fosse algo conseguido sem maiores esforços. A história começa para eles nesse momento, 

com o sucesso tendo acontecido depois disso, nos ganhos obtidos e avaliados 

monetariamente. Essa “naturalização” em ocupar cargos executivos de forma alguma foi 

registrada nos textos direcionados às mulheres, muito ao contrário.  

           O exemplo de Fernando Terni, presidente da Nokia no Brasil, começa a ser narrada 

a partir de 2002, ou seja, a partir do momento em que ele já era presidente da empresa há 

um ano. Além disso, a revista menciona de forma breve as presidências anteriores que ele 
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havia assumido, como se sua carreira profissional tivesse se iniciado já com um cargo de 

comando superior.  

Em 2003, o Brasil era o nono maior mercado para a Nokia, hoje é o sexto. 

Esse salto se deve à administração de Fernando Terni, que assumiu a 

presidência da filial em 2002, depois de uma carreira em ascensão na ABB 

– empresa que fabrica equipamentos de energia e de automação industrial – 

e de implantar a Intelig de telefonia. Até aqui a sua avaliação é a melhor 

possível. “Das coisas que foram encomendadas a mim, praticamente todas 

foram entregues”, diz Terni, listando o faturamento de quase 1,5 bilhão de 

dólares no ano passado e a consolidação da área de infraestrutura no país. 

“A empresa não só amadureceu para suportar o Brasil, como também para 

dar suporte a outros países da América Latina”, relata orgulhoso.
54

 

 

         Mesmo quando a revista apresenta alguma informação sobre o início da trajetória 

profissional dos executivos, fica claro que tais fatos não foram um fator decisivo para a sua 

ascensão profissional, como no caso do presidente da Adidas no Brasil, Marcelo Ferreira. 

[...] Começou a trabalhar aos 14 anos como office-boy, a conselho do pai, 

um farmacêutico [...] Dessa fase inicial, hoje o presidente da Adidas tem 

boas e más recordações. “Dos meus amigos, eu era o único que trabalhava, 

e isso me irritava. Meu pai me forçou porque queria dar o exemplo dele. 

Mas era bom receber o dinheiro no final do mês e ter grana para sair. Foi 

um diferencial”.
55

 

 

A matéria segue ressaltando seu estilo de gestão e os resultados alcançados por ele 

na empresa, focando sua área de trabalho e pouco mencionando a sua vida pessoal. Alguns 

entrevistados, inclusive, negam-se a falar sobre o assunto e até mesmo sobre o seu 

processo de ascensão na carreira, como é o caso de Thomas Case, presidente da Catho. 

Ele tem 68 anos, é americano e está no Brasil há 30. Em seu escritório 

amplo, com esculturas, livros e folhas com estatísticas e índices grudadas 

em duas grandes paredes, Thomas Case recebeu a repórter para um bate-

papo. Sem meias palavras, ele é categórico ao não querer falar sobre sua 

vida [pessoal] e sua ascensão profissional.
56

         

 

Mas quando algum entrevistado menciona algo sobre vida pessoal, isso é feito de 

forma breve e direta, como é mencionado no parágrafo da matéria sobre Fernando Terni. 

E como fica a família? Casado e pai de dois filhos – um de 21 anos e outro 

de quase 18 anos – ele reconhece que a fase mais crítica já passou. 

“Administrar a vida familiar é tranquilo. Acho mais difícil administrar a 

vida profissional, que está um pouco fora do controle, no sentido de que há 

inputs de todos os lados”.
57
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           Além do pouco espaço que a revista destina à vida pessoal dos homens, um dado 

que nos chama a atenção é o uso de termos em inglês. Por ser considerada uma linguagem 

universal para o mundo dos negócios, em qualquer país o idioma se tornou um código 

importante no meio executivo, tanto para homens como para mulheres. Muitas vezes, a 

introjeção desse ethos executivo é tão forte que esse vocabulário extrapola os limites do 

trabalho e invade a vida pessoal. Esse fenômeno permite, de forma interessante, que termos 

originários da área de tecnologia da informação, como inputs, convivam harmoniosamente, 

na mesma frase, com as palavras pai, filhos e vida familiar. Nesse sentido, os homens 

“administram” suas famílias, o que é uma terminologia ainda não registrada nos discursos 

das mulheres. Outra questão é o tom de tranquilidade ao se referir à família. Algo muito 

diferente das narrativas apresentadas pelas mulheres executivas. 

 

2.4 Um herói sem pátria: o dilema da mulher executiva entre a casa e a rua 

Na edição de maio de 2005, por exemplo, podemos ver claras tensões no sentido de 

conciliação entre o trabalho e a família no projeto das executivas. 

Os garotos cresceram (dois filhos, um de 18 e o outro de 8 anos) vendo a 

dedicação da mãe ao trabalho. “Não vou dizer que eles gostem, mas estão 

habituados”. A diretora não descuida da vida dos meninos. Mesmo fora, no 

Brasil, tem um horário marcado em que interrompe qualquer reunião, com 

qualquer pessoa, para ajudar Felipe, o filho menor, a fazer a lição de casa 

por telefone.
58

  

 

A presidente da Movicarga,59 Maria Regina Yazbek, na mesma linha, também 

destaca o que qualifica como grandes perdas no relacionamento com os filhos durante seu 

processo de ascensão profissional. 

Para conseguir isso [aumento do faturamento da empresa de 600 mil 

dólares para 25 milhões], ela teve de abrir mão de certas alegrias. A mais 

importante, claro, foi não ter tido tempo de ver os dois filhos crescerem – 

Roberto de 17 anos, e Natália, de 15. “Não me lembro de quando eles 

começaram a andar, falar, quando largaram as fraldas... Eu era totalmente 

ausente. Trabalhava muito, muito, muito. E estudava à noite”.
60

 

 

De certa forma e no limite, as tensões existentes na conciliação família e trabalho 

durante a construção e o exercício de uma carreira executiva muitas vezes contribuem para 

que essa mulher faça escolhas “radicais”, como não ter filhos ou terminar um casamento. É 

o que se constata no depoimento de Elaine Simões, diretora de marketing de O Boticário. 
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Construir uma sólida carreira e acumular mais de 20 anos no setor de 

cosméticos criaram opções difíceis na vida de Elaine. Ficou casada de 86 a 

90, mas, ao perceber que a união poderia impedi-la de investir o quanto 

pretendia na vida profissional, terminou a relação. “Minha carreira era 

prioridade e qualquer coisa que pudesse me atrapalhar teve de ficar de 

fora”.
61

 

 

       Escolhas como as de Elaine demonstram não apenas mudanças de padrões de 

comportamento naqueles que são os horizontes sociais tradicionalmente reservados às 

mulheres, como também evidenciam a busca de uma nova legitimidade de perfil feminino, 

na medida em que o processo de inserção e manutenção de mulheres em atividades 

produtivas remuneradas é fortemente impactado pela maternidade, principalmente nos 

primeiros anos de vida dos filhos, quer do ponto de vista das mães, quer das empresas, 

conforme atestam dados estatísticos. 

A presença de filhos pequenos continua sendo um fator que dificulta a 

ocupação feminina. Em 1998, as taxas de atividades das mães são muito 

mais baixas quando os filhos têm menos de dois anos (47%), ou entre dois 

e quatro anos (58%), em comparação àquelas das mães de filhos maiores, 

que giram entre 62% e 65%.
62

 

              

             O depoimento de Valéria, gerente de recursos humanos das Indústrias Gross, 

exemplifica bem esta questão, sendo reforçado pelo de Ângela, gerente da Wella, ambas 

entrevistadas por Bruschini e Puppin em 2004. 

Preconceito em relação à maternidade. Todas as entrevistas que eu fiz 

procurando um emprego sondaram ou foram explícitas em relação à 

predisposição em ter filhos. Uma amiga recebeu a informação que não foi 

contratada porque o cargo implicava viagens e ela tinha filho pequeno... O 

preconceito hoje em relação à mulher não está na competência não, mas 

nos quatro meses de afastamento da gravidez e em relação aos problemas 

que a maternidade gera, como o acompanhamento dos filhos.
63

 

 

[...] a mulher tradicionalmente tem que ser boa mãe, uma boa esposa, uma 

boa dona de casa... e, acrescente a isso, uma boa profissional. Tem que ter 

uma boa formação e estar competindo no mercado – o que implica estudar 

e se atualizar. Isso é complicado para quem tem todas essas atribuições.
64

 

 

 

 Para Halpern e Cheung (2009), as diferenças salariais entre gêneros também são 

diretamente influenciadas pela questão da maternidade. A partir de dados pesquisados nos 

Estados Unidos, as autoras compartilham a hipótese de que mulheres com filhos 

(sobretudo pequenos) tendem a ganhar menos do que outras mulheres, principalmente as 
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sem filhos, cujos salários são muitas vezes próximos aos praticados para os homens com 

qualificações profissionais e empregos comparáveis.  

 Como o trabalho remunerado se apresenta cada vez mais como um elemento 

importante e mesmo essencial à formação identitária feminina, a realidade evidenciada 

pelas pesquisas deixa clara uma forte contradição, como se as mulheres tivessem que 

abdicar de outros elementos identitários, como a maternidade e o casamento, para 

desenvolver uma carreira profissional de prestígio, em especial sendo bem remunerada. 

Quer dizer, trabalhar com salários mais baixos – vale dizer, ganhando “pouco” ou “menos” 

que os homens – se é um “problema” para a mulher-mãe, ele é bem menor do que para a 

mulher que estamos entendendo/definindo como executiva, pois é ela quem ganha tanto ou 

mais do que os homens, em geral, evidentemente. Neste caso, as dificuldades encontradas 

para conciliar trabalho e família, que são “naturais e positivas” nos homens, transformam-

se em contradição até insanável, levando à eliminação de um dos polos: filhos e/ou marido 

em “troca” da carreira.   

           Assim, a chamada e desejada conciliação entre trabalho e família é ainda mais 

difícil, considerando a exigência de uma maior disponibilidade de tempo para o cargo 

executivo, seja em horas dedicadas à função, seja nas constantes viagens ou até mesmo na 

exigência de mudança de cidade. Dessa forma, a maternidade e o casamento muitas vezes 

se tornam entraves na ascensão de mulheres a cargos executivos. Além do valor do salário 

da mulher, o tamanho da empresa é outra variável interveniente para a construção de uma 

possível harmonia entre ser executiva e mulher/mãe. É o que se percebe quando se vê que 

quanto maior a empresa, contemplando diferentes unidades e filiais, mais decisiva é a 

disponibilidade necessária para deslocamentos por parte dos/as executivos/as. O 

depoimento de Cecília, gerente regional da área de gestão de pessoas do Banco do Brasil, é 

categórico a esse respeito. Por isso, apesar de longa, a citação é preciosa, mostrando a 

delicadeza das tensões: 

Como a empresa é muito grande, a gente percebe que quando você 

tem mais disponibilidade para se locomover, suas chances de 

galgar cargos mais relevantes são maiores. Pois nossa sede não é 

no Rio de Janeiro, é em Brasília, onde estão os cargos de direção 

geral. Quando você aceita locomover-se, a proposta de promoção 

fica mais fácil. E isso para a mulher é mais difícil – pois ela pode 

ser casada, ter filhos, aí não depende só dela: ou vai sozinha ou 

espera que o marido mude de estado... Não existe discriminação no 

sentido estrito, mas as promoções ocorrem com mais facilidade 

para aqueles que têm mais chances de se locomover. Os cargos têm 

muito a ver com a disponibilidade, pois formação hoje as mulheres 

têm tanta (se não têm até mais) quanto os homens (cursos, 
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capacitação). Estar disponível 24 horas por dia implica atualização 

e menor convívio com os filhos. Estar em eventos, reciclar-se, 

viajar é difícil para quem tem filhos pequenos. Eu só entrei na 

carreira mais firmemente (cargo comissionado) depois que meu 

filho cresceu.
65

 

               

          As entrevistas da revista reiteram sistematicamente esta questão, demonstrando a 

dificuldade de tal conciliação, que possui como principais agravantes a carga horária de 

trabalho excessiva e as frequentes viagens.66  

 

2.5 De Workaholic a worklover: ressignificações de um estilo de vida executivo 

Esse ritmo intenso de trabalho também impacta diretamente a qualidade de vida das 

entrevistadas, como podemos constatar nos discursos apresentados em Vida Executiva: 

 

Sua dedicação ao projeto foi tamanha que chegou a perder 15 quilos. [...] 

Ela percebeu que estava perdendo a sanidade quando olhou a tela do 

computador e, ao visualizar todas as mensagens marcadas em vermelho 

como urgentes, desandou a chorar.
67

 

 

[...] Eu olhava para trás e via um filme, mas não a minha vida. Não tinha 

tempo para a família, nem para mim mesma. Foi a primeira vez que eu 

planejei mudar. No momento certo.
68

  

 

Mas o que existe de diferente entre as mulheres que assumem cargos executivos e 

as demais trabalhadoras que ocupam outros cargos no meio empresarial? É para esta 

questão que se deve olhar, no sentido de estabelecer, na perspectiva das executivas, o que é 

apontado ou não como diferencial, obviamente além dos salários mais altos.  

 O primeiro aspecto a ser considerado é que, mesmo ficando um tempo menor na 

empresa, as trabalhadoras em cargos administrativos e operacionais que atuam nas duas 

principais cidades industriais do país, Rio de Janeiro e São Paulo, tendem a passar um bom 

tempo no trânsito para chegarem às suas casas, considerando que, usualmente, utilizam 

transportes coletivos. Portanto, esse longo trajeto, somado às horas de trabalho 
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remunerado, acaba deixando essas mulheres ausentes da família e do convívio com os 

filhos em tempo semelhante ao das executivas. Certamente, nesses casos, os conflitos e as 

dificuldades em conciliar vida pessoal, família e trabalho também estão presentes. Nesse 

sentido, a questão não é apenas o número de horas, pois nas grandes cidades, em geral, 

mulheres que trabalham ficam tempo “demais” fora de casa, segundo diferentes óticas. 

No entanto, dois fatores identificados nas matérias de Vida Executiva e nos relatos 

do estudo de Bruschini e Puppin agravariam essa situação. No caso das executivas, as 

constantes viagens que as mantêm, por dias, longe da família e o aumento da 

responsabilidade, que acaba por não permitir que elas se “desliguem” do trabalho, ou seja, 

é gerada de fato uma expectativa, compartilhada pela mulher, de que ela é full time uma 

executiva. Daí, em qualquer momento, mesmo em período de licença maternidade ou em 

férias, ou mesmo em caso de alguma doença, o habitus está introjetado e o comportamento 

moldado: espera-se, como positividade, que essa mulher seja uma workaholic. O relato de 

Sandra Ralston, presidente da Jones Lang La Salle, é exemplar.69 

Sandra assume que ficar completamente afastada do trabalho é 

praticamente impossível [...] “Quando viajo [de férias], por exemplo, ligo 

pelo menos uma vez para o escritório para saber se está tudo bem. Deixo o 

meu contato com uma pessoa e ela só me passa os recados importantes. 

Procuro resolver o resto quando volto de férias”.
70

 

 

Mas, sem dúvida, o relato mais impressionante, por romper os padrões 

estabelecidos socialmente e introjetados pelas próprias mulheres, é o de Maria Sílvia 

Bastos. 

Quando assumiu a CSN, Maria Silvia estava grávida de quatro meses, de 

gêmeos. Trabalhou até a véspera do parto e retornou um mês depois do 

nascimento dos filhos. “Sinceramente? Não fez nenhuma falta ficar mais 

tempo em casa. Nunca consegui entender essa história de culpa. Eu vou ter 

culpa de quê? De ralar? Meus filhos vão achar o máximo!”.
71

 

 

Entretanto, como a vida não é linear, como lembra Bourdieu, os relatos acabam 

evidenciando as tensões e as dificuldades vivenciadas, e é a própria Maria Sílvia Bastos 

quem problematiza a questão e descreve os problemas encontrados na relação com os 

filhos. “As crianças estavam com 5 anos e eu não tinha intimidade com elas. Tive que 

reconquistá-las”, desabafa,
72

 ou seja, “estar disponível 24 horas por dia”, como exposto no 

depoimento de uma das executivas entrevistadas por Bruschini e Puppin (2004), é o 
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principal fator que diferencia essas trabalhadoras das demais. Estas, tendo outro tipo de 

habitus, efetivamente entendem que têm direito e dever de se afastarem/desligarem do 

trabalho, dedicando-se então, “sem culpa e medo”  à família e às atividades pessoais. Algo 

inteiramente distinto do que marca os relatos das executivas: 

Antes de pensar em arrependimento por não ter sido mais presente na vida 

dos filhos, Ana Cristina garante que, se não tivesse aproveitado as chances, 

também poderia estar arrependida. “Já senti culpa em várias situações e 

ainda sinto, mas sei que, se deixasse minha carreira, seria amarga”.
73

 

  

        Trata-se assim de algo extremamente subjetivo e ambivalente, que dá bem a medida 

do comprometimento e do ritmo intenso de trabalho do cotidiano de um cargo executivo 

independente do recorte de gênero, mas que fica muito agravado devido à condição 

feminina, em função da qual a sociedade espera esse tipo de compromisso exatamente com 

a família. Mais uma vez, na revista Vida Executiva isto aparece claramente, pois os 

homens entrevistados apresentam uma realidade totalmente diferente, havendo, inclusive, a 

criação de estratégias para manter o que então se chama de “qualidade de vida”. Como nos 

exemplos de Fernando Terni e Marcelo Ferreira (da Adidas), em que a “casa” é um lugar 

onde café da manhã, jantar, banho não são objetos de qualquer preocupação, sendo 

saudável haver uma clara divisão do tempo entre trabalho e não trabalho. 

Para dar conta da carga de trabalho, o presidente da Nokia tenta seguir uma 

rotina que inclui atividades esportivas e uma alimentação balanceada. 

Normalmente, ele está de pé às 5h30 da manhã, vai para a academia e faz 

ginástica de 6h às 7h, volta para casa, toma banho, café, sai às 8h – passa 

cerca de uma hora no trânsito – e chega ao escritório às 9h para pegar no 

batente, geralmente até as 19h, quando retorna para o lar às 20h, janta e 

dorme.
74

 

 

“Chego ao escritório entre 8h30 e 9h e, normalmente, faço reuniões pela 

manhã, pois acho mais produtivo quando as pessoas estão chegando à 

empresa, mais tranquilas”. [...] Marcelo diz que costuma almoçar no 

mesmo horário, das 13h às 14h30 e que tem ótima alimentação. “Gosto de 

estar com amigos nesse momento, e não falo de trabalho no horário de 

almoço”.
75

 

 

          Dessa forma, os relatos masculinos demonstram que os homens, embora tendo uma 

grande carga horária de trabalho, conseguem ser bem sucedidos, “sem culpa” por criarem 

estratégias para manter a “qualidade vida” com atividades físicas, boa alimentação e 

contato com os amigos, tudo isso em um tempo de não trabalho apreciado e apreciável.  
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Em nenhum momento, como seria de esperar, mencionam atribuições domésticas ou de 

cuidados com os filhos, ou seja, a chamada dupla jornada não faz mesmo parte do discurso 

masculino do executivo, como não faz de grande parte dos homens que trabalham. Assim, 

quando as mulheres alcançam cargos mais altos, valores tradicionais são afirmados e 

compartilhados, uma vez que a responsabilidade feminina pela manutenção da casa ou é 

uma atividade realizada diretamente por elas ou, no máximo, por elas gerenciada, para o 

que contratam outras mulheres, pelas quais são responsáveis. 

Na mesma fase em que os homens aparecem nas páginas de Vida Executiva – junho 

de 2005 a agosto de 2006 – alguns depoimentos femininos continuam sendo contemplados 

com discursos que batem na mesma tecla. Sentimentos de culpa oscilando e compensando 

o de orgulho pela própria trajetória profissional, o que demonstra a constante tensão entre o 

trabalho e a maternidade. Vê-se, assim, que nesses depoimentos se desenha uma espécie de 

esperança no “futuro”, na medida em que elas esperam e querem acreditar que os filhos 

reconheçam e também se orgulhem do trabalho/esforço/renúncia da mãe. É isso que 

aparece no relato da vice-presidente de recursos humanos da Sul América Seguradora: 

“Maria Helena muitas vezes se cobra pelas ausências em casa, ‘mas tudo o que meus filhos 

têm hoje não é fruto de pensão ou herança. É fruto do meu trabalho’, orgulha-se”.
76

 

Esse novo padrão de comportamento é fruto de alguns fatores. Primeiro, temos 

dados mais objetivos, como os avanços da medicina que permitem hoje às mulheres 

postergarem a maternidade por mais tempo. Segundo, a própria necessidade de conseguir 

se estabelecer no mercado de trabalho e ascender a cargos executivos exige muitas vezes o 

adiamento da maternidade. 

A partir da terceira fase da revista, em setembro de 2006, quando as mulheres 

retornam às capas de Vida Executiva, começamos a perceber uma sutil mudança nos 

depoimentos publicados. O discurso até então construído, valorizando a vida profissional, 

ainda que em detrimento da vida pessoal da mulher executiva, é alterado com alguma 

sutileza, montando-se uma espécie de outro modelo de sucesso, pautado no que será 

designado como equilíbrio entre trabalho e família para a tão almejada qualidade de vida 

presente nas falas dos executivos, como se viu.  

 A importância da família e da maternidade começa a receber atenção e valor 

maiores nas entrevistas da revista. A partir desse momento, a mulher bem-sucedida passa a 

ser aquela que conseguiu, efetivamente, conciliar sua carreira executiva com sua presença 
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na família, e não mais a que se sente culpada/em dívida, ou aquela que opta em não ter 

filhos e/ou marido, como ocorreu nas falas de várias entrevistadas alguns anos antes. 

Podemos interpretar a recuperação desses valores de duas formas: primeiro, como uma 

tentativa de conformar novos padrões de comportamentos, como o desenvolvimento de 

uma carreira bem-sucedida com valores mais tradicionais, como a construção de uma 

família nuclear e a obrigatoriedade da maternidade; segundo, também como a abertura de 

um espaço para se discutir a importância de articular todas as dimensões da vida, seja no 

âmbito público ou no privado. O depoimento de Ann Willians, presidente da Okto Mobile 

Ideas77 para a edição de janeiro de 2007, evidencia a transformação do discurso da revista. 

Pela trajetória da empresária, você deve estar imaginando que ela é uma 

verdadeira workaholic, certo? Pois você está enganada. A executiva 

acredita que trabalhar em excesso prejudica sua atuação e, por isso, faz 

questão de manter uma rotina de, no máximo, 10 horas de trabalho por dia. 

O tênis, seu esporte preferido, e a academia também têm horários 

reservados na sua agenda.
78

 

 

Tal mudança faz com que um discurso de sucesso profissional baseado em 

sacrifícios da vida pessoal, muitas vezes extremos, não encontre mais espaço e aplausos 

nas páginas de Vida Executiva. Dessa forma, esse é o tempo de novos valores: qualidade 

de vida, família e maternidade passam a ser temas relevantes e com grande capital 

simbólico. O discurso dominante e incensado pelo periódico, retratando a mulher executiva 

“viciada em trabalho”, as workaholic, vai perdendo força e valor. O “sucesso”, quer dizer, 

o que se propagava como positivo e almejável, está vinculado ao perfil da mulher que 

consegue conciliar, “sem culpas” e de forma equilibrada, seus diversos papéis: executiva, 

mãe e esposa, não havendo distorções e ênfases demasiadas entre elas. Uma nova palavra, 

que não podia ser mais sugestiva dessa mudança de valores e de hierarquias, é inventada 

pela revista para tratar desse “outro” perfil feminino de executiva. Agora, a mulher que 

trabalha “muito” é chamada pela revista de worklover, ou seja, alguém que ama o seu 

trabalho, sendo capaz de, por isso, dedicar um tempo maior a ele, mas que, por não ser 

“viciada”, consegue dividir seu tempo e ter uma “equilibrada e feliz” vida pessoal. Um 

bom exemplo é encontrado na edição do mês de fevereiro de 2007. Logo na abertura do 

perfil da presidente da Oracle, Elisabete Waller, ela é apresentada com essa nova palavra 

classificatória: “Worklover assumida, sua rotina começa cedo, às seis horas da manhã, e vai 

                                                           
77

 Empresa de tecnologia multimídia que trabalha principalmente com marketing via mensagem de telefone 

celular. 
78

 Vida Executiva, jan. 2007:39. 



 92 

até meia-noite. E trabalha este tempo todo, entusiasmada. O motivo para tanto ânimo? “o 

amor pelo que eu faço”, revela Elisabete.
79

 

Um amor ao trabalho que não mais aparece sozinho, monopolizando as atenções da 

mulher. Nessa nova retórica de Vida Executiva, ele precisa vir acompanhado da dedicação 

à família e à maternidade, nisso residindo a qualidade de vida da mulher. O exemplo de 

mulher bem-sucedida é drasticamente alterado, pois ela não é apresentada apenas como 

aquela que teve excelentes resultados em sua trajetória profissional. Ela é ainda mais 

poderosa, já que consegue administrar as diversas dimensões de sua vida pessoal com 

“sucesso”, como se verifica na continuação do perfil da própria Elisabete Waller. 

No cargo desde novembro de 2006, ela é um exemplo de uma mulher bem-

sucedida. Casada há doze anos e mãe de dois filhos, Elisabete sabe 

equilibrar a realização família x trabalho. O resultado é sucesso com 

qualidade de vida.
80

 

 

Nesse novo modelo de sucesso, a maternidade é uma palavra-chave que possui um 

espaço importantíssimo. O valor oriundo do papel de mãe é, assim, recuperado e 

ressignificado pelas executivas, muitas vezes sendo apresentado como um recurso de poder 

para a própria carreira. É o que podemos constatar ainda no depoimento desta mesma 

executiva. 

“Achava que filhos e ascensão profissional executiva não combinavam, 

mas estava enganada. Hoje posso afirmar que minha carreira decolou 

quando me tornei mãe. As promoções aconteceram assim que eu voltei da 

licença-maternidade”. O motivo, acredita ela, é que a maternidade traz 

maturidade à mulher. E dá a dica: “Executivas: tenham filhos, eles não 

atrapalham em nada a vida profissional”.
81

 

 

A força que têm as palavras confere “distinção”, sobretudo quando a autoridade de 

quem fala é um capital fundamental para a recuperação de valores, como sempre através 

do exemplo. Nas edições seguintes, o discurso é similar. O conflito na conciliação família 

e trabalho é minimizado e, muitas vezes, apagado, tornando-se inexistente. Vai-se, assim, 

de um polo a outro, como na entrevista de Cristina Boner, empresária da área de tecnologia 

da informação: “Quanto ao papel de mãe, ela conta que, mesmo com tantos compromissos 

e mudanças na vida profissional, sempre teve tempo para as meninas”.
82
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Mesmo quando as dificuldades são apresentadas, a executiva demonstra que 

conseguiu criar estratégias para equilibrar as dimensões de sua vida pessoal, 

principalmente sem negligenciar o papel de mãe.  

“Esforcei-me para ter uma certa flexibilidade e viver meus momentos-mãe, 

até porque acho importante essa presença nos primeiros anos de vida de 

uma criança”, conta. “Pela manhã, ela vai para a escola e nós duas saímos 

juntas. No período noturno tento ficar com ela, dar o jantar, colocar para 

dormir e depois volto a trabalhar”.
83

 

 

O fato é que a maternidade é apresentada com um novo significado nesse último 

ano de publicação da revista, que valoriza a executiva que consegue conciliar a carreira 

com o papel de mãe/mulher. Um perfil que encontra seu ápice na última fase da revista – 

junho a dezembro de 2007 – quando seu slogan é alterado, espelhando a mudança que 

passa a encabeçar os números: “para as mulheres que buscam o sucesso com equilíbrio”.  

Muitas vezes, o papel de mãe invade a seção “perfil” de Vida Executiva, 

expressando-se em imagens. As fotos das executivas em seus escritórios permanecem, mas 

agora elas também aparecem acompanhadas de imagens dos filhos em momentos de lazer 

ou em casa. Como na edição em que Patrícia Peck, empresária da área de direito digital, 

aparece com o seu bebê de quatro meses, com o subtítulo “jovem mamãe”. 

Durante o bate-papo para esta matéria, a advogada Patrícia Peck estava 

com seu filho Rafael, de quatro meses. Empolgada com a maternidade, ela 

garante que a vida pessoal ficou mais animada com a chegada do primeiro 

filho. “Estou casada há quase quatro anos, sempre pensei em ser mãe. 

Desde o início, eu e meu marido brincávamos imaginando como iria sair 

nossa misturinha”.
84

 

     

Além do espaço significativo destinado à maternidade nesta matéria, o título 

“jovem mamãe” chama a atenção, considerando que a retratada possui 31 anos. Ser uma 

mãe jovem para Vida Executiva é algo diferente do que geralmente ocorre para a maioria 

da população brasileira, que convive com inúmeros casos de gravidez na adolescência e 

com mães de menos de 30 anos.85  

Mas será que as representações presentes nessa primeira fase da revista serão 

encontradas na virada de 2009 para 2010? Será que os mesmos valores serão mobilizados 

para construir um ideal de mulher executiva? O que mudou? O que permaneceu? 

 

 

                                                           
83

 Depoimento de Annie Morrissey, vice-presidente de marketing e vendas da rede Atlântica de Hotéis, para 

Vida Executiva , jul. 2007:36. 
84

 Vida Executiva, jun., 2007:54. 
85

 Para maiores informações sobre gravidez na adolescência no Brasil, ver Catharino e Giffin (2002). 



 94 

2.6 “Palavra de Presidente” e “História de sucesso”: da executiva à empreendedora 

De novembro de 2009 a julho de 2010, já com o nome de Mulher Executiva, a Editora 

Símbolo deixa ainda mais clara a abordagem de gênero do periódico. Além da clareza 

desse posicionamento, podemos perceber que as mudanças ocorridas nas representações 

das mulheres que foram apresentadas nas capas também se refletiam na construção 

narrativa dos textos que apresentavam as executivas. Primeiro, a revista destaca duas 

seções para apresentar essas trajetórias: “Palavra de Presidente” e “Histórias de sucesso”. 

Ambas possuíam estruturas narrativas similares, sempre segundo o modelo de entrevista, 

ocupavam cerca de três a quatro páginas por edição, e tinham fotos das entrevistadas e, no 

caso da empreendedora, também dos produtos ou dos serviços que ela comercializava. 

Após um rápido texto introdutório, começava a entrevista, com perguntas gerais sobre a 

trajetória da retratada e abordando principalmente os segredos do sucesso do negócio ou da 

carreira executiva. Narrativa muito similar àquela dos homens apresentados em Vida 

Executiva, ou seja, a partir de 2009, nos discursos sobre as executivas era dado mais foco à 

trajetória profissional dessas mulheres e aos resultados que elas conquistaram no ambiente 

empresarial, sem trazerem muitas informações sobre a sua vida pessoal/privada. Esse 

tratamento mais próximo do que era dado aos executivos sinaliza também uma conquista 

maior de espaço alcançada por essas mulheres no meio empresarial. 

 No entanto, o tom heroico foi mantido, apesar de nesse momento a maior 

relevância ser dada ao tema empreendedorismo, assunto que assumiu grande destaque no 

periódico durante essa fase. Em 2009 e 2010, os exemplos de sucesso não eram apenas de 

executivas que haviam assumido cargos de prestígio em grandes empresas, mas 

principalmente de mulheres que conseguiram ter uma boa ideia para abrir um negócio e 

tinham sido bem sucedidas nessa empreitada: as empreendedoras. A diferença entre uma 

seção e outra estava no tempo de consolidação desse sucesso e não pelo segmento de 

atuação. A seção “Palavra de Presidente” era destinada às mulheres que já tinham uma 

trajetória de muitos anos, enquanto “História de sucesso” trazia as que foram bem 

sucedidas recentemente. Apesar de não existir uma divisão definida, esta última seção, por 

causa de suas características, tendia a contemplar mais as empreendedoras. 

Dessa forma, executivas e empreendedoras passaram a disputar espaço na revista, 

ora o destaque era dado a uma executiva, ora a uma empreendedora, sendo que esta última 

levava maior vantagem sobre as demais. Não à toa a revista escolheu como destaque no 

seu relançamento uma empreendedora. Logo no início da matéria podemos perceber a 

preponderância deste valor: “Juliana Motter, 32 anos, é formada em jornalismo e 



 95 

gastronomia, tem atitude e é dotada de diversas habilidades. A principal delas? 

Empreender”.
86

 E quando se pergunta sobre o sucesso do seu negócio, Juliana fala dos 

ingredientes diferenciados e do ponto certo do brigadeiro, mas fecha a frase com uma 

palavra de ordem: “Empreendedorismo e atitude, sempre!”.  

O fato de termos mulheres empreendedoras de sucesso apresentando essas palavras 

de ordem deixa clara a força do capital simbólico envolvido na autoridade de quem fala. 

Segundo Bourdieu (1989:15): “O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, 

poder de manter a ordem ou de subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele 

que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das palavras”. 

Tal característica esteve presente durante toda essa fase da revista. As chamadas 

imperativas e as imagens das empreendedoras demonstrando as possibilidades de se chegar 

ao sucesso são frequentemente utilizadas como estratégia para a construção de um ideal de 

mulher bem-sucedida, sinalizando as possibilidades de ascensão para as demais. Mulheres 

de diferentes idades e camadas sociais falam sobre os seus empreendimentos e são 

apresentadas como bons exemplos a serem seguidos. A narrativa heroica demonstra 

sempre a predestinação das entrevistadas, que desde cedo tinham vocação para o negócio, 

como podemos ver na continuação da apresentação de Juliana Motter, empreendedora que 

fundou uma fábrica de brigadeiros que vende cerca de 2 mil doces por dia: “Desde os 6 

anos de idade, influenciada pelas dicas de Dona Ignês, sua avó, tem como hobby principal 

cozinhar e criar novas receitas”.
87

 Na edição seguinte, o tom é o mesmo, inclusive a 

primeira pergunta para Andiara Petterle, 35 anos, empreendedora do ramo de comunicação 

digital, foi sobre como ela descobriu o espírito empreendedor, e a entrevistada não deixa 

dúvidas na resposta quanto à sua vocação: 

Aos 15 anos. Em vez de festa ou viagem para a Disney de aniversário, pedi 

a meus pais um computador, uma impressora colorida e um escâner, que na 

época, em 1994, valia o mesmo que um carro popular. Com o brinquedinho 

em minhas mãos, o colégio onde eu estudava ganhou o primeiro jornal 

formato tabloide, editado e diagramado. Detalhe: o jornal virou revista em 

quatro cores. Nem bem eu fazia 18 anos e já estava prestando serviços em 

agências de publicidade.
88

 

 

Além dos exemplos de mulheres de classe média alta, como foram os casos de 

Juliana e Andiara, trajetórias de mulheres de classes populares que conseguiram, diante de 

muitas dificuldades, construir um empreendimento bem-sucedido também eram bem-
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vindas nessa fase da revista. Um caso exemplar foi o da sócia-proprietária da rede de 

salões Beleza Natural, Heloísa Helena Assis: 

Muito antes dos cachos serem motivos de inveja, em 1993, a então 

doméstica Heloísa Helena de Assis, de 49 anos, conhecida como Zica, 

desenvolveu um super-relaxante que transforma cabelos crespos em fios 

sinuosos e cheios de brilho. Hoje, o produto leva 70 mil pessoas ao mês 

aos 11 salões da rede.
89

 

 

Interessante ver que junto com a abertura desse espaço para mulheres que 

construíram uma carreira bem-sucedida fora das grandes empresas também aparece a cor 

na revista e, pela primeira vez, temos um grande destaque para uma mulher que não tem a 

cor de pele clara. Porém, essa mudança de paradigma não é grande o suficiente para 

colocar a entrevistada na capa. No mesmo número, a capa é destinada à executiva Maria 

Laura Santos, diretora da Nívea, de pele clara, mantendo assim o padrão da revista, apesar 

de ser notório o maior reconhecimento dado a Heloísa Helena Assis pelo mercado. 

Inclusive, em dezembro do mesmo ano, na edição especial da revista Valor Liderança, do 

tradicional jornal Valor Econômico, ela foi eleita uma das 14 melhores executivas de 

empresas no Brasil, ao lado de pioneiras como Maria Sílvia Bastos e Chieko Aoki e, mais 

uma vez, foi a única negra contemplada nessa seleção. Todavia, mesmo ainda não 

conquistando as capas da revista, internamente o periódico vai abrindo espaço para as 

narrativas de trajetórias similares à de Heloísa Helena, como na edição de fevereiro de 

2010, que trouxe a “história de sucesso” da jovem empreendedora Fernanda Mion, de 25 

anos: 

A estrela e o brilho são suas marcas registradas. Esse é o cenário da 

paulistana que aos 18 anos e com 2 mil reais no bolso começou a vender 

bijuterias compradas na rua 25 de março para ocupar o tempo ocioso do 

primeiro ano de faculdade. A jovem que trocava a Barbie por uma caixa 

registradora tem cinco lojas, sendo sócia de quatro delas e produz, em 

média, 7 mil peças ao mês, que variam de R$ 15 a R$ 250.
90

 

  

Da mesma forma que ocorreu com Heloísa Helena, a jovem não era oriunda de 

classe média alta e, apesar de ter grande destaque internamente na revista, com quatro 

páginas de entrevista, não foi escolhida para ilustrar a capa. Nessa mesma edição, a capa 

foi destinada à pioneira Cheiko Aoki, que já havia sido capa da primeira fase do periódico, 

em 2004. Se a revista trazia um novo “tipo ideal” de sucesso em suas páginas, muitas vezes 

ele perdia na disputa com “modelos” de capa que tinham a cor de pele clara. Esse recorte é 

visível, já que Juliana e Andiara, apesar de alcançarem um sucesso similar aos das outras 
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empreendedoras entrevistadas, e até menor do conquistado por Heloísa Helena, foram 

destaques nas capas de Mulher Executiva. 

Assim, a construção pela revista de um discurso que abarcava novos modelos de 

trajetórias de mulheres bem-sucedidas não significava a ausência de tensões com padrões 

até então estabelecidos. Antigos modelos com novas roupagens conviviam com as histórias 

de sucesso das empreendedoras e, dessa forma, o periódico abria novas possibilidades de 

ascensão para as leitoras. Obviamente, as dificuldades também eram ressaltadas para 

demonstrar para as aspirantes que a trajetória bem-sucedida de uma empreendedora 

também exigia muito. Dessa forma, as leitoras ficavam sabendo dos sacrifícios de 

Fernanda Mion: “Foi uma história, muita batalha. Abri mão de muita coisa para conquistar 

isso. Eu falava para minha mãe que queria sair, mas ela dizia que eu tinha mais é que 

acordar cedo mesmo para atender ao fornecedor”.
91

 Este também foi um dos motivos que 

levaram Heloísa Helena a descobrir a sua fórmula secreta de relaxante para os cabelos: 

Eu tinha o cabelo muito armado, power, e me sentia muito mal com isso. 

Quando eu ia trabalhar na casa das pessoas, elas associavam isso a 

desleixo, à sujeira. Isso me incomodava muito. Eu passava pastas, tudo que 

o mercado me oferecia. Mas eu não era feliz. [...] comecei a misturar em 

casa produtos, com a colher de pau, com muitos erros e acertos. Dez anos 

depois eu vi que tinha acertado uma fórmula.
92

 

  

O estilo de estrutura narrativa segundo o modelo de entrevista reforçava ainda mais 

essa trajetória heroica, construindo verdadeiros testemunhos de histórias de mulheres bem-

sucedidas, o que aumentava ainda mais a identificação com o leitor e ampliava o número 

de pessoas que podiam chegar ao desejado sucesso. Além do mais, cada empreendedora 

tinha a sua própria “fórmula” de sucesso para recomendar. Juliana Motter, ao responder à 

pergunta da revista sobre as características de uma mulher bem-sucedida, afirma: 

“Acredito que é fundamental ser empreendedora, identificar as melhores oportunidades e 

se cercar de pessoas que também querem crescer [...] e acima de tudo: tem que ter vontade 

de trabalhar e fazer dar certo”.
93

 A pergunta da revista para Heloísa Helena é mais direta: 

“Qual o segredo para ser executiva de sucesso?”. A resposta da entrevistada dá ênfase às 

dificuldades pelas quais as leitoras provavelmente passarão: 

Tem que ter muita garra, muita autoconfiança, ser incansável na busca de 

superação própria. Acredito que isso seja muito importante para qualquer 
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profissional, para a mulher ainda mais, porque tem de provar o tempo 

inteiro a competência em todos os âmbitos da vida.
94

 

 

Mas, afinal, quem eram os leitores desses conselhos? Esse leitor também sofreu 

mudanças ao longo do período de publicação da revista? Como eles influenciaram a 

construção de um projeto de revista com tais características? Como a revista se relacionava 

com esses leitores? E, principalmente, quais eram as cartas que o periódico selecionava 

para a publicação? 

   

2.7 O espaço privilegiado dos leitores 

No primeiro número da revista, em junho de 2004, como ainda não era possível 

receber mensagens diretas de leitoras, a revista perguntou “a várias mulheres que se 

destacaram em suas carreiras o que elas pensam do lançamento da revista Vida Executiva”. 

As respostas publicadas na seção “cartasemails” foram acompanhadas das fotos das 

mulheres, com nome completo e o cargo de cada uma, a empresa na qual trabalhavam e a 

região do país. Ao todo, nesse primeiro número, a revista apresentou três mensagens de 

mulheres executivas da cidade de São Paulo, todas destacando o que esperavam da 

publicação e o que a revista deveria criar como expectativa. 

A primeira é Elizabeth Costa, gerente-geral de soluções e e-business da Itautec.
95

 

Ela se apresenta às leitoras:  

Tenho 23 anos de carreira numa empresa do setor financeiro, que 

tradicionalmente é focado na gestão masculina. Só que hoje muitas 

mulheres ocupam cargos de gerência, o que acentua as diferenças no modo 

de conduzir pessoas e assuntos estratégicos, com aspectos positivos e 

negativos [...] A revista vai nos mostrar experiências de outras mulheres 

para aprendermos e aplicarmos em nossa carreira.
96

 

  

Logo abaixo, aparecem a mensagem e a foto de Daniela Bertrand Rangel, diretora 

comercial do iBest,
97

 mencionando as angústias encontradas pelas mulheres que atuam no 

mercado de trabalho e as dificuldades da conciliação família-trabalho: 

[...] A conquista de espaço pela mulher no mercado de trabalho foi mal 

interpretada, inclusive pelas próprias mulheres, que acabam acumulando 

tantos papéis e ficando exaustas. Essa multiplicidade precisa ser encarada 
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de um modo novo e diferente, ou seja, a mulher deve ter menos tarefas (as 

profissionais mereceriam ser “dispensadas” da dupla jornada) e ter mais 

tempo para a família. Espero sinceramente que a revista atenda a essa 

necessidade.
98

 

 

Por fim, a última mensagem é de Elaine Costa, diretora-geral da CIS Brasil,
99

 

ressaltando a importância da proposta da revista de apresentar trajetórias de executivas 

bem-sucedidas, contribuindo para o desenvolvimento das carreiras de outras mulheres: 

[...] Os perfis são muito interessantes, pois acompanhamos a trajetória de 

sucesso de profissionais que se destacam e podemos ver como elas 

chegaram lá. É possível ainda utilizar ideias para aplicar em nossa própria 

carreira.
100

 

 

Essas mensagens sinalizam bem o que seria a principal estratégia da revista nessa 

primeira fase: a apresentação de exemplos de mulheres bem-sucedidas que servirão de 

referência à carreira de aspirantes a executivas. 

A ausência de um editorial e a escolha de ser apresentada por mulheres – 

materializando o perfil da executiva – falando como se fossem futuras leitoras, reafirma 

uma estratégia de diálogo e interatividade, aumentando a credibilidade de uma revista que 

buscava se legitimar neste segmento de mercado. Essa abordagem será mantida durante as 

12 publicações dessa primeira fase, havendo apenas duas mensagens assinadas por 

homens: a de um profissional da área de recursos humanos, corrigindo uma informação 

prestada pelo periódico e outra de um leitor que se “justifica” com o seguinte texto: “minha 

namorada é leitora da revista e muitas vezes eu também leio, dada a qualidade de seus 

artigos”.
101

 Excelente propaganda, já que a “qualidade” do trabalho ultrapassaria a 

condição de gênero do público-alvo. 

Com exceção dessas duas mensagens, todas as outras foram escritas por mulheres, 

mas não mais em cargos executivos e sim aspirantes à carreira. Este indicador aponta e 

reforça a hipótese de que a revista Vida Executiva, nesse período, voltava-se para um 

público feminino, provavelmente já inserido em atividades produtivas remuneradas, que 

buscava uma ascensão na carreira, visualizada na conformação de um perfil identificado 

como de “executiva”. 

Alguns textos de mensagens das leitoras, entre junho de 2004 e maio de 2005, 

confirmam esta hipótese, como no email da leitora Andréa Rosseli publicado na edição de 
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julho de 2004: 

[...] Seria legal incluir as mulheres que estão iniciando no mercado em 

funções como auxiliar de escritório, recepção, operador de telemarketing e 

que possuem a ambição de uma carreira ascendente. Além do visual, é 

muito importante informações sobre cursos, reciclagem, postura, enfim, 

tudo o que possa contribuir para “uma mulher de sucesso”.
102

 

 

A leitora Lígia Gonçalves, da cidade de Santos, também demonstrou seu interesse 

de ascensão na carreira na edição de setembro de 2004: 

Sou secretária de diretoria em uma grande empresa e, embora muitas vezes 

perceba que olham nossa profissão com desdém, fico confiante em saber 

que também posso ir além.
103

 

 

Na edição de outubro de 2004, a jovem leitora Luciana Ramos, de Itatiaia, no Rio 

de Janeiro, parabenizou a revista e narrou seu empenho na construção da sua trajetória 

profissional: 

Gostaria de parabenizá-los pelo lançamento da revista. Era tudo o que eu 

precisava e já fiz a minha assinatura. Tenho apenas 23 anos e me considero 

um verdadeiro case de sucesso, porque sempre trabalhei bastante e já 

conquistei muita coisa, tudo fruto da minha dedicação e 

empreendimento.
104

  

 

A economista Daniela Paulino também estava contente em ter acesso a um 

periódico voltado para o público feminino que estava inserido no mercado de trabalho e 

buscava ascensão na carreira: 

Vida Executiva está cada dia melhor e mais atraente. As reportagens são 

inteligentes e focadas no nosso universo, ou seja, atendem às dúvidas e aos 

anseios das mulheres que estão ganhando terreno no mercado de 

trabalho.
105

  
 

Algumas leitoras ainda dividiram com a revista certas angústias em relação ao seu 

momento atual no trabalho e aos seus anseios em buscar dicas de como ascender na 

carreira e identificar novas oportunidades no mercado de trabalho. Este é o caso da leitora 

K. Moura na edição de fevereiro de 2005: 

Gostaria de sugerir matérias sobre como o profissional pode investir na sua 

carreira. Cito o meu caso como exemplo. Graduei-me em Administração e 

há sete anos trabalho numa área que não tem nada a ver com o que eu 

estudei. Já tentei, sem sucesso, ingressar no setor de recursos humanos na 

[empresa] na qual trabalho. Outras empresas me exigem experiência na 

área. Neste ano, pretendo fazer um curso de pós-graduação em recursos 

humanos, além de inglês. Será que estou no caminho certo?
106
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O conteúdo dos emails e das cartas publicados traz informações importantes para o 

delineamento do principal público-leitor da revista. Nesse sentido, é bom deixar claro que 

sabemos que há todo um processo de seleção de cartas a serem publicadas, bem como a 

sua combinatória em um determinado número pela editoria da revista. O que os(as) 

leitores(as) encontram em tais seções é o que o periódico “dá a ler”. Dessa forma – o que já 

é muito valioso – sabemos mais sobre quem é o público que a revista quer construir do que 

quem “realmente” é esse público. A partir desta ótica pode-se dizer que Vida Executiva é 

lida por mulheres, em sua maioria jovens, inseridas no mercado de trabalho, almejando 

expansão profissional e buscando cargos de maior prestígio, ou seja, mulheres que querem 

ter “sucesso” na vida profissional. 

Nessa busca de crescimento na carreira, as leitoras viam na revista uma importante 

aliada, considerando que ela iria ajudá-las na construção de um comportamento – 

entendido como um habitus próprio para uma trajetória bem-sucedida. Para afirmar esta 

possibilidade de ascensão, a revista não economizou esforços em apresentar os modelos a 

serem seguidos, ou seja, as “mulheres de sucesso”. 

Em junho de 2005, na segunda fase da revista, a leitora Aline Garcia, do Rio de 

Janeiro, registra seu depoimento, demonstrando a importância do exemplo das executivas 

bem-sucedidas apresentadas nas edições anteriores como guias para a sua trajetória 

profissional: “Tenho 27 anos e sou assinante da revista porque quero crescer com as 

experiências e as sugestões de quem já venceu na vida”.
107

 A leitora Janine Dulcídia 

Soares, da cidade de Porto Alegre, escreve sobre a sua decisão de seguir os conselhos da 

revista, na expectativa de alcançar a tão desejada promoção com os novos comportamentos 

aprendidos: 

Já está decidido: vou seguir cada uma das dicas da matéria: ‘os 12 passos 

que levam ao topo’ (julho/2005). As observações do texto são 

extremamente pertinentes e, apesar de elas parecerem óbvias, são atitudes 

para as quais nem sempre damos a devida importância. Me aguardem daqui 

a um ano. Vou escrever novamente para contar que fui promovida. Até lá!
108

 

 

Com as cartas publicadas no início dessa fase, percebe-se que as mulheres 

aspirantes a cargos de maior prestígio continuam sendo as principais leitoras, ou ao menos 

é isto que a revista procura demonstrar. Quando aparece a mensagem de um homem, ela 
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reforça ainda mais a evidência do direcionamento para o público feminino, como ilustra a 

carta de Rodney Eloy na edição de agosto de 2005: 

Todos os meses presenteio minha esposa com um exemplar da Vida 

Executiva. Este é o maior investimento que faço para a carreira dela, pois a 

revista é uma ferramenta essencial para a mulher moderna.
109

 

 

Mas, logo em seguida, esse direcionamento é alterado. Assim como ocorreu com as 

capas da terceira fase da revista, os homens aparecem em destaque também no espaço dos 

leitores. A partir da quarta edição dessa fase, de cinco mensagens publicadas na subseção 

“Cartas” (agora sem a palavra email no título), duas eram de homens. 

O esforço em abarcar leitores do sexo masculino trouxe resultados imediatos, ou 

pelo menos é isto que a revista desejava ressaltar. Essa tendência será mantida durante todo 

o período, havendo uma preocupação em divulgar a mesma quantidade de cartas de 

homens e de mulheres nas publicações, ou quando ocorre uma diferença nesta equidade, a 

maior quantidade é de cartas de leitores do sexo masculino.  

As preocupações apresentadas pelos homens que leem a revista são muito similares 

às já apresentadas pelas mulheres, caracterizando que o abandono de uma segmentação por 

gênero não modifica o foco da revista nos aspirantes a cargos executivos, independente do 

gênero a que pertençam. O exemplo é a mensagem do leitor André B. Schunk, na edição 

de novembro de 2005, intitulada “caminho das pedras”: 

Gostaria de discutir um questionamento que carrego sobre a carreira 

corporativa. Quando olhamos para as profissões que existem, fica fácil 

definir o que deve ser feito para alcançá-la. Por exemplo, faça uma 

faculdade de medicina, faça uma residência e pronto; e assim por diante. 

Não consigo enxergar uma rota, mesmo que complexa, para se alcançar um 

cargo executivo: uma gerência, uma diretoria, uma presidência. Sei que 

não há uma receita para isso, mas também não sei por onde começar. Por 

onde começam as carreiras desses profissionais? Um abraço a todos e 

parabéns pela revista! O trabalho de vocês tem sido um exemplo de 

excelência na qualidade.
110 

 

Na mesma edição, o leitor Rildo G. dos Santos, da cidade de Santa Luzia. em 

Minas Gerais, demonstrou sua satisfação em saber que a revista tinha mudado o seu 

direcionamento, o que convenhamos, caía como uma luva para os propósitos dos novos 

editores. “É a primeira vez que eu compro uma revista que não conhecia. Gostei muito. 

Percebi que ela era exclusivamente para o público feminino, grande erro que felizmente foi 

corrigido”.
111
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A intenção de abarcar leitores das demais revistas de negócios também parecia que 

estava surtindo efeito, como no registro da mensagem do estudante Luiz Augusto: “Sou 

estudante de economia, sempre leio periódicos desta área e quero parabenizar a redação da 

revista pela excelência na qualidade dos textos e assuntos abordados. Foi um presente para 

todos nós”.
112

 

A importância da revista como referência na formação de um habitus que irá 

auxiliar na ascensão na carreira foi reconhecida também pelos homens aspirantes: 

Felizmente a revista não se prende a receitas fáceis para se ter sucesso na 

carreira. Cada vez mais, o que se vê na revista são reportagens que trazem 

algo novo e nos deixam sempre bem informados. É sabendo, conhecendo e 

se informando que se tem sucesso não só na carreira como na vida. 

Continuem assim!
113

  

 

Os recém-promovidos aos cargos de chefia também encontravam na revista dicas 

importantes para se manterem na posição conquistada, ou seja, ela não apenas auxiliava os 

aspirantes em sua ascensão, mas continuava ajudando les petits cadres (Boltanski, 1982) 

na manutenção de suas posições e na busca por cargos de maior prestígio. Com 

características similares a um guia de autoajuda, de acordo com o depoimento do leitor 

João Henrique Sales, algumas matérias cumpriram este papel: 

Gostaria de parabenizá-los pela reportagem “como cobrar resultados sem 

ser chato”. Fui promovido há alguns meses e, como nunca havia 

comandado uma equipe, ainda me sentia inseguro na hora de falar com 

meus subordinados sem parecer chato. As dicas da matéria me ajudaram 

muito a me comunicar de uma forma melhor. Obrigado!
114

 

  

Enfim, nesta fase, a busca por um público-leitor mais amplo, abarcando homens e 

mulheres que atuavam no mercado de trabalho e tentando ascender a posições executivas, 

foi a marca principal da revista. Essa estratégia, contudo, mesmo parecendo surtir efeitos, 

seria modificada, alterando-se mais uma vez o posicionamento de Vida Executiva e 

inaugurando um novo momento do periódico. 

Na fase seguinte, de setembro de 2006 a maio de 2007, quando ocorreu uma 

retomada das características de uma revista feminina, com o slogan “com a mulher na 

conquista do sucesso”, as mulheres passam a ter um espaço maior na publicação. 

Esse redirecionamento despertou a insatisfação de alguns leitores do sexo 

masculino que haviam aderido à revista na fase anterior. A carta do assinante Gilbert 
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Ronald Lopes Florêncio, reivindicando igualdade de espaço para os homens no periódico, 

é um bom exemplo que a revista não quis esconder: 

Adoro a revista. No entanto, tenho uma crítica: me parece que ela está 

muito direcionada para as mulheres e eu, como homem, fico desapontado. 

As matérias também interessam à ala masculina e confesso que me senti, 

assim como outros colegas assinantes, desprestigiado. Afinal de contas, a 

revista denomina-se Vida Executiva (genérico) e não a Vida das Mulheres 

Executivas (específico). Aqui vai a minha sugestão que a publicação dê 

tratamento igualitário a todos.
115

 

 

A mensagem acima passa a ser uma raridade na revista, já que cartas masculinas 

não foram mais registradas, com exceção de duas, de abril de 2007, sendo uma de um 

entrevistado de uma edição anterior.   

Outro dado que aponta o redirecionamento para as mulheres e sua estratégia de 

estabelecer uma maior proximidade com elas foi a criação, em março de 2007, de um 

espaço intitulado “Fórum das leitoras”. O título da seção já informava o foco a ser dado: 

“Dúvidas sobre sua carreira? Entre em contato que nós respondemos”. Nele, a psicóloga 

Tatiana Laurenza, com experiência na área de treinamento, esclarece dúvidas das leitoras 

sobre carreira. Em cada edição, essa profissional responde à carta de uma leitora, 

orientando-a em uma página da revista sobre o tema demandado. 

Em sua maioria, as cartas foram de aspirantes, dividindo suas angústias, como optar 

por uma carreira em uma empresa ou ser uma consultora autônoma. Todas as mensagens, 

contudo, direcionam-se à preocupação com a carreira. A psicóloga assina com o codinome 

de “Tati” e as leitoras se referem a ela desta forma, demonstrando uma troca de 

confidências e com maior intimidade. 

O título da seção “Cartas” foi substituído por “Feedback”. Esta expressão em 

inglês é muito utilizada no meio empresarial e significa o momento no qual os chefes 

formalizam verbalmente a avaliação de desempenho dos indivíduos da sua equipe de 

trabalho. Partindo do pressuposto de que a linguagem, seja ela escrita ou visual, está 

repleta de significados, a busca por um vocabulário próprio das empresas auxilia a 

aproximação e a identificação com a revista das leitoras que estão nesse campo, 

aumentando sua credibilidade em tratar os temas relacionados à carreira.  

 A partir dessa fase, as mensagens enviadas para esta seção aparecem com um texto 

mais curto, sem maiores desenvolvimentos, em grande parte fruto do aparecimento da nova 

seção “Fórum das leitoras”, que abarcou alguns temas que já tinham sido abordados nas 
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cartas em edições anteriores. Estas características são mantidas na última fase da revista, 

mas visando um diálogo maior com “as mulheres que buscam o sucesso com equilíbrio”, 

envolvendo também questões ligadas à maternidade. 

Não por acaso o “Fórum das leitoras” dessa fase destacou a angústia de Fernanda 

Arruda que estava em licença-maternidade e não sabia como voltar ao mercado de 

trabalho. “Acabei de ter um bebê e quero entrar para o mercado de trabalho, mas não sei 

por onde. Estou cumprindo minha licença-maternidade e quando acabar nem imagino o 

que fazer. Vocês poderiam sugerir os passos?”.
116

 Em resposta à leitora, a psicóloga 

Tatiana Laurenza relaciona dez passos a serem seguidos para entrar no mercado de 

trabalho após a licença-maternidade, reforçando ainda o habitual papel de “autoajuda” que 

a revista buscava apresentar. 

 Já em novembro de 2009, na primeira edição de relançamento da revista, agora 

com o nome de Mulher Executiva, encontramos estrategicamente cartas de executivas 

publicadas na primeira edição, contribuindo para sustentar as novas estratégias da revista. 

A seção intitulada “Executiva email” abre com a mensagem da gerente comercial Claudia 

Silva confirmando as intenções do periódico: “O grande desafio é ser mulher e executiva 

ao mesmo tempo”.
117

 Logo abaixo, a gerente nacional de desenvolvimento de produtos, 

Sandra Lucena, confirma esse grande desafio da executiva e destaca as diferenças que 

Mulher Executiva, comparada com outras revistas de negócio, pode ter: 

Sou uma ótima leitora. Assino muitas revistas de business e 

também femininas. O que eu sinto falta nas de negócios é 

justamente a ausência de falar da mulher enquanto o que ela é: 

mãe, esposa, dona de casa... O grande erro é mostrar uma mulher 

masculinizada, que abre mão de alguns sonhos pelas exigências do 

mercado, quando na verdade deveríamos nos destacar por sermos 

mulher.
118

 

 

Mais uma vez, temos a tal feminilidade sendo acionada, no caso, por uma leitora 

executiva, o que aumenta mais ainda a força dessa estratégia. E a revista estava pronta 

outra vez para ajudar as mulheres e recebia esse reconhecimento das próprias leitoras: “Ser 

mulher e executiva dá trabalho, e vocês nos ajudam a lembrar de pormenores que, por 

vezes, passam despercebidos na correria do dia a dia”.
119

  

Após essas três primeiras edições da revista, que priorizaram cartas de executivas, 

as aspirantes retornam a esse espaço trazendo a sua opinião e recebendo as respostas da 
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 Vida Executiva, jun. 2007:7. 
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 Mulher Executiva, nov. 2009:6. 
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 Mulher Executiva, nov. 2009:6. 
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 Carta de Gisele Almeida, gerente administrativa, para Mulher Executiva, jan. 2010:8. 
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redação. Uma delas é exemplar para caracterizar essa última fase do periódico. Em 

resposta à leitora Letícia Santos, auxiliar administrativa, que elogiou a seção “História de 

sucesso”, a revista não deixou dúvidas sobre as suas intenções: “Nosso objetivo na História 

de Sucesso é mostrar que todas são capazes de construir uma trajetória profissional 

vitoriosa”.
120

 E essa estratégia parecia surtir efeitos, como podemos ver no trecho da carta 

da dentista Carla Sanches: “Não deixem de trazer nunca esses exemplos de garra e 

superação. Nós precisamos deles para nos espelharmos”.
121

 

 

Dessa forma, durante mais de quatro anos de publicação das 52 edições da revista 

Vida Executiva/Mulher Executiva, existiram algumas similaridades em sua abordagem, 

mas também importantes diferenças. Os elementos de convergência do periódico, como os 

de uma revista voltada para o mercado de trabalho e para a carreira executiva com 

características normativas e instrutivas para a inserção e a ascensão em cargos de maior 

prestígio, estiveram longe de retratar uma homogeneidade, considerando a influência dos 

diferentes agentes presentes no campo. 

As tensões oriundas das disputas da própria editora, dos editores-chefes, dos 

profissionais que elaboravam a revista, do mercado publicitário, da concorrência com os 

demais periódicos no mercado, das personalidades de capa, da mudança de perfil dos 

leitores, do próprio contexto econômico, dentre outros, contribuíram na construção de um 

periódico que manteve o objetivo de ser um guia recorrente de autoajuda para a construção 

de uma carreira executiva, mas que, mesmo mantendo esta principal diretriz, sofreu 

frequentes modificações em sua abordagem. 

Aliás, o fim da circulação impressa da revista em julho de 2010 foi decorrente de 

problemas financeiros da editora e não por falta de leitores para a revista. O depoimento 

que a presidente da Símbolo nos concedeu, em agosto de 2011, não deixava dúvida em 

relação à situação da empresa naquela época, ao confirmar que “atualmente ela (a Editora 

Símbolo) está em fase de estruturação pois está passando por uma séria crise financeira. 

[...] Como já coloquei, (a Editora) está passando por uma fase muito difícil e buscando 

saídas para a sua nova fase”.
122

 Porém, na mesma entrevista, ao ser indagada a respeito do 

fim da revista, ela anuncia: “Ela não acabou, está em reformulação e voltará no segundo 

semestre”.   
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Dessa maneira, o projeto de lançamento e manutenção de uma revista com essas 

características foi construído a partir de frequentes mediações, negociações, tensões e 

disputas, ou seja, um processo de construção dinâmico e contínuo. A influência de um 

contexto cultural marcado pela conjuntura econômica e social do período de junho de 2004 

a julho e 2010 no Brasil, que determinou o crescimento econômico e a ocorrência de uma 

maior inserção de mulheres no mercado de trabalho, foi relevante para que existisse uma 

publicação com esses traços. 

Além disso, a legitimidade que as leitoras e, em alguns momentos, os leitores 

apresentados por Vida Executiva davam a uma revista que abordava essas questões 

provavelmente contribuiu para a sua manutenção nesse período, considerando-se que essa 

legitimidade ao estilo weberiano não era fruto da imposição de um grupo, mas do 

reconhecimento dos elementos e das características apresentados em Vida 

Executiva/Mulher Executiva para a construção de uma carreira bem-sucedida. Mesmo 

levando em conta que as cartas publicadas eram escolhidas pela própria revista, podemos 

encontrar pistas importantes que sinalizam a legitimidade do periódico para um público de 

aspirantes a cargos executivos. A construção de um discurso com elementos, formas, 

imagens, cores e textos que encontravam legitimidade nesse grupo foi fundamental para a 

manutenção da revista no período.  

No entanto, essa legitimidade era constantemente negociada em um campo de 

forças que contava com a atuação de diferentes agentes, não estando livre de alguns 

constrangimentos, como no momento de retorno a uma revista voltada para o gênero 

feminino, reivindicando então os homens-leitores um “tratamento igualitário”. Ou seja, a 

liberdade do leitor, “produtor inventivo de sentidos não pretendidos e singulares” 

(Chartier, 1990), foi concomitantemente exercida, coexistindo com a estratégia de um 

periódico normativo e disciplinador e produzindo diferentes apropriações e reapropriações 

dos temas abordados na revista. 

Esses fatores ainda foram impulsionados pela circularidade (Chartier, 1989) da 

revista. Durante o seu período de publicação podemos verificar que a leitura das matérias 

foi realizada majoritariamente por mulheres aspirantes a uma carreira executiva, mas 

também por homens casados ou namorados dessas mulheres, homens em busca de 

melhores posições no mercado de trabalho, indivíduos em diferentes momentos de carreira 

e provenientes de diferentes regiões do Brasil, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul. Apesar da circulação nacional da revista, nota-se que não há 

registro de leitores nas regiões Norte e Nordeste, fato que pode ser atribuído à ocorrência 
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de uma maior concentração da industrialização no sudeste e no sul do país, construindo um 

contexto favorável nessas regiões para esse tipo de aspiração à carreira e, 

consequentemente, para a aceitação de uma revista com tais características. 

Por fim, o fato de apresentar-se como uma revista voltada principalmente para a 

carreira executiva e na maior parte do tempo para o exercício do poder da mulher na esfera 

pública (mas especificamente no mercado de trabalho) não excluiu da revista os assuntos 

oriundos da esfera privada, como no caso das matérias que abordavam o tema da 

maternidade, demonstrando que essas esferas não estão desarticuladas e que ambas 

possuem dimensões políticas importantes e representam fontes significativas de poder. 

Fica clara ainda a força do tema “maternidade” para a construção da identidade feminina e, 

desta forma, para a legitimidade da manutenção de uma revista destinada a este público. 

Independente do direcionamento principal a ser dado ao periódico, este assunto configura 

um tema importante também no século XXI.   

No caso de Vida Executiva/Mulher Executiva, a maternidade sofreu 

ressignificações. Para alcançar o “ideal” de uma vida executiva, a maternidade por si só 

não representa uma fonte privilegiada de poder, mas esse poder é oriundo da capacidade da 

mulher de conciliar uma carga horária e uma rotina de trabalho de maior responsabilidade 

com o exercício da maternidade e construir uma trajetória de sucesso. 

Dessa forma, no decurso de 2004 a 2010, as trajetórias profissionais de cada 

retratada foram apresentadas como verdadeiros testemunhos de casos de sucesso, o que se 

articulava muito bem com o conjunto de conselhos veiculados sobre como construir 

melhores comportamentos para alcançar uma carreira bem-sucedida. Assim, a revista em 

tom didático indicava os exemplos a serem seguidos e podia ser fonte de inspiração e 

orientação para as aspirantes na construção de uma trajetória considerada de sucesso. 
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Capítulo 3 – “Eu sou uma pessoa de tremendo sucesso!” – discursos e trajetórias de 

uma mulher bem-sucedida 

 

Tudo que eu tenho hoje é fruto da minha dedicação, do 

meu empenho e do meu trabalho. Então, eu sou uma 

pessoa de tremendo sucesso! 

Anna Catharina de Oliveira Marins  

(gerente de administração de pessoal e remuneração) 

 

 

O sucesso foi um tema central nos discursos apresentados pelos periódicos 

analisados e também nas falas das entrevistadas. Em um primeiro momento, podemos 

constatar que essa categoria foi abordada de forma naturalizada e, com frequência, a 

condição de mulher bem-sucedida era apresentada como sinônimo de ocupação de um 

cargo executivo. Diante desse cenário, percebemos a necessidade de investigar com mais 

detalhes as concepções de sucesso que circulavam no período de junho de 2004 a julho de 

2011. Para atender a esse objetivo, a partir deste capítulo, além das análises das matérias e 

das imagens publicadas em Vida Executiva e Mulher Executiva, utilizaremos também 

como fontes 10 entrevistas baseadas na metodologia de história oral. Elas foram realizadas 

com executivas da área de recursos humanos de empresas privadas de grande porte, 

localizadas nas duas principais cidades industriais do Brasil: Rio de Janeiro e São Paulo.
123

  

 Pretende-se, dessa forma, investigar como foi construída essa concepção de 

sucesso; como essa categoria foi apropriada e mobilizada pelos periódicos, como é 

preenchida de sentidos pelas próprias executivas e quais são as estratégias estabelecidas 

para se alcançar essa desejada condição. Além disso, ao analisarmos as trajetórias 

construídas individualmente pelas executivas, podemos fazer alguns questionamentos: Em 

que contexto houve a ascensão dessas mulheres aos cargos de maior prestígio nas 

empresas? O que é ser uma mulher de sucesso para esse grupo? Tal concepção de sucesso 

sofreu modificações? Quais são os elementos que distinguem essa condição? Como nasceu 

o desejo de ser uma executiva?   

                                                           
123

 As entrevistas foram realizadas no período de novembro de 2009 a julho de 2011 e, juntas, somam 15 

horas e 51 minutos de gravação, com uma média de 1h30 por entrevista. Nesse período, as entrevistadas 

estavam na faixa etária entre 34 e 46 anos e todas assinaram os termos de cessão de direitos em meu nome, 

sendo que duas executivas pediram para não serem identificadas e optamos em utilizar nomes fictícios de 

Maria e Rosana. Um resumo da biografia de cada entrevistada com as respectivas fotos que elas 

encaminharam após a entrevista encontram-se no Anexo I– Resumo das Trajetórias das Executivas 

Entrevistadas. 
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De imediato, podemos perceber que o sucesso não tinha um papel central apenas 

nos periódicos, mas ocupava um espaço privilegiado na vida das executivas, como 

constatamos nas respostas dadas à pergunta: Você se considera uma mulher bem-sucedida? 

Todas foram unânimes em dizer que sim. Maria,
124

 40 anos, gerente de recursos humanos 

de uma empresa de energia, responde de forma enfática: “Sim, me considero bem-

sucedida; me considero, e as pessoas também me consideram, então isso também é um 

retorno”. Claudia Klein, 38 anos, diretora de recursos humanos de uma empresa francesa 

de cosméticos, localizada no Rio de Janeiro, também se julga “extremamente bem-

sucedida”. Mas, sem dúvida, o depoimento que melhor exemplifica essa condição é o 

citado na epígrafe deste capítulo. Anna Catharina de Oliveira Marins, 34 anos, gerente de 

remuneração e administração de pessoal de uma empresa do setor de entretenimento de 

São Paulo, não apenas afirma que se considera uma “mulher de tremendo sucesso”, como 

nos dá pistas sobre os elementos que preenchem de significado esta categoria para uma 

mulher no século XXI: o êxito oriundo do trabalho remunerado e de uma carreira 

ascendente, e as possibilidades de consumo envolvidas nesta condição. Mas como surge 

essa concepção de sucesso?  

Sabendo que categorias como “sucesso” são historicamente construídas, para 

entendermos melhor esse processo, antes de analisarmos com maior profundidade as 

matérias publicadas nas revistas e os depoimentos das executivas que entrevistamos, faz-se 

necessário realizarmos uma breve reconstrução do contexto em que se deu a ascensão 

dessas mulheres e das concepções de sucesso que circulavam em nossa sociedade em 

diferentes tempos históricos. 

Primeiro, é importante ressaltar que a forma como o sucesso é abordado só é 

possível em uma sociedade centrada no indivíduo – característica fundadora da sociedade 

moderna. Na modernidade, o indivíduo tem condições de desenvolver uma capacidade 

criativa e transformadora e, através da aplicação destas qualidades no trabalho, ele será 

responsável pela criação de valor. Essa noção de indivíduo-valor, no sentido weberiano, 

fruto da ética protestante e da construção do espírito do capitalismo, tem como cerne o 

conceito de êxito individual como fruto de um trabalho árduo, calcado no desenvolvimento 

de uma racionalidade instrumental para se chegar a essa condição, ou seja, esforço e 

sacrifício individual são recompensados com êxito material e moral. 

Dessa forma, a busca pelo êxito através do trabalho torna-se um dever e um direito 

do indivíduo na construção de uma trajetória com significado na modernidade. “É o 
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homem motivado, decidido a provar o seu valor moral pelo trabalho” (Sennet, 2004:125). 

Essa ética do trabalho também contempla o adiamento do prazer e da satisfação em favor 

do acúmulo de riqueza – sacrifício necessário para o alcance do êxito. 

Esse processo vai sofrendo ressignificações e, em sociedades complexas como a 

que vivemos, a construção de uma trajetória baseada na busca do êxito pelo trabalho é 

influenciada pela variedade de interações que os indivíduos têm ao longo de sua trajetória, 

permitindo que cada um construa projetos individuais que se encontram em determinados 

“campos de possibilidades” (Velho, 2003).
 125

 

Ao fazermos um recorte de gênero, aumenta ainda mais a complexidade desta 

noção de êxito alcançado através do trabalho, considerando que, para a mulher, a 

maternidade e o papel de guardiã da ordem e da moral da família sempre lhe renderam uma 

boa carga de atividades não remuneradas, constituindo um espaço circunscrito no qual, por 

longas décadas, grande parte das mulheres exerceu suas funções.
126

 Temos então um 

paradoxo. Ao mesmo tempo em que esse contexto limitava a atuação das mulheres ao 

espaço privado, também trazia determinado significado para as suas trajetórias, a 

ambiguidade da relação feminina com a noção de êxito por meio do trabalho.  

 No entanto, a partir da década de 1970, as mudanças ocorridas no contexto social 

brasileiro, com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho remunerado, 

abrangendo diferentes camadas sociais, o que em boa parte é fruto das conquistas políticas 

dos movimentos feministas na luta pelos direitos da mulher e de sua autonomia na esfera 
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 As noções de “projeto” e “campo de possibilidades” desenvolvidas por Gilberto Velho (2003) serão muito 
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 A participação feminina em atividades produtivas no Brasil, contudo, não é recente. Ainda na Primeira 

República, as mulheres, principalmente aquelas oriundas das camadas populares, já exerciam essas 

atividades. A maioria delas residia em área rural − característica predominante da população brasileira até os 

anos 1950 − e trabalhava com suas próprias famílias, no campo e em suas próprias casas, exercendo um 

importante papel nesse modelo de produção, quer em grandes ou em pequenas propriedades. Apesar de sua 

inegável importância no processo produtivo, as mulheres eram reconhecidas apenas como as responsáveis 

pela manutenção do equilíbrio doméstico familiar.
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 Na indústria, a participação das mulheres também era 

significativa, sobretudo nas regiões que sofriam maior influência do processo de urbanização − como São 

Paulo, em 1920, onde elas representavam 29% do total de trabalhadores da indústria e, especificamente, no 

ramo têxtil, em que sua atuação era superior à masculina, perfazendo 58%. No mesmo período, no Rio de 

Janeiro, a força de trabalho feminina representava 27% dos trabalhadores de todos os ramos industriais, e 

39% no ramo têxtil (Batalha, 2000:10). Para maiores informações sobre o trabalho feminino no Brasil, ver 

Weinstein, 1995; Cappellin, 2006; Soihet, 2006; Possas, 2007. 
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pública,
127

 contribuíram significativamente para mudanças de comportamentos e valores 

sociais. Tudo isso auxiliou na construção de uma nova representação de mulher 

trabalhadora, para as mulheres em geral e para a própria sociedade como um todo, tanto 

que, ao final da década de 1980, mais de um terço da população economicamente ativa do 

país já era composto por mulheres (Baltar e Henrique, 1994).  

 Todo esse processo ganhará contornos ainda mais nítidos a partir dos anos 1990, 

quando ocorre uma grande inserção da população feminina no mercado de trabalho 

brasileiro. Segundo dados da Fundação Carlos Chagas e do IBGE, em 1970, 18% das 

mulheres tinham um trabalho remunerado, mas em 2005 esse número já havia crescido 

para mais de 53%, contra 73,6% entre os homens (Cavazotte, Oliveira e Miranda, 2010). 

Esse avanço mais expressivo se dá exatamente no período compreendido entre 1993 e 

2005, que contou com um aumento de 28 milhões para 41,7 milhões de mulheres 

ingressando no mercado de trabalho formal (Bruschini, 2007). Tal aumento da participação 

das mulheres no mercado de trabalho brasileiro nesse período pode ser visto também como 

um desdobramento das mudanças ocorridas no contexto econômico do país, como a 

abertura econômica iniciada no governo Collor (1990-1993), intensificada no governo 

Itamar Franco com o Plano Real, e aprofundadas nas gestões de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), devido ao crescimento do processo de globalização (Costa e Neves, 

2002).  

 Esse contexto se refletiu no surgimento de dois movimentos importantes para a 

inserção de mulheres em cargos executivos e a sua ascensão. O primeiro foi a entrada de 

um número maior de empresas multinacionais no país, o que se traduziu na ampliação de 

postos de trabalho em empresas, que trouxeram políticas e práticas de atuação mais 

próximas às de seus países de origem e, consequentemente, mais favoráveis à promoção de 

uma equidade de gênero. O segundo movimento foi o processo de privatização que o 

Brasil vivenciou nesse período. Se, por um lado, as privatizações significaram a perda de 

emprego de muitos trabalhadores que atuavam nas empresas estatais, por outro lado, o 

crescimento de alguns setores, como o de telecomunicações, foi muito importante para a 

criação de novos postos de trabalho. 
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3.1 Pelo telefone: uma ligação para o sucesso 

  Em 1997, foi promulgada a Lei Geral de Telecomunicações, que previa a 

privatização do Sistema Telebras e a abertura de concessões para que novas empresas 

pudessem explorar o mercado,
128

 fato que irá se efetivar em 1998, produzindo uma maior 

oferta de serviços de telecomunicações para os consumidores e a criação de novos postos 

de trabalho. Segundo dados da pesquisa do DIEESE (2009) – “O emprego no setor de 

telecomunicações 10 anos após a privatização” – esse crescimento foi ainda mais 

expressivo no ano de 2004, quando o setor chegou a ter 123 mil postos de trabalho, estando 

70% desses empregos concentrados na região Sudeste. O Rio de Janeiro, em especial, teve 

um grande e positivo impacto com tal expansão, considerando que a cidade vinha sofrendo 

um forte esvaziamento econômico nas décadas anteriores, fruto da transferência da capital 

para Brasília, da fusão do antigo Estado da Guanabara com o do Rio de Janeiro, e da 

mudança da sede de várias empresas privadas para São Paulo. Porém, ao final da década de 

1990, esse processo começou a se reverter.
129

 Para Moreira, em texto datado de 2003:  

Na área dos serviços, o Rio de Janeiro tem apresentado avanços 

impressionantes. Após o processo de privatização, o Rio ganhou a 

condição de capital brasileira das telecomunicações, quando aqui se 

instalaram as principais empresas da área. (p.2) 

 

 Além disso, o fato de a Lei Geral de Telecomunicações definir como uma das 10 

áreas de exploração os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo fez com que muitas 

empresas sediassem a matriz na cidade do Rio de Janeiro, como, por exemplo,  as 

operadoras de telefonia celular Claro (antiga ATL), Vivo (inicialmente Telefônica), Oi 

(antes Telemar) e TIM. Empresas nas quais, e não casualmente, nossas entrevistadas 

atuaram ou atuam como executivas.
130

 Apesar de ser um segmento ainda tradicionalmente 

masculino, segundo o DIEESE (2009), a ampliação da participação de mulheres no setor 

vem crescendo significativamente desde a privatização.  
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 Para maiores detalhes sobre o histórico do Sistema Telebras e seu processo de privatização, ver Neves 

(2012). 
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 Em 2012, podemos perceber que esse processo de desenvolvimento econômico da cidade do Rio de 

Janeiro está em franca expansão, tendo sido fortemente intensificado com o aumento dos investimentos do 

governo federal, principalmente no incremento da infraestrutura da cidade para sediar as Olimpíadas em 

2016 e receber a final da Copa do Mundo em 2014. Além disso, os investimentos em políticas de segurança, 

realizados pelo governo estadual, em especial com as UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora), vêm 

aumentando a credibilidade da cidade e atraindo maiores aplicações de recursos. 
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 Com exceção da Vivo e da Claro, que transferiram a sua matriz para São Paulo, todas as demais empresas 

de telefonia móvel e fixa mantiveram a sua matriz na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, ainda temos as 

empresas de longa distância, como Embratel e a Intelig com as suas sedes radicadas na cidade. Esta última 

foi comprada pela TIM em 2009. 
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 Diante deste contexto favorável, uma hipótese que investigamos nas entrevistas foi 

se as mudanças ocorridas no setor de telecomunicações ajudaram no processo de ascensão 

dessas mulheres, contribuindo para que essas trabalhadoras construíssem uma carreira 

bem-sucedida nas empresas, alcançando postos executivos. Com exceção de uma 

entrevistada, que não teve uma boa experiência no setor devido aos problemas que a 

empresa está enfrentando, a maioria afirmou que a privatização do segmento de 

telecomunicações foi muito importante para a sua ascensão. Andrea Krug, 41 anos, que já 

trabalhou em pelo menos três das cinco grandes operadoras de telefonia celular do setor, é 

enfática: “Nossa Senhora, foi tudo na minha carreira. Ali foi o ponto”. Joseana Pereira, 43 

anos, ressalta que esse crescimento foi bom para todos, e deixa claro que apenas conseguiu 

ser promovida para um cargo executivo neste momento. Apesar de já atuar como 

executiva, ela ainda não tinha cargo e remuneração equivalentes: 

Eu acho que sim. Não só eu, mas todo mundo que estava naquele mercado 

nessa época. Aquilo acabou alavancando todo mundo muito rapidamente, 

um acúmulo de crescimento. Você podia demorar cinco anos para crescer 

hierarquicamente nos níveis, você tinha isso acontecendo em menos tempo, 

em três anos, dois anos, às vezes até menos. No meu caso, especificamente, 

eu já tinha uma prática, mas eu não tinha o cargo. Então, foi uma questão 

de dois anos para eu estar numa posição de gestão. Talvez, se eu não 

estivesse no meio do mundo de Telecom, eu tivesse demorado bem mais 

tempo para ter esse ajuste aí.
131

 

 

 Claudia Klein pondera que o segmento ainda é majoritariamente masculino, mas 

ressalta a importância do processo de privatização para a retomada do desenvolvimento 

econômico do Rio de Janeiro: 

Não, não acho que tenha sido... Acho que ajudou homens e mulheres. Não 

acho que ajudou mais mulheres do que homens. Acho que deu, 

principalmente no Rio de Janeiro, uma revitalizada no mercado como um 

todo. Pelo contrário, empresas de telecomunicações têm mais engenheiros. 

Não acho que ajudou mais as mulheres. Acho que o mercado como um 

todo cresceu.
132

 

 

 No entanto, apesar de ainda ser um setor tradicionalmente masculino, a maioria das 

entrevistadas acredita que esse foi um excelente momento para construir uma carreira bem-

sucedida e alcançar melhores posições no mercado de trabalho, como declararam duas 

gerentes: 

Ah, ajudou. Foi muito importante. A chegada das teles foi quando, 

percentualmente falando, eu tive o maior salto na minha remuneração. 

Então, para mim foi fundamental, porque a partir dali eu assumi um outro 
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patamar na vitrine. Foi muito importante. Poderia ter outro boom das teles 

desse (risos).
133

 

  

Sim, sim. É aquilo que eu falei de estar no lugar certo, na hora certa... e a 

estrelinha fez “plim!”... É a oportunidade, exatamente, eu entrei em 1999 

quando o mercado estava aquecidíssimo. Estava começando a bombar. [...] 

Eu acho que me ajudou bastante. Eu não tenho dúvidas.
134

   

 

 Um setor com grande crescimento, necessitando de rapidez para se estruturar (já 

que a maioria das empresas nasceu de uma concessão), sem ter nenhum funcionário, torna-

se um ambiente mais favorável para a entrada de mulheres. Situação que é considerada por 

Maria como uma importante característica para minimizar o preconceito e deixar as 

pessoas com condições similares para alcançar cargos de maior prestígio. 

Eu acho que sim. Porque o mercado [de telecomunicações] é rápido, não 

tem muito tempo para preconceito, tititi, vamos fazer, vamos acontecer. E 

como o que eu faço tem dado resultado, então ajudou muito, com certeza. 

E a tecnologia abre muitas portas [...] Ali é todo mundo igual. Se você 

entende de tecnologia e tem interesse, fica todo mundo igual.
135

 

 

 Diante deste cenário favorável, o trabalho remunerado vai assumindo, cada vez 

mais, um papel importante na construção identitária feminina. Esse fato pode ser 

evidenciado pela trajetória das próprias executivas entrevistadas que, na sua maioria, 

tiveram mães que não exerceram atividade remunerada.
136

 Assim, mesmo diante das 

dificuldades de conciliar a maternidade e a vida pessoal com as responsabilidades de um 

trabalho executivo,
137

 tais mulheres não conseguem se imaginar ausentes do mercado de 

trabalho, distanciando-se ainda mais de um comportamento pautado na “realização 

vicária”. Tal conceito busca traduzir a ideia de que as mulheres procurariam o sucesso a 

partir do “êxito que decorre de sua contribuição para o feito de outra pessoa, em geral, 

marido ou filhos” (Markus, 1987 apud Cappellin, 2007:33), e não por sua própria 

realização. Esta noção de sucesso é cada vez mais refutada pelas mulheres brasileiras, em 

especial pelas executivas, como exemplificam as mulheres que entrevistamos. Para elas, o 

espaço de atuação profissional e a ocupação de cargos de maior prestígio são importantes 

fontes de realização profissional/pessoal, como podemos constatar no depoimento de Aléa: 

Eu preciso fazer alguma coisa para construir a vida que eu quero construir. 

Hoje, eu posso falar com tranquilidade que eu a construí do jeito que tinha 

                                                           
133

 Anna Catharina de Oliveira Marins, gerente de administração de pessoal e remuneração. 
134

 Ana Paula Campello, gerente de recursos humanos. 
135

 Maria, gerente de recursos humanos. 
136

 Apenas três mães das entrevistadas exerceram alguma atividade remunerada, sendo que duas desse grupo 

deixaram o trabalho remunerado quando os filhos nasceram. 
137

 Um maior detalhamento dessa dificuldade e das estratégias de conciliação entre trabalho remunerado, vida 

pessoal e família será abordado no capítulo 5. 



 116 

planejado. Claro que ainda tem uma trajetória enorme aí pela frente, mas 

eu já consigo me sentir bastante satisfeita com o que deu pra colher até 

agora.
138

 

 

 Neste caso, constatamos o sentimento de satisfação por ter construído uma 

trajetória a partir de um projeto individual, situação que, como era de se esperar, 

encontraremos em vários depoimentos das entrevistadas. No caso de trajetórias de 

mulheres executivas, como elas utilizam como principal instrumento de ação profissional o 

planejamento estratégico para alcançar melhores resultados para as empresas, esse habitus 

executivo acaba se estendendo para outras dimensões de suas vidas.  

 Mas a busca pelo êxito profissional/pessoal sofre ressignificações ao longo do 

tempo, alterando significativamente a concepção de sucesso para as executivas.  Essa 

noção foi constantemente apropriada pelas revistas para construir um discurso que se 

apresentava como enunciador de orientações para o desenvolvimento de uma 

“racionalidade instrumental”, no sentido desenvolvido por Weber (1999), para se chegar ao 

pretendido êxito. Portanto, faz-se necessário também reconstruir as particularidades 

presentes na concepção de sucesso que circulava na imprensa no período de junho de 2004 

a julho de 2010, em especial nos periódicos analisados.  

 

3.2 A revista da mulher de sucesso e o novo espírito do capitalismo 

Um bom ponto de partida é o fato de se reforçar que as revistas Vida Executiva e 

Mulher Executiva sempre se apresentaram como importantes aliadas das mulheres na 

busca pelo sucesso, a começar pelos slogans utilizados em todas as suas fases, o que é 

fortemente sintomático da centralidade da categoria no discurso destinado às leitoras: “A 

revista da mulher de sucesso” (junho de 2004 a maio de 2005); “Com você na conquista do 

sucesso” (junho de 2005 a agosto de 2006); “Com a mulher na conquista do sucesso” 

(setembro de 2006 a maio de 2007); e “Para as mulheres que buscam o sucesso com 

equilíbrio” (junho a dezembro de 2007). Mesmo em novembro de 2009, quando há o 

relançamento da revista e os slogans de capa são substituídos por uma lista de tópicos que 

seriam abordados em Mulher Executiva, o tema “sucesso” é o primeiro a aparecer nessa 

listagem, seguido por carreira, dinheiro, vida pessoal, moda, etiqueta, beleza e atitude. 

Além da recorrência, a forma prescritiva era dominante. Habitualmente, os periódicos 

traziam orientações de como se chegar a essa desejada condição, com dicas e padrões de 

comportamentos necessários para se construir uma “carreira de sucesso”. 
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 Tal indício encontra convergência direta com a noção de um “novo espírito do 

capitalismo”, desenvolvida por Boltanski e Chiapello (2009). Segundo os autores, a partir 

da década de 1960, o conjunto de crença e valores do capitalismo incorpora um novo 

elemento tão poderoso quanto era a ética protestante para Weber: a literatura de gestão. 

Para comprovar essa hipótese, os autores analisaram 60 textos publicados em dois períodos 

distintos (1959-1969 e 1989-1994) e, diante das evidências de uma literatura normativa – 

com um forte tom moral, prescritivo, e com uma grande homogeneidade de discurso – 

confirmaram a sua grande influência na difusão e na sustentação dessa nova noção de 

capitalismo. Nas palavras dos autores: “Essa literatura, cujo objetivo principal é informar 

os executivos sobre as últimas inovações em matéria de gestão empresarial e direção de 

pessoal, apresenta-se como um dos principais espaços de inscrição do espírito do 

capitalismo” (p.83). São textos que ajudam no desenvolvimento de um discurso que auxilia 

a construção de uma determinada visão de mundo, conseguindo a adesão de diferentes 

indivíduos aos seus valores, e ganhando legitimidade. 

  Partindo dessa ideia, entendemos que as revistas de gestão, que circulam no século 

XXI, constituem-se em importantes fontes de acesso a esse novo discurso, bem como à 

concepção de sucesso disseminada para as mulheres. 

 Na primeira fase de lançamento de Vida Executiva (junho de 2004 a maio de 2005), 

por exemplo, a noção de sucesso era encarnada pela mulher que conseguiu construir uma 

carreira ascendente, ocupando cargos executivos de alto escalão, como os de presidência e 

diretoria, nas empresas de grande porte. Naquele momento, o principal sacrifício 

apresentado era a dificuldade de constituir e manter uma família. Algumas executivas, 

como Maria Sílvia Bastos e Elaine Simões, ao falarem das suas escolhas, da falta de 

convivência com os filhos e da dificuldade de estabelecerem um relacionamento estável, 

deixavam clara essas dificuldades em seus depoimentos. Mas esse sacrifício tinha um 

retorno, pois, apesar de tudo que passavam, essas mulheres venciam inúmeros desafios e 

eram reconhecidas nas empresas nas quais trabalhavam, tomando decisões importantes. 

Assim, o sucesso estava centralizado em dois pontos bem delimitados: o trabalho 

remunerado e a carreira ascendente, sendo traduzido por símbolos de consumo de luxo, 

como roupas e acessórios sofisticados. 

 Essas trajetórias heroicas, mesmo sendo algo muito distante para as aspirantes – já 

que nesse período menos de 10% dos cargos de presidência e diretoria das grandes 
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empresas do país eram ocupados por mulheres
139

 – serviam como modelos inspiradores 

para as leitoras. Era um “tipo ideal” (Weber, 1999) que deveria ser seguido e que dava 

sustentação ao slogan: “A revista da mulher de sucesso”. Além de apresentar os bons 

exemplos, Vida Executiva reforçava a crença no poder que cada mulher teria para construir 

uma trajetória ascendente, ressaltando a responsabilidade individual no alcance do sucesso 

e trazendo dicas preciosas para se chegar lá. Inicialmente, as matérias eram enunciadoras 

desse poder individual, como nos exemplos: “Você tem a força – se souber aprender, 

ouvir, participar e não tiver medo de mudar, pode ter certeza que irá longe”
140

 e “Talento é 

para todos – ser talentosa não é privilégio dos gênios”.
141

  

 Logo em seguida, no segundo semestre de publicação do periódico, o tom mais 

didático é reforçado, trazendo recomendações mais diretas, como prescrições para se 

chegar ao sucesso. Um texto exemplar está na matéria intitulada “Siga o caminho do 

sucesso”, que traz no subtítulo as seguintes recomendações: “Saiba como funciona o 

coaching,
142

 que faz o serviço de apoio à reestruturação da carreira. Trata-se de um 

processo cada vez mais procurado por executivas para encontrar ou resgatar o seu rumo 

profissional”.
143

 Em abril de 2005, estas duas características se misturam na matéria: 

“Motive-se – ter um objetivo e torná-lo um desafio é uma das chaves para conseguir o 

sucesso. Siga as dicas dos especialistas para não perder a motivação e fazer a carreira 

avançar cada dia”. No texto, as leitoras encontravam uma “receita” com 35 dicas de 

mudança de comportamento para construir tal caminho. Dessa forma, além de apresentar 
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modelos inspiradores, a revista passou a trazer ferramentas práticas e diretas para a 

construção de uma trajetória bem-sucedida, afirmando ainda mais seu papel de manual de 

autoajuda para o tão desejado sucesso.  

 Esse modelo de sucesso, pautado na construção de uma carreira ascendente, não era 

unanimidade em todos os periódicos que tratavam do tema de carreira e negócios. Um 

exemplo importante é o da revista Exame, tradicional periódico de negócios que circula no 

país.
144

 Em sua edição de agosto de 2004, na capa de cor rosa destacava-se o seguinte 

título: “Ambição feminina – estudos apontam como as mulheres enxergam o sucesso – e é 

muito diferente dos homens”. Compondo a capa, três mulheres, vestidas de tailleur, que 

tinham feito escolhas diferentes em sua carreira. Em posição central, aparecia Amália 

Sina,
145

 presidente da Wallita, toda de vermelho, com ar sério e com os braços cruzados, 

demonstrando todo o poder da posição que ocupava. Em segundo plano, apareciam as 

outras duas mulheres, Andrea Prochaska e Fábia Veçoso. A primeira havia optado por 

trabalhar com o marido, e a segunda trocou a carreira para cuidar do filho. Estas duas 

mulheres estavam vestidas inteiramente de branco, em posições descontraídas, e 

apresentavam um largo sorriso no rosto, o que dava um destaque ainda maior ao poder e à 

seriedade de Amália.  

 Esse contraste nas formas de representações dessas mulheres indicava que o 

sucesso feminino consistia em fazer escolhas que priorizavam a família e que, dessa forma, 

elas seriam mais felizes – fato que podia ser confirmado no texto da própria matéria. Com 

o objetivo de demonstrar “o conceito de sucesso para elas”, Exame afirmava as principais 

diferenças entre homens e mulheres. Segundo a revista, da adolescência até o início de 

carreira, o significado de sucesso para a mulher era muito parecido: estudar em uma boa 

faculdade, iniciar uma carreira vencedora e ganhar dinheiro. Porém, antes de dez anos de 

formada, no entendimento da revista, a mulher amplia o seu conceito de sucesso, incluindo 

também a satisfação pessoal, sinônimo de construção de uma família nuclear. Situação que 

terá o seu auge após os 20 anos de profissão, já que nesse momento “não são poucos os 

casos de mulheres que interrompem a carreira original, às vezes para dedicar-se 

exclusivamente à família”.
146
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 É interessante percebermos como eram distintas as concepções de sucesso feminino 

que circulavam nas duas revistas no mesmo ano. Se, por um lado, Vida Executiva, que 

tinha uma delimitação de gênero mais declarada, apropriava-se do conceito de sucesso 

atribuído ao masculino, como a construção de uma carreira bem-sucedida em detrimento 

do tempo dedicado à família, e apresentava mulheres nessas condições, por outro lado, a 

revista Exame, que se apresentava como uma revista de negócios, sem recorte de gênero, 

mas que tinha como principal público-alvo pessoas em cargos executivos (posições 

majoritariamente ocupadas por homens), reforçava um conceito mais “tradicional” de 

sucesso para mulheres. A declaração de Vicky Block, consultora de carreiras de uma 

tradicional empresa de recursos humanos, para a matéria não deixava dúvidas: “se a 

mulher for punida por alguma coisa, é por não ser mãe, não por ter abandonado o 

trabalho”.
147

 Assim, podemos identificar a convivência de diferentes noções do que seria 

sucesso para uma mulher: em Vida Executiva, o trabalho e a carreira eram as principais 

fontes de realização feminina; já a revista Exame afirmava e reproduzia uma concepção de 

sucesso que contemplava a realização da mulher no espaço privado, seguindo a concepção 

de “realização vicária”, já comentada e culturalmente muito forte. 

 A partir do segundo semestre de 2005, a concepção de sucesso em Vida Executiva 

vai sofrendo um deslizamento, ainda que de forma tímida. Nesse sentido, ela apresenta 

uma diversidade maior de representações, passando a incorporar uma coluna intitulada 

“História de sucesso”, que elegia como principal tema trajetórias de mulheres consideradas 

bem-sucedidas. Apesar desse sucesso ainda estar vinculado diretamente ao trabalho 

remunerado e à carreira ascendente, começa a ser valorizada certa variedade de elementos 

considerados importantes para as mulheres. A edição de julho de 2005 traz Fernanda 

Dinamarco Feitosa, organizadora da primeira Feira de Arte Moderna e Contemporânea de 

São Paulo: a SP Arte. Fernanda comenta rapidamente que era diretora jurídica de uma 

grande empresa, mas no período em que teve que se mudar para a Argentina, a fim de 

acompanhar o marido e exercer suas atividades profissionais no país, começou a se 

interessar por arte e teve a ideia de realizar a feira em São Paulo. A matéria não dá 

destaque à posição executiva que ela ocupou anteriormente, mas sim ao pioneirismo e à 

capacidade de organizar uma grande feira no setor. Em outubro do mesmo ano, a matéria 

intitulada “Por um mundo melhor”, da seção “História de sucesso”, não deixava dúvidas 

sobre a inserção de novos elementos na concepção de sucesso.  O destaque foi dado à 

trajetória da argentina Florencia Ferrer, que montou no Brasil uma consultoria de governo 
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eletrônico e prestava serviços para diversas instituições, como a OEA – Organização dos 

Estados Americanos, na elaboração de planos estratégicos. Apesar de se tratar de um 

negócio, a revista relatava que, para Florencia, “a paixão é o que me convence de que estou 

fazendo um trabalho de contribuição para uma sociedade melhor, mais justa, mais 

desenvolvida, com menos distâncias sociais”.
148

  

 Apesar da mudança de tom e do apelo do título da seção, esse ainda não era um 

espaço tão privilegiado do periódico. A coluna “História de sucesso” saía na última página 

da revista, após todos os créditos e informações sobre o corpo editorial e os profissionais 

da redação.
149

 Era quase um apêndice do periódico. Mas, apesar dessa localização, já trazia 

outros exemplos do que poderia ser considerado sucesso para uma mulher. Além de ela 

desenvolver uma carreira executiva em uma empresa de grande porte, o pioneirismo em 

construir novos negócios e a preocupação com a responsabilidade social começavam a 

circular, ainda que timidamente, como elementos importantes do discurso empresarial de 

sucesso. 

 No entanto, antes de intensificar a associação desses atributos com o bom êxito 

feminino, a revista tinha outros elementos prioritários para acrescentar ao que considerava 

como sucesso para as mulheres. Nesse sentido, sem dúvida, o destaque maior foi dado à 

importância da conciliação entre uma carreira profissional bem-sucedida e a maternidade e 

a família. Essa difícil combinatória irá se traduzir no slogan da revista a partir de junho de 

2007 – “Para as mulheres que buscam o sucesso com equilíbrio” – ou seja, a mulher bem-

sucedida seria aquela que conseguia integrar, de forma equilibrada, o papel de profissional 

“vencedora” ao de mãe e esposa, demonstrando assim a tentativa de conciliar novos e 

antigos valores, segundo a concepção do que era definido como sucesso.  

 Além desse deslizamento, outra característica marcante que se pode perceber no 

periódico é o maior destaque dado às empresárias, situação que produziu alterações na 

revista, pois a coluna “História de sucesso” foi substituída por “Empresária de sucesso”, 

cujas trajetórias passam a ter relevo, inclusive com matéria de quatro páginas no meio da 

revista. 

   Dessa forma, intensifica-se a construção de um discurso de sucesso pautado em 

uma trajetória heroica, porém diretamente associada ao pioneirismo em abrir a sua própria 

                                                           
148

 Vida Executiva, out. 2005:81. 
149 Cabe relembrar também que foi nesse mesmo período que Vida Executiva substituiu a forma de 

apresentação de suas capas, assumindo uma postura mais híbrida em relação ao seu posicionamento de 

gênero: saem então as mulheres da capa e entram modelos masculinos e o slogan “A revista da mulher de 

sucesso” é substituído por “Com você na conquista do sucesso”. Maiores informações sobre esta mudança, 

ver capítulo 1. 



 122 

empresa e à preocupação com os valores de responsabilidade social, que já circulavam na 

imprensa nesse período.
150

 Podemos destacar dois casos exemplares publicados na coluna 

“Empresária de sucesso”, de julho de 2007. Um deles traz como subtítulo “De recém-

formada, sem emprego e sem capital a uma das mais renomadas empresárias do setor da 

arquitetura. Esta é a história de sucesso da brasileira Moema Wertheimer. No outro, a 

junção dos dois atributos fica ainda mais nítida no subtítulo da mesma seção: “Com 

espírito empreendedor, criatividade, e muita garra, Evelyn Ioschpe cria estratégias certeiras 

– tal qual uma empresária – para transformar a vida de centenas de jovens por meio da 

educação artística”.
151

 Além da inserção de novos elementos e significados ao que era 

considerado sucesso para as mulheres segundo a revista, podemos identificar também a 

incorporação do “espírito empreendedor”, elemento que passa a ser central no 

relançamento do periódico em 2010. 

 A capa da primeira edição do relançamento da revista trazendo Juliana Motter,
152

 

empreendedora que abriu uma empresa de brigadeiros e possuía um faturamento de R$ 

150 mil por mês, é emblemática como exemplo de mobilização da noção de 

empreendedorismo. Quando a revista pergunta sobre o sucesso do seu negócio, Juliana fala 

dos ingredientes diferenciados e do ponto certo do brigadeiro, mas fecha a frase com uma 

palavra de ordem: “Empreendedorismo e atitude, sempre!”, conduta que irá se repetir em 

todas as edições de Mulher Executiva (novembro de 2009 a julho de 2010).  

             O fato de haver mulheres empreendedoras de sucesso apresentando essas palavras 

de ordem deixa clara a força do capital simbólico envolvido na autoridade de quem fala. 

Segundo Bourdieu (1989): 

O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a 

ordem ou de subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele 

que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das palavras 

(p.15). 

 

 Essas palavras de ordem visando à chegada ao sucesso também continuavam sendo 

proferidas pelas executivas. Ser uma executiva de uma grande empresa permanecia como 

um bom exemplo também, como na edição de março de 2010, que trazia a matéria 

“Mulheres de sucesso” e apresentava 14 mulheres, sendo a maioria delas executiva. Porém, 
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 Para maiores informações a respeito da construção do discurso de responsabilidade social empresarial, ver 

Camargo (2009). 
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 Vida Executiva, dez. 2007:26. 
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 Para mais informações sobre esta e outras capas das revistas, ver capítulo 1 – Mulher executiva: um novo 

modelo de mulher bem-sucedida. 
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essa representação vai abrindo espaço para um novo tipo ideal: a mulher empreendedora. 

Dessa forma, a concepção de sucesso sofre novo deslizamento e é ampliada no sentido de 

abarcar um número maior de aspirantes, já que, para a revista, qualquer mulher que tivesse 

“atitude”, independentemente da qualificação e das possibilidades, poderia ser uma 

empreendedora.  

 

3.3 Mulher executiva e o espírito empreendedor 

 A força da noção de empreendedorismo não seria um destaque apenas em Mulher 

Executiva. A concepção de “espírito empreendedor” ganharia maior significado no 

discurso que circulava na imprensa no período.
153

 De uma forma mais imediata, 

empreendedora vira sinônimo de empresária, mas não um tipo de empresária qualquer, e 

sim aquela que teve uma ideia inovadora e com poucos recursos conseguiu construir um 

negócio lucrativo. Devido a estas características, tal imagem fica associada à jovem que se 

arriscou para abrir um novo negócio. A construção dessa distinção já foi objeto de estudo 

de Dias, Secco, Pessoa e Wetzel (2007), ao investigarem as diferenças entre a noção de 

“empresária” e “empreendedora” nas mídias de negócios, a partir da análise das matérias 

de duas revistas: a brasileira Exame e a revista Fortune, publicada nos Estados Unidos.  

Comparando 22 matérias da Exame, de janeiro de 1997 a dezembro de 2004, e 50 

perfis de mulheres publicados na Fortune, de 1998 a 2004, as autoras chegaram à 

conclusão de que o uso da noção de empreendedora trazia significados diferentes nessas 

revistas. Segundo Dias, Secco, Pessoa e Wetzel, “o status de empresária dá à mulher na 

Fortune um lugar no poder. O de ‘empreendedora’, construído pela Exame, lembra à 

mulher o seu lugar social tradicional, como esposa e mãe” (2007:13). Novamente podemos 

perceber as diferenças entre as noções de sucesso veiculadas na Exame e em Mulher 

Executiva. Mesmo a partir da ótica quanto ao conceito de empreendedorismo, as formas de 

representar o sucesso feminino apresentam características distintas nas duas revistas.  

 O fato é que a noção de empreendedorismo passa a ter uma grande circularidade na 

imprensa brasileira e começa a ser utilizada de modos variados, inclusive como 

“intraempreendedorismo”, que seria a capacidade que alguns funcionários teriam para 

propor soluções criativas para as empresas nas quais estão trabalhando. Mulher Executiva, 
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 Dois estudos acadêmicos merecem destaque na discussão sobre o deslizamento da noção de empresário 

para empreendedor: o artigo de Leite e Melo (2008), intitulado “Uma nova noção de empresário: a 
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mídia de negócios: um estudo comparativo entre as revistas Exame e Fortune” (Dias, Secco, Pessoa e 
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por exemplo, publica uma matéria intitulada “Você é empreendedora?”, apresentando pelo 

menos sete tipologias de empreendedoras, que vão da “oportunista” à “inovadora”. O 

destaque da chamada da matéria não deixa dúvida em relação à amplitude do conceito: 

“Enxerga oportunidades longe e gosta de se arriscar? Sim? Então, você está no caminho 

certo para empreender”.
154

 Assim, o empreendedorismo vai se tornando uma grande força 

na construção da noção de sucesso, ampliando suas fronteiras, permitindo que abarque 

mais pessoas. E não é apenas no texto que a revista irá “democratizar” essa nova noção de 

sucesso. A modelo que ilustra a matéria é uma jovem negra, de cerca de 20 anos, com uma 

pasta nos braços, similar a de uma estudante, ou seja, de uma aprendiz. Naquele momento, 

a representação do sucesso também era “democrática” em cor, idade e qualificação 

profissional, características muito diferentes dos exemplos até então apresentados pelo 

periódico. 

 Segundo López-Ruiz (2007), valores como o empreendedorismo têm tamanha 

circularidade na sociedade contemporânea que não são limitados apenas aos executivos, 

mas desenvolvem a formação de um estilo de vida, que influencia outros indivíduos que 

não fazem parte da lógica empresarial. Para o autor, “a respeito dos valores que são 

promovidos nas grandes corporações, permite sugerir que o ethos que nela descrevemos a 

partir dos executivos das transnacionais pode ser o ethos que começa a prevalecer na 

sociedade como um todo” (p.3). Para fundamentar esta hipótese, López-Ruiz (2007) se 

baseia no surgimento do conceito de “capital humano”, no qual, segundo ele, surge o 

deslocamento do espírito do capitalismo de “consumo” para o de “investimento”, que é 

disseminado por todas as áreas da vida. Atualmente, o verbo “investir” é amplamente 

utilizado. Os indivíduos “investem” em qualidade de vida, em formação, em família, em 

carreira, só para citar alguns usos deste verbo.
155

 Dessa forma, cuidar do investimento no 

“capital humano” torna-se responsabilidade de cada indivíduo – uma condição que irá 

atingir o seu auge com a ressignificação da noção de empreendedorismo, na qual o 

indivíduo passa a ser “empresário de si”. Para o autor: 

 O que o ethos empresarial impõe é uma obrigação em relação a como gerir 

a vida: para o novo empreendedor, empresário de si, cuidar de sua 
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 Mulher Executiva, jan. 2010:42.   
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 É importante ressaltar que entendemos que há uma mudança de paradigma substituindo a noção de 

“consumo” para a de “investimento”. Porém, na maioria das vezes, para os indivíduos realizarem um 

investimento, eles precisam consumir algo, seja educação, seja leitura, ou frequentar uma academia. Dessa 

forma, entendemos que essas categorias não estão diretamente desarticuladas e que muitas vezes, em nome 

de um “bom investimento”, de um provável retorno, o indivíduo consome inclusive mais. A questão que está 

em jogo neste momento é o poder que determinadas noções que circulam na sociedade contribuem para a 

formação de um estilo de vida. 
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“empresa”, cuidar de si, torna-se um imperativo vital e uma exigência da 

sociedade. (López-Ruiz, 2007:25) 

 

Neste caso, se o indivíduo não estiver alcançando o sucesso esperado, não estiver 

conseguindo ser um “empreendedor”, é porque ele não está fazendo os “investimentos” 

corretos ou não tem “atitude”, valores que foram incorporados ao mundo do trabalho. Não 

à toa surge uma revista, em 1998, chamada Você S.A,
156

 materializando o conceito do 

indivíduo empresário de si, ou seja, do indivíduo como uma empresa. Este periódico 

mensal, que circula há mais de 14 anos, traz dicas e orientações de como cada indivíduo 

deve “investir” na sua carreira para aumentar o seu “capital humano”. Essa circularidade 

da noção de empreendedorismo no mundo do trabalho também é constatada por Roese 

(2011): 

Dissemina-se a ideia de que os valores associados ao empreendedorismo 

são desejáveis não apenas para os empresários e para o mundo dos 

negócios, mas são virtudes e qualificações também desejáveis no mundo 

do trabalho. O trabalhador deve ver sua profissão, sua qualificação e seu 

comportamento (ou, na palavra da moda, “atitude”) como ativos, nos quais 

ele pode investir. De certa forma, o termo, já meio fora de moda, 

“empregabilidade” está impregnado desta noção, qual seja, que o emprego 

e o desemprego são causados pela ação do empregado [e não do 

empregador] (p.3). 

 

 Estes valores também foram bem incorporados pelas executivas que entrevistamos. 

A partir de um conceito de self-made man
157

 – no caso, de self-made woman – valores 

como a crença na possibilidade de construir uma carreira bem-sucedida, baseada 

prioritariamente no esforço pessoal, são constantemente acionados. Este é um dos motivos 

que explicam o fato de, ao perguntarmos diretamente sobre alguma ocorrência de 

preconceito ao longo da trajetória profissional, a maioria negar, mesmo que depois apareça 

um caso ou outro nas narrativas, algo que nos remete ao conceito de “fadiga de gênero” 

desenvolvido por Kelan (2009). Segundo esta autora, o fato de atualmente, na Europa, 

existir um número maior de mulheres nas empresas e algumas políticas de inserção faz 

com que as trabalhadoras não identifiquem o preconceito e não tenham energia para lidar 

com algo que não percebem como um problema, mesmo que ainda exista um “teto de 

vidro” para os cargos de nível hierárquico mais elevado. No caso brasileiro, somado a isso 

tudo, vivemos a recorrência do preconceito velado, o que deixa esta questão ainda mais 

nebulosa. 
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 Para maiores informações sobre as práticas discursivas na revista Você S.A, ver Sturm (2006). 
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O termo self-made man traz a noção de ascensão social e econômica realizada unicamente a partir do 

esforço de cada indivíduo. 
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 Entretanto, apesar da crença na meritocracia e da negação do preconceito, seja de 

cor, sexo ou idade, muitas das entrevistadas mencionam a exigência de um nível de 

competência maior exigido das mulheres e a necessidade de autoafirmação para 

ascenderem e se manterem nos cargos executivos. Alguns depoimentos são esclarecedores, 

como se lê abaixo: 

 Eu acho que a executiva tem uma coisa diferente. Ela tem que provar que 

ela tanta competência quanto o homem, pela questão do preconceito. Mas 

no resto, eu já tive chefes homens, mulheres presidentes e presidentas, 

digamos assim, cujo foco era a competência, era conhecimento do negócio. 

Enfim, eu acho que para a mulher tem essa coisa de ter que se provar.
158

 

 

Assim, a mulher, se supera o tempo inteiro. A mulher tem que se superar o 

tempo inteiro, se provar o tempo inteiro como competente. Seja como mãe, 

como mulher, como profissional. O tempo inteiro!
159

 

  

 Essa necessidade de provar competência em um ambiente ainda majoritariamente 

masculino acaba trazendo outras tensões para essas mulheres. Joseana Pereira entende que 

uma postura mais dura da mulher é uma estratégia compensatória nesse processo de 

ascensão: “Eu acho as mulheres mais duras do que os homens. No feedback,
160

 na 

cobrança. Com certeza isso é compensatório”. Essa postura mais dura irá se refletir, por 

exemplo, nas possibilidades de inserção e ascensão de mulheres nas empresas, fato 

constatado por unanimidade nas respostas dadas à pergunta sobre o fato de a área de 

recursos humanos ser tradicionalmente um reduto feminino. Por ter como principal 

responsabilidade a definição de políticas de recrutamento, seleção e promoção, ela poderia 

ter facilitado a entrada de mulheres nas empresas, bem como sua ascensão a cargos 

executivos. Mas todas disseram que não, e que, inclusive, poderia até dificultar esse 

processo, já que, segundo elas, as mulheres tendem a ser mais competitivas, como no 

exemplo de Joseana: 

Eu acho que a mulher é mais competitiva, e acho que, às vezes, ela reluta 

um pouco mais. Talvez tenha um pouco mais de tempo de se abrir, não sei, 

e pode ser até preconceituoso o que eu vou falar, mas o homem, talvez por 

achar que estar numa posição de executivo é tão, entre aspas, “natural, 

normal”, que é como “não tem problema, isso é natural acontecer comigo”. 

Mas para a mulher, tem um esforço um pouquinho adicional para chegar lá, 

e aí eu acho que ela cuida mais, tem mais pé atrás. Talvez ela às vezes 

invista mais tempo e energia.
161
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 Ana Paula Campello, gerente de recursos humanos. 
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 Esta expressão em inglês é muito utilizada no meio empresarial e significa o momento no qual os chefes 

formalizam verbalmente a avaliação de desempenho dos indivíduos da sua equipe de trabalho. 
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 Joseana Pereira, gerente de recursos humanos. 
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 Assim, como as mulheres ainda são minoria nos cargos executivos, a necessidade 

de se autoafirmarem e de se porem à prova traz uma competição mais acirrada entre elas. 

Esse comportamento também influenciará diretamente a concepção de sucesso para essas 

mulheres. Não é sem razão que a pergunta “O que representa o sucesso para você?” teve 

algumas respostas diferentes, mas a mais recorrente, além da busca por satisfação e por 

felicidade,
162

 foi a importância do reconhecimento pelo outro: “Sucesso? O 

reconhecimento do outro que te traga satisfação pessoal, o outro te reconhece por aquilo 

que te dá prazer” (Claudia Klein, diretora de recursos Humanos). “Sucesso... Eu acho que é 

uma necessidade de aceitação. O sucesso é as pessoas reconhecerem o seu trabalho” (Ana 

Paula Campello, gerente de recursos rumanos).  

É o ciclo de sentir que as coisas estão indo bem. Uma coisa que me traz 

sensação de fracasso é não construir relação de confiança e, para tudo – 

amizade, trabalho – não ter reconhecimento. Para mim, o sucesso está 

vinculado a ter dado e ter tido esse reconhecimento, e ser retroalimentada. 

Tão simples quanto.
163

 

 

Sucesso é o reconhecimento dos meus clientes internos, quando eu recebo 

algum feedback de que eu fiz a diferença, em termos profissionais, em 

termos de gerar autonomia em alguém. Gosto do reconhecimento, de 

falarem que eu sou uma boa profissional.
164

 

  

 Estudos publicados em 2005 pelo Journal of Organizational Behavior
165

 

articulavam a concepção da construção de uma carreira considerada de sucesso com a 

noção de vocação desenvolvida por Weber (1974). Tais estudos constataram que, além dos 

objetivos de carreira determinados pelos indivíduos – como a definição de metas para 

ocupar os cargos de maior prestígio – fatores subjetivos, como a importância do 

reconhecimento, eram igualmente fundamentais na construção de uma carreira bem-

sucedida. Como a pesquisa não possui recorte de gênero, podemos interpretar que esses 

fatores são importantes tanto para homens como para mulheres. Porém, ao analisarmos os 

depoimentos de nossas entrevistadas, pode-se identificar que existem algumas 

particularidades na busca pelo reconhecimento feminino. Essa grande necessidade de ser 
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reconhecida demonstra o quanto esse espaço ainda precisa ser conquistado. Como disse a 

entrevistada, se para o homem é “natural” e “normal” estar em um cargo executivo, para as 

mulheres ainda não é. Assim, não basta assumir uma posição de prestígio para se alcançar 

o sucesso; o reconhecimento dos outros também preenche com significados essa condição 

objetiva de sucesso.  

Provavelmente por isso, ao explorarmos um pouco mais esta questão e 

perguntarmos “o que seria uma mulher de sucesso?”, Claudia Klein tenha respondido: 

“Uma mulher capaz de construir sua independência financeira e emocional. Que não 

precise tanto da validação do outro”. Dessa forma, a independência foi citada pela maioria 

como o principal atributo de uma mulher de sucesso. Um depoimento que ilustra bem esta 

condição foi dado por Aléa: 

 Eu acho que uma mulher de sucesso é uma mulher independente, seja na 

área que for. Mulher de sucesso é uma mulher independente para fazer as 

suas escolhas. A independência é financeira e emocional. Tem gente que é 

independente financeiramente e não é emocionalmente. Para escolher, para 

ter a possibilidade de escolher os caminhos que quer trilhar na vida.
166

 

 

 Uma mulher independente, objetiva e subjetivamente, com condições de fazer 

escolhas na vida, é o que materializa a mulher de sucesso para as executivas. Algo que 

poderia ser associado diretamente às reivindicações dos movimentos feministas. Porém, a 

maioria das entrevistadas não consegue reconhecer a contribuição do feminismo para a sua 

condição atual. Muitas respondem com dúvidas a esse respeito, como no caso de Claudia 

Klein, que diz: “Não sei dizer não. Não sei se são as conquistas do feminismo ou se são as 

perdas do machismo”. Ana Paula também levanta dúvidas: 

 Não sei... Esse movimento feminista, lá atrás quando queimaram sutiã em 

praça pública... (risos)... Não sei se isso foi bom ou ruim. Juro para você..., 

queimar o maldito sutiã é dizer que eu quero igualdade dos homens. Hoje a 

gente está aí, no mercado de trabalho, ganhando menos e trabalhando 

mais... (risos)... Se comparado com uma pesquisa, o homem sempre tem o 

salário maior do que a mulher. E a mulher às vezes é muito mais 

competente do que o homem. Então, o mundo é machista. Mas a mulher 

vem revertendo isso. Mas ainda em passos lentos. As mulheres assumindo 

posição executiva dentro das organizações, você vê um ou outro caso 

acontecendo. Esses exemplos acabam sendo lendas, porque a Maria Sílvia 

é a lenda, se ela fez um bom trabalho aqui ou não fez um bom trabalho ali, 

mas é “a executiva”. Assim como tantas outras que a gente conhece no 

mercado. Tantas outras não, são poucas. São poucas. É que são as opções. 

Porque você é tão competente quanto e desanima. Você tendo que provar o 

tempo inteiro que é tão boa quanto os homens.
167
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 O depoimento da entrevistada nos traz uma série de elementos valiosos para 

refletir. Primeiro, é importante destacar a confirmação da representatividade de Maria 

Sílvia Bastos como uma pioneira, sendo considerada “a executiva”. Ela, na percepção de 

Ana Paula, não precisaria tanto de autoafirmação, já que é uma “lenda”. Percepção 

compartilhada por praticamente todas as entrevistadas, com exceção de uma, que não 

mencionou o nome de Maria Sílvia, todas as demais a citaram em algum momento da 

entrevista, seja ponderando sobre a sua forma de atuar, seja reconhecendo a executiva 

quando a viam nas capas das revistas, ou na maior parte das vezes citando Maria Sílvia 

Bastos como um exemplo. Um depoimento que ilustra bem este fato é o de Andrea: 

– Quando falamos assim de um exemplo de mulher executiva, qual a 

primeira pessoa... (pesquisadora) 

 

– Maria Sílvia Bastos. Eu sou fã dela. Fã incondicional.
168

 

 

Assim, fica ainda mais claro o papel desta executiva como pioneira. Afinal, ela foi 

uma das primeiras mulheres a assumir a presidência de uma empresa privada de grande 

porte no país, o cargo de maior prestígio em uma carreira executiva. Podemos constatar 

que não eram apenas os periódicos que reconheciam esse pioneirismo da executiva, mas o 

próprio grupo legitimava a sua autoridade, a sua condição de símbolo. 

 Por outro lado, também podemos perceber no depoimento de Ana Paula a 

influência de um discurso construído para minimizar as conquistas dos movimentos 

feministas,
169

 em especial quando ela cita o episódio “queima de sutiã”.
170

 Porém, em 

contrapartida, é possível constatar algumas denúncias e reivindicações, como a diferença 

salarial entre homens e mulheres
171

 e a existência de um perceptível “teto de vidro” para a 

ascensão de mulheres a cargos de maior prestígio.  

 Entretanto, mesmo que a maioria ainda veja as conquistas dos movimentos 

feministas com alguma dúvida, demonstrando muitas vezes um sentimento de 

desconfiança, também podemos encontrar declarações bem diferenciadas para elas, 

demonstrando a ambiguidade de percepção em relação ao tema: 
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 Segundo resultados do censo de 2006, o rendimento médio das mulheres neste ano representava cerca de 
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diferença era de cerca de 8% em cargos não executivos e de 28% em cargos executivos (Ferrand, 2007).  



 130 

 Sem dúvida houve [contribuição do feminismo]. Porque, se não fosse isso, 

a gente estava com a barriga atrás do tanque. Noutro dia eu brinquei com o 

meu marido: “Eu nasci na época certa. – Por quê? – Pensa só, eu não sei 

cozinhar, eu não sei costurar, eu não sei passar, se eu tivesse nascido em 

outra geração, eu não ia prestar para nada” (risos).
172

 

 

  Já que nem todas as entrevistadas têm a percepção da importância dos movimentos 

feministas para a construção de um contexto histórico e político favorável à sua ascensão 

no mercado de trabalho e para assumir cargos de maior prestígio, como essa condição de 

mulher bem-sucedida foi explicada?  

 

3.4 Sucesso em rede: capital social no “espaço-almoço” 

 A percepção do sucesso pautado na crença do crescimento majoritariamente 

realizado por mérito individual é preponderante entre as depoentes, ou seja, mais uma vez, 

o conceito de self-made woman é acionado e traduzido em atributos como “competência 

técnica”, “autodesenvolvimento” e “raciocínio rápido”, além, é claro, de atitudes como 

“força de vontade”, “determinação”, “persistência” e “coragem” – características que 

corroboram com a necessidade de autoafirmação e reconhecimento citada anteriormente. 

Ao lado das competências individuais, o único elemento que é reconhecido como um 

grande influenciador desse processo é a rede de relações que, no vocabulário das 

executivas, é chamada de network. Para as entrevistadas, o capital social
173

 oriundo da sua 

rede de relações foi fundamental para a sua ascensão. Portanto, todas foram unânimes em 

afirmar a importância desse capital simbólico não apenas para a ascensão, mas também 

para a manutenção de cargos executivos. É o que podemos constatar no depoimento de 

Andrea: 

É enorme [a influência da rede de relações]. Beira a 100%. Hoje em dia 

então..., e assim, para qualquer coisa [...] Não só para ascensão, mas para o 

dia a dia, para te manter; fundamental. Por isso eu saio uma vez por 

semana, almoço com alguém, valorizo muito.
174
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 Aléa Steinle, diretora de recursos humanos. 
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 Para Bourdieu (1980): “O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão 
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  Diante da grande dificuldade de tempo para conciliar o trabalho com a vida pessoal 

e a família, as executivas – conscientes do valor do capital social – têm como estratégia 

eleger o horário de almoço como espaço privilegiado de manutenção dessa rede. Muitas 

vezes, esse é o único momento, além do trabalho, que elas têm para manter contato com 

antigos colegas de trabalho e também para fazer cursos de idiomas ou realizar alguma 

atividade de cuidado pessoal.
 
Afinal, considerando que a maioria trabalha até muito tarde, 

no pouco tempo que resta, a prioridade é dedicá-lo à família. Nessas condições, uma rápida 

parada no horário de almoço é uma opção melhor do que marcar algo depois do trabalho, 

inclusive para conciliar o tempo de todos os envolvidos.
175

 Devido às exigências de uma 

carga horária excessiva, algumas demoram a perceber a importância dessa estratégia para a 

manutenção do seu capital social. Mas quando descobrem, elegem o que Rosana considera 

“espaço-almoço” como uma prioridade: 

 Outra coisa que eu aprendi é o “espaço-almoço”. Eu gosto desse espaço 

para estar com as pessoas que eu gosto, para conversar, para ficar sozinha, 

para ir a um shopping e ter o meu momento. Para cuidar de mim 

fisicamente: no cabeleireiro, na manicure, na massagem. Então, eu aprendi 

que os meus espaços de almoço são reservados para “almoços”.
176

 

 

 Ao afirmar que o “espaço-almoço” é para o “almoço”, a entrevistada deixa claro 

que aprendeu que esse horário não deve ser invadido pelo trabalho, prática recorrente na 

rotina das executivas, mas, ao contrário, que a estratégia é utilizá-lo para uma série de 

outras atividades de “não trabalho”, que ela considera importantes na sua vida, inclusive o 

cultivo de sua rede de relações. Porém, nem sempre a utilização apenas desse horário é 

suficiente para a construção de um capital social, já que muitos eventos são marcados para 

depois do horário de trabalho. Em dezembro de 2010, o jornal Valor Econômico lançou 

uma revista como encarte do periódico intitulada Executivas – As melhores gestoras de 

empresas no Brasil,
177

 trazendo 14 exemplos de executivas e empresárias que se 

destacaram no país. A matéria alertava para esse tipo de dificuldade: 

 Manter uma rede de contatos ativa, pré-requisito importante para o 

desenvolvimento profissional, é outro desafio para a maior parte das 

mulheres e que pode privá-las de tomar conhecimento de boas 

oportunidades no mercado. Como a maior parte dos eventos acontece fora 
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 Para maiores informações sobre a dificuldade de conciliação do tempo das executivas, ver capítulo 5 – 

“Executiva não desliga nunca”: dilemas, desafios e estratégias para a conciliação do trabalho executivo com a 

vida pessoal e a família. 
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 Rosana, diretora de recursos humanos. 
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 Dentre as 14 selecionadas pelo periódico, temos duas executivas que já foram retratadas nas capas de 

Mulher Executiva: Maria Sílvia Bastos e Chieko Aoki. 
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do horário comercial, muitas não conseguem incluir esse tipo de atividades 

na agenda, que está sempre lotada.
178

 

 

 O principal concorrente, nesses casos, será o pouco tempo que resta para a família e 

a vida pessoal. No entanto, as executivas buscam estratégias para o cultivo dessa rede de 

contatos, e uma delas é a sustentação de um capital social a partir do estabelecimento de 

relações de confiança. Este foi outro ponto relevante identificado, à maneira já retratada 

pelos autores que investigam o tema, como Bourdieu (1980) e Putnam (1996): as 

executivas possuem a clara percepção da importância da confiança para sustentar esse 

capital social; algo chamado por Rosana de “lastros de confiança”. Desta forma, a 

entrevistada, ao utilizar um termo da economia, que remete ao depósito em ouro que servia 

de garantia para o papel-moeda, deixa ainda mais clara a importância da confiança para 

aumentar o valor desse capital.  Mas diante de tanta dificuldade, como se constrói esse 

capital social?  

 Primeiro, ele não vem da família ou dos relacionamentos da escola e da faculdade. 

Dificilmente uma executiva tenha encontrado colegas desses espaços de sociabilidade em 

sua trajetória profissional. A maioria descobriu como principal espaço de cultivo de 

relações a própria empresa. Um fato que não é surpreendente, considerando que a carga 

horária de trabalho é muito extensa e que, nos últimos anos, os indivíduos tenham 

mostrado a tendência de não construir carreira em uma única empresa. Essas relações de 

curto prazo, que já foram apontadas por Sennet (2004) como responsáveis pela corrosão do 

caráter e da própria confiança, acabam assumindo um papel inverso. Quer dizer, elas 

potencializam o capital social dessas mulheres, já que a circularidade de profissionais entre 

as empresas, na sociedade contemporânea, é grande, e irá impactar diretamente o aumento 

dos contatos estabelecidos.  

 Isto remete ao conceito da força dos “laços fracos”, proposto por Granovetter 

(1973), no qual relações que se mantêm, mas que não possuem tanta intensidade, são 

importantes fontes de oportunidades, inclusive na busca de um emprego, considerando que 

permitem que o indivíduo entre em contato com espaços sociais distintos daqueles nos 

quais ele costuma circular com mais frequência – “laços fortes” – como família e amigos 

mais próximos. Uma das formas que Granovetter (1973) utilizou para provar a força dos 

“laços fracos” foi estudando os mecanismos que um grupo de executivos, em Boston, usou 

para encontrar empregos. A maioria deles havia acessado os seus contatos menos 
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frequentes, que estavam inseridos em uma rede construída a partir de vínculos menos 

intensos. Situação idêntica é vivida pelas nossas executivas dos anos 2000. Todas 

afirmaram que a maioria das oportunidades de trabalhos que surgiram foi a partir do seu 

capital social, oriundo dessas redes. Depoimentos como “desde a primeira oportunidade, 

foi por intermédio de indicação que eu fui conhecer, e aí gostaram de mim”,
179

 ou ainda, 

“eu fui convidada pra vir pra cá porque a pessoa que me convidou me conhecia de uma 

outra empresa em que eu trabalhei”
180

 são frequentes.  

 Todas ingressaram no primeiro emprego ainda na faculdade, através de estágio, 

demonstraram fazer um bom trabalho, foram efetivadas e passaram a galgar novos postos 

de trabalho na hierarquia das empresas, até chegarem aos cargos executivos.
181

 

Geralmente, isto não acontece na mesma empresa. Portanto, além de comprovarem a 

capacidade técnica para assumir cargos de maior prestígio, essas mulheres precisam 

construir um bom capital social que, quase sempre, é fruto dos “laços fracos”. Será através 

dos contatos estabelecidos com menos frequência que elas terão acesso às ofertas das 

posições executivas. Rosana deixa isso bem claro quando diz: “todas as mudanças 

profissionais que eu fiz, nenhuma foi no mercado, através de headhunter.
182

 Esta agora, 

por exemplo, foi uma pessoa que eu conheci que me indicou para falar com o dono”. Anna 

Catharina deixa ainda mais explícita a importância desse capital social para trocar de 

empresas e galgar melhores posições no mercado de trabalho: 

Ah importante, foi [o capital social]. Até mesmo porque todas as situações 

que aconteceram nas minhas trocas de empresa, todas foram por contatos 

que eu já tinha tido com outros profissionais em empresas e projetos, ou 

pessoas que trabalhavam comigo. Quando alguém pedia alguma indicação, 

meu nome sempre era citado. Então, todas as minhas trocas de empresa, na 

verdade, foram por conta de relacionamentos que eu estabeleci ao longo do 

tempo. Então, sem dúvida, foi fundamental.
183

 

   

                                                           
179

 Maria, gerente de recursos humanos. 
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 Carolina Mesquita, gerente de desenvolvimento de recursos humanos. 
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 Esse é o único momento que a origem educacional é preponderante em uma seleção. As empresas de 

grande porte tendem a excluir dos programas de estágio e de trainees candidatos oriundos de universidades 

que são consideradas de “segunda linha”, a maioria da iniciativa privada, que não possuem uma boa 

reputação no mercado. Diferente do estudo desenvolvido por Boltanski (1982) na França, esse estigma da 

faculdade irá acompanhar o executivo durante toda a sua trajetória profissional, separando os “mais 

executivos” dos “menos executivos”, de acordo com a sua origem educacional.  No Brasil, se a executiva ou 

o executivo conseguir transpor esse bloqueio inicial, esta questão não será mais considerada para a sua 

ascensão. 
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 O “caça-cabeças” ou “caça-talentos”, na tradução literal, seria o profissional especializado em identificar 

no mercado os candidatos para as vagas executivas disponíveis. Existem consultorias ou profissionais 

especializados nessa atividade e as empresas que estão precisando preencher uma determinada vaga para uma 

posição executiva contratam esses serviços. 
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 Anna Catharina de Oliveira Marins, gerente de administração de pessoal e remuneração. 
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Com os depoimentos, fica bem nítido que esses laços não são tão fortes assim; 

porém, o seu poder está na capacidade de conseguir estabelecer contatos ao longo da 

trajetória profissional, transmitindo uma imagem de credibilidade e de confiança. Não é à 

toa que esta foi uma das competências citadas pelas executivas como responsável pela sua 

ascensão, percepção que todas as entrevistadas compartilham, algumas considerando que 

esse capital social, ou network, construído principalmente no ambiente de trabalho, será 

determinante no processo tanto para homens como para mulheres, como esclarece Ana 

Paula: 

 Você tem todas as oportunidades, mas o network acaba sendo mais 

importante na vida profissional de qualquer um, homem ou mulher. “Eu já 

trabalhei com fulano, sei como ele entrega,
184

 sei como ele pensa, sei como 

ele vai poder te ajudar, em função do perfil”. São as pessoas que passam 

pela sua vida que vão de alguma forma te ajudar.
185

 

  

 Os depoimentos das executivas confirmam o valor do capital social na construção 

de uma trajetória para se chegar aos cargos mais altos, não apenas porque elas ocupam 

essas posições consideradas de sucesso, mas também por atuarem na área de recursos 

humanos por longos anos. Dessa forma, utilizam-se dessa rede para recrutar profissionais e 

recebem, frequentemente, indicações para as vagas que elas estão selecionando nas 

empresas. Em alguns segmentos, como é o caso das empresas de tecnologia da informação 

que no momento encontram grandes dificuldades de achar profissionais qualificados no 

mercado, esse processo de indicação vem se tornando uma prática oficializada.  

Ao constatarem que grande parte dos profissionais contratados era oriunda de 

indicações dos próprios funcionários, algumas empresas do setor resolveram criar um 

programa de bônus para os funcionários que apontassem bons profissionais para as vagas 

em aberto. A ideia era aumentar essa rede de indicação interna, de maneira que a empresa 

não gastasse tanto com anúncios ou outras formas de divulgação das vagas, beneficiando-

se de uma seleção prévia de seu próprio funcionário. Isso porque, quando um anúncio com 

maior divulgação é acionado, profissionais de outras áreas encaminham currículo na 

tentativa de conseguir entrar na empresa, mesmo não tendo as qualificações requeridas, o 

que demanda tempo e custo de seleção. Como no programa de bônus por indicações só 

ganha o funcionário que teve o seu candidato contratado, a empresa reduz o custo de 

recrutamento e seleção, aumentando sua efetividade.  
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 Expressão utilizada no meio executivo para designar o desempenho do funcionário, ou seja, o que ele 

“entrega” de resultados. 
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 Ana Paula Campello, gerente de recursos humanos. 
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Em períodos de crescimento da economia brasileira, como o que ocorreu em 2010, 

com o Produto Interno Bruto em 7,5%, passou a circular na imprensa a expressão “apagão 

de talentos”
186

 para designar a dificuldade das empresas em encontrar profissionais 

qualificados no mercado de trabalho. Os programas oficiais de indicações podem ser assim 

uma tendência para outros segmentos, além da área de tecnologia da informação. Somando 

esses programas às conexões estabelecidas por meio das redes sociais na internet, essa 

prática tem condições de se tornar ainda mais eficaz para as empresas. 

Em relação às redes sociais, além do ambiente de trabalho e da estratégia de sair 

pelo menos uma vez por semana para almoçar com alguém que já não faz parte do seu 

contato diário, são as conexões virtuais que auxiliam as executivas a manter, mesmo de 

forma pouco frequente, os contatos estabelecidos. Além do tradicional Facebook, a maioria 

privilegia o cadastro no Linkedin, uma rede social mais voltada para o mercado de 

trabalho. Mas há também um espaço de sociabilidade frequente na vida das executivas: são 

os cursos de MBA.
187

 Esses cursos não servem apenas para aumentar a qualificação das 

executivas, sendo uma excelente oportunidade para estabelecer contatos com profissionais 

de outras empresas e aumentar a rede de relações. Aléa nos dá um exemplo prático da 

efetividade desses contatos: 

Eu acabei encontrando e criando muitos vínculos com MBA. A empresa em 

que eu trabalho atualmente surgiu na minha vida a partir de um encontro no 

MBA. Porque o nosso atual CFO
188

 foi meu colega de turma. Essa moça que 

veio aqui de comunicação, que trabalha comigo, foi nossa colega de turma... 

Então, é muito mais pelo MBA do que pela faculdade.
189

 

  

 Para conseguir circular por esses espaços de sociabilidades, seja no MBA, nos 

almoços ou mesmo dentro da própria empresa, de forma a serem reconhecidas como 

executivas, essas mulheres precisam construir um habitus coerente com essa condição, 

criando uma distinção (Bourdieu, 2007) em face das demais trabalhadoras. O alcance do 

desejado sucesso vai depender desse aprendizado cuidadoso. Esta será uma importante 

estratégia para construir uma ascensão. Afinal, pelas entrevistas, podemos perceber que 

nenhuma executiva entende sua atuação profissional como uma vocação, no sentido 

desenvolvido por Weber (1974). O desejo de ser uma executiva foi construído após a 
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entrada na empresa, geralmente a partir de exemplos de modelos masculinos. O que está 

em jogo nesse processo não é uma vocação, no sentido de um chamado para exercer uma 

profissão, mas a vontade de assumir posições de prestígio nas organizações em que 

trabalham.
190

 O depoimento de Claudia Klein é ilustra bem esse processo: 

Teve uma pessoa que me inspirou muito, não pela forma, mas porque eu 

percebi o quanto você podia influenciar numa posição dessas. Acho que ele 

não influenciava da melhor maneira, mas me inspirou. Foi o diretor da 

primeira empresa em que eu trabalhei, quando eu era estagiária. Ele era 

extremamente agressivo, uma agressividade em pessoa. Mas tinha uma 

equipe grande: nós éramos 80 pessoas. Então, quando eu o via lá naquele 

palco, falando para 80 pessoas e todo mundo, de uma forma ou de outra, 

respeitando, seja por medo ou por inspiração, sei lá o que era... Eu era 

estagiária, primeiro estágio. Ali eu me dei conta de que a posição de 

diretoria era a posição onde eu queria estar. 

 

– Você tinha quantos anos? (pesquisadora) 

 

 – 22 anos. A forma como ele fazia [aquilo] não me agradava, porque ele 

era extremamente agressivo. Mas a posição em que ele estava me 

agradava. Gostei. Ali eu decidi: “um dia vou ser diretora”. Foi exatamente 

ali. Foi numa convenção em Búzios.
191

 

 

Além disso, ainda podemos ver no depoimento de Claudia como a                                                                                                                                                                                                                                             

noção de “ilusão biográfica” (Bourdieu, 2006) pode ser acionada. A entrevistada volta no 

tempo e o reconstrói com uma direção, sabendo onde vai chegar. Além disso, fica claro 

que o exemplo acessível de inspiração foi um modelo masculino, fato que foi mencionado 

pela maioria das entrevistadas também. Afinal, no momento em que nasce o desejo de ser 

executiva para essas mulheres, praticamente todos os cargos executivos eram ocupados por 

homens, o que também irá influenciar diretamente na formação de um ethos executivo 

nessas mulheres.
192

 

  Dessa forma, a vontade de conquistar essas posições destinadas aos homens, a 

oportunidade de influenciar, ter prestígio, poder e status são os principais elementos na 

construção do desejo de ser uma executiva. Principalmente das mulheres que conseguiram 

chegar às posições de maior prestígio, como são os cargos de diretoria. Atualmente, a 

ascensão para os cargos de gerência é mais acessível, apesar de ainda exigir muito das 

mulheres, que precisam “provar” que estão aptas para assumir essas posições. O maior 
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 Maiores informações sobre a construção de um ethos executivo para essas mulheres, ver capítulo 4 – Hay 
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desafio, a maior “provação”, em que ainda existe o “teto de vidro” mais rígido, é o 

momento da passagem do cargo de gerência para o de diretoria. De diretoria para vice-

presidência ou presidência, então, muito mais. É o que constata Carolina: 

– Em termos de ascensão você acha que as possibilidades tanto para 

homens quanto para mulheres são iguais? (pesquisadora) 

 

– Eu acho que ainda não. Ascensão para altos executivos não há.  
 
– Por que você acha que não? (pesquisadora)  

  

– Eu acho que a gente consegue ir até o nível de diretoria, diretoria sênior. 

Uma vice-presidência já começa a ficar bem masculino.
193

 

 

 Claudia é ainda mais cética em relação às possibilidades de ascensão para cargos de 

maior prestígio, e enfatiza a permanência desse “teto de vidro” para as mulheres:  

– Você acha que a ascensão de mulheres para os cargos executivos até o 

nível gerencial e a ascensão para os cargos executivos até o nível de 

diretoria têm possibilidades iguais? (pesquisadora) 

 

– Não, com certeza não. É um funil mesmo. A quantidade de pessoas que 

vai chegar a gerente é maior do que a quantidade de pessoas que vai chegar 

à diretoria. Consequentemente, o número de mulheres é menor ainda. É um 

funil. Por isso, tanta cobrança também depois. Porque se você chegou lá, 

você tem que ser um Deus. Alguma coisa que te difere dos outros.
194

 

   

 Assim, a necessidade de provar competência não existe apenas no momento de 

construir uma trajetória ascendente nas empresas, e não acaba no momento em que essas 

mulheres assumem cargos executivos. Ela continua existindo, para que esses cargos 

possam ser mantidos e ampliados. Talvez por isso, a maioria delas evita falar dos 

momentos em que foram demitidas de alguma empresa. Essa passagem de sua trajetória é 

normalmente silenciada nas entrevistas. Apenas uma executiva comentou abertamente a 

esse respeito.  Sem dúvida, se a concepção de sucesso é construída a partir do esforço 

pessoal e da dedicação árdua ao trabalho remunerado, que irá se traduzir em um estilo de 

vida marcado pelo consumo de bens mais sofisticados, a perda do emprego que sustenta 

essa realização será o maior símbolo de fracasso. É tema proibido na contemporaneidade, 

ou seja, com a mesma intensidade que o sucesso tem uma grande circularidade, tanto no 

discurso da imprensa como nos das executivas, o “fracasso” é o não dito. Para Sennet 

(2004), “o fracasso é o grande tabu moderno. A literatura popular está cheia de receitas de 

como vencer, mas em grande parte calada sobre como enfrentar o fracasso” (p.141).   
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 Em suma, não existe espaço para o fracasso, e o desejo de ser e de se manter na 

condição de uma mulher de sucesso exige alguns sacrifícios, diferentes daqueles do início 

do capitalismo. No século XXI, mais do que o acúmulo de riqueza, indicativo relevante do 

início da modernidade, a capacidade de consumo será um elemento central. Porém, o que 

se mantém com uma importância muito similar é a concepção de construir uma trajetória 

de sucesso pautada no trabalho árduo. Dessa forma, o consumo não precisaria ser adiado 

em favor do êxito; muito pelo contrário, ele também será elemento construtor desse status.  

Concepção muito similar ao de um ethos “emergente”, identificado por Lima (2007): 

Tal ethos passou a ser característico de alguns meios sociais a partir de um 

momento recente de transição na história político-econômica do país. 

Identifico no jornalismo social o surgimento e funcionamento de um 

sistema discursivo feito de imagens e notícias que associam sujeitos “bem-

sucedidos” ao consumo de bens de alto custo, e que, desde a “abertura dos 

mercados”, na década de 1990, positiva o binômio trabalho/êxito material, 

fornecendo sustentação simbólica a esse recurso classificatório. (p.1) 
 

  Esses elementos também estão presentes na construção de um ethos bem-sucedido 

para essas mulheres. A circularidade na imprensa de um discurso que associa a carreira de 

sucesso de uma mulher executiva ao consumo de luxo ajuda nesta sustentação simbólica e 

ganha legitimidade entre essas mulheres, aquilo que Joseana Pereira chama de “alguns 

marcadores visuais de sucesso”. Esses marcadores visuais são importantes tanto para 

desenvolver um habitus (Bourdieu, 1989) que possibilita a ascensão dessas mulheres a 

cargos de maior prestígio, como também contribui para construir a “representação” 

(Goffman, 1989) de mulher bem-sucedida, criando uma “distinção” (Bourdieu, 2007) em 

relação às demais trabalhadoras da empresa em que atuam e às mulheres de outros grupos 

nos quais elas possam circular, construindo, assim, o estilo de vida de uma mulher 

executiva. 
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Capítulo 4 – “Hay que endurecer sem perder la ternura”
195

 – tensões na construção 

de um ethos executivo 

 

 
Tem toda uma formalidade, tem uma postura mais durona. 

Que eu acho que está mudando nessa geração mais jovem, 

nas pessoas que eu vejo. Eu acho que elas finalmente estão 

alcançando uma coisa meio hay que endurecer sem perder 

la ternura. Uma coisa meio Che Guevara. O que eu acho 

fundamental. 

Maria  

(gerente de recursos humanos) 
 

A proposta deste capítulo é investigar as características existentes na construção de 

um ethos e de uma “visão de mundo”
196

 de mulheres que assumem uma posição executiva 

no mercado de trabalho brasileiro. Para alcançar este objetivo, continuaremos a utilizar 

como fontes as matérias publicadas em Vida Executiva e Mulher Executiva e as 10 

entrevistas realizadas com mulheres executivas das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. 

 A proposta de uma reflexão que abarque as histórias de vida e as trajetórias dessas 

mulheres trabalhadoras
197

 parte de uma perspectiva thompsoniana, na qual a dimensão 

simbólica presente na construção da identidade coletiva de um grupo precisa ser 

contemplada nos estudos sobre o mundo do trabalho. Neste caso, privilegiamos a 

incorporação do cotidiano e das estratégias estabelecidas por mulheres que assumiram 

posições de prestígio e chefia em seus espaços de trabalho. É no constante “fazer-se” que 

essas mulheres elaboram uma construção dinâmica e ativa do que chamamos e do que é 

reconhecido como “executivas”. 

 O título deste capítulo ilustra bem esta questão, ao demonstrar a tensão existente na 

construção de um ethos executivo. No trecho do depoimento de Maria,
198

 ao mesmo tempo 

em que ela reconhece a necessidade das executivas de se apropriarem de alguns elementos 

atribuídos ao masculino, como “uma postura mais durona”, para se inserirem e competirem 
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 Existem algumas versões a respeito da célebre frase do guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara, um 

dos líderes da Revolução Cubana, entre elas, duas são as mais frequentes: “Em tiempos difíciles hay que 

endurecer el corazón sin perder la ternura” e “Hay que endurecerse pero sin perder la ternura jamás”. Opta-se 

no título do capítulo por manter a apropriação da frase conforme foi dita pela entrevistada. 
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Para Geertz (1989), ethos contemplaria elementos valorativos, como “o estilo moral e estético, e sua 

disposição é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida reflete”. Já o conceito de 

“visão de mundo” traduz aspectos cognitivos e existenciais, sendo o “quadro que elabora as coisas que elas 

são na simples realidade, seu conceito da natureza, de si mesmo e da sociedade” (p.93). 
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 Importante reafirmar que, mesmo em posição de maior prestígio e com maiores salários, todas as 

entrevistadas são funcionárias de empresas privadas e possuem um contrato de trabalho mediado pela CLT – 

Consolidação das Leis do Trabalho. Apesar das revistas Vida Executiva e Mulher Executiva não 

diferenciarem as executivas das empresárias, entendemos como uma importante estratégia de análise 

realizarmos esse recorte. 
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 A executiva não quis se identificar, portanto, estamos utilizando o nome fictício de Maria. 
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em um campo no qual os homens ainda são maioria, também refuta uma postura mais 

masculinizada, e sinaliza que existem mudanças neste padrão, realizadas, sobretudo, pelas 

novas gerações de executivas.  

 Dessa forma, o tipo ideal de executiva para essas mulheres é bem representado pelo 

título deste capítulo, ou seja, “hay que endurecer sem perder la ternura”. Máxima 

revolucionária de grande trânsito nas esquerdas brasileiras dos anos 1960, ela é aqui 

apropriada no contexto de uma estratégia de gênero, ou seja, situando o “afeto” como 

diferencial para atuar em um campo majoritariamente masculino. Não à toa que a própria 

entrevistada cita Che Guevara como um modelo, afinal, os homens ainda dominam as 

disputas por cargos de maior prestígio, e as mulheres precisam construir estratégias 

revolucionárias diferentes das estabelecidas até então, que se apropriavam apenas de traços 

masculinos. Assim, as executivas constroem e encontram brechas importantes, passando a 

mobilizar também características atribuídas ao feminino, como a intuição, a sensibilidade, 

enfim, a ternura, estabelecendo novo ethos que seleciona características de gênero 

femininas e masculinas. Ao considerar que essa fluidez de fronteiras é mais aceitável e 

desejável culturalmente em mulheres do que em homens, essa “distinção” (Bourdieu, 

2007) tem um diferencial significativo em disputas tão acirradas por poder. Mas como se 

dá a construção desse habitus?
199

 Como se construiu essa alteração de estratégia?  

 Para refletirmos sobre estas questões, faz-se necessário reconstruir esse processo de 

mudança e, nessa investigação, os depoimentos das próprias executivas tornam-se uma 

fonte privilegiada de acesso às perspectivas cognitivas que compõem o ethos, a visão de 

mundo desse grupo. No depoimento de Aléa Steinle, por exemplo, podemos identificar 

com clareza que a estratégia de mobilizar características femininas não abdica dos atributos 

associados ao masculino e, como era de se esperar, esse processo não é livre de tensão: 

[...] Eu acho que as mulheres estão conquistando um espaço muito rico. E 

o mais interessante é que a gente pode fazer isso sem precisar virar 

homem. Muito pelo contrário: usando toda a intuição feminina, 

sensibilidade, habilidade para fazer amarrações estratégicas. Eu acho que a 

gente tem uma sensibilidade muito aguçada nessa agenda. O que mais a 

gente tem que fazer é cuidar para não virar homem. Agora, é claro que 

você, numa posição executiva, acaba tendo que decidir e resolver. Então, 

se você não se monitora, daqui a pouco você estará dando ordem mesmo, 

até dentro de casa. Então, tem que ter muito cuidado, senão até o 

casamento acaba. Daqui a pouco o marido estará perguntando se está 

casado com um homem.
200
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 Segundo Bourdieu (1989), habitus corresponde às atitudes, formas de pensar adquiridas e interiorizadas 

por um indivíduo durante o seu processo de socialização em determinado campo. 
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 Aléa Steinle, diretora de recursos humanos. 
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 Assim, esta ainda é uma grande preocupação dessas mulheres: o medo de se 

masculinizarem, que no depoimento é explicitamente associado ao atributo de 

mando/poder – um estereótipo refutado por todas as entrevistadas e que já foi alvo de 

algumas pesquisas no campo da administração.
201

 Segundo Tanure, Neto e Andrade 

(2010), a executiva tem que lidar com esse paradoxo: “para ser respeitada, tem que pensar, 

agir e trabalhar ‘como homem’, mas para ser amada, tem que ser feminina, delicada, 

atenciosa, enfim, possuir predicados que, desde a Antiguidade, são atribuídos à mulher” 

(:3). Essa tensão fica clara no depoimento de Aléa Steinle. Afinal, há de se “cuidar para 

não virar homem”, até porque uma postura mais firme e agressiva continua sendo 

importante para se conquistarem espaços no campo empresarial, como demonstra Anna 

Catharina: 

[...] Eu já presenciei em várias reuniões em empresas distintas, reuniões do 

corpo executivo, em que muitos homens... todos os diretores eram homens, 

tinha uma ou duas mulheres. Então, as mulheres, para se posicionarem, 

para falar, elas tinham que ter um comportamento mais agressivo do que 

elas naturalmente teriam. E aí, naquelas situações, elas estavam 

demonstrando que tinham tanta força, que eram tão fortes quanto eles. 

Então, isso era muito comum. Eu já vi, já presenciei muitas situações 

dessas, em que as mulheres tinham que, muitas vezes, fazer um teatro de 

comportamento um pouco mais agressivo do que elas realmente têm ou 

efetivamente são.
202

 

 

 A ideia de teatro mencionada por Anna Catharina nos remete diretamente ao 

conceito de representação desenvolvido por Erving Goffman (2009), no qual o indivíduo, 

no seu cotidiano, representa determinados papéis de acordo com o grupo com o qual 

interage, regulando e dirigindo a impressão causada por ele nos demais. Essa postura mais 

agressiva e durona de algumas executivas é entendida por Andrea Krug como uma 

verdadeira estratégia de sobrevivência de certas mulheres no meio empresarial. Nas 

palavras da entrevistada: “De repente, uma estratégia é essa: você cria um personagem”. 

Ao considerar que esse processo é dinâmico e interacional, e em um campo de forças no 

qual os agentes envolvidos disputam posições, esse indivíduo precisa passar veracidade 

através do seu personagem para alcançar legitimidade em sua atuação. Para que isso 

ocorra, faz-se necessário identificar o que seriam os padrões ideais para interagir com 
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 Ver Corsini e Filho (2004) e Lima (2008). 
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 Anna Catharina de Oliveira Marins, gerente de administração de pessoal e remuneração. 
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determinadas plateias e construir uma “fachada pessoal”,
203

 seja na “aparência”,
204

 seja na 

“maneira”
205

 de se representar.  

Segundo Goffman (2009), a “fachada pessoal” distingue o “ator” e revela, de certa 

forma, o seu status social, além de dar pistas sobre o tipo de atividade que ele desempenha. 

Dessa forma, através das manipulações do vestuário, de performances de gênero, idade, 

expressões faciais e gestos, o indivíduo constrói uma aparência ideal para interagir e 

disputar posições em determinados campos. Além disso, ele precisa alcançar uma 

“maneira” compatível com a “aparência”, pois será a “maneira” que irá definir o papel 

deste ator social, sua posição no campo e o lugar que ele aspira. 

 Ainda de acordo com o autor, quando uma representação é realizada por muito 

tempo, torna-se possível que o ator social acredite nela de tal forma que ocorra a introjeção 

desse papel. Talvez seja por isso que Carolina Mesquita não consiga diferenciar o 

comportamento de uma executiva e de um executivo quando ambos estão em uma 

interação face a face,
206

 como em uma reunião de trabalho. 

As pessoas se colocam nas reuniões de uma forma muito parecida. Eu não 

vejo tanta diferença. Até porque a mulher tenta se aproximar do homem 

para ser respeitada na reunião, tendo comportamentos parecidos. Ela acaba 

conscientemente, ou não, percebendo isso. Mas a forma dela se vestir, os 

termos que ela usa, a forma como ela senta, é tudo espelhando o outro lado. 

Então, eu acho que não tem tanta diferença assim.
207

 

 

 Mais uma vez, identifica-se o caráter dinâmico da construção de uma identidade de 

executiva. Neste caso, como o campo ainda é majoritariamente composto por homens, a 
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 Seria a forma que o ator encontrou para criar uma identificação e se distinguir dos demais, através da 

manipulação da aparência e da maneira. Essa fachada não deixa de ser uma representação coletiva do papel 

social, pois tende a se tornar institucionalizada em relação às expectativas da plateia, assumindo um padrão 

(Goffman, 2009). 
204

 “Aqueles estímulos que funcionam no momento para nos revelar o status social do ator. Tais estímulos 

nos informam também sobre o estado ritual temporário do indivíduo, isto é, se ele está empenhado numa 

atividade social formal, trabalho ou recreação informal” (Goffman, 2009:31). Ainda segundo o autor, são 

sinais fixos e transitórios que podem sofrer manipulações para se criar uma fachada pessoal mais coerente 

com o tipo de representação a ser feita. Como exemplo, podemos citar: vestuário, sexo, idade, expressões 

faciais e gestos. 
205

 “Chamaremos de ‘maneira’ os estímulos que funcionam no momento para nos informar sobre o papel de 

interação que o ator espera desempenhar na situação que se aproxima. Assim, uma maneira arrogante, 

agressiva pode dar a impressão de que o ator espera ser a pessoa que iniciará a interação verbal e dirigirá o 

seu curso. Uma maneira humilde pode dar a impressão de que o ator espera seguir o comando de outros, ou 

pelo menos que pode ser levado a proceder assim (Goffman, 1999:31). 
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 Para Strauss (1999), a interação face a face é um espaço privilegiado para o estudo da construção de 

identidades, principalmente aquela que ocorre entre as pessoas como membros de um grupo, por mais sutil 

que seja a sua afiliação.  Será nestes espaços que cada um desempenhará o seu papel e adquirirá status. Ainda 

segundo o autor, “a interação face a face é um processo fluido, móvel, corrido; durante o seu curso, os 

participantes tomam sucessivas atitudes um em relação ao outro. Ora eles tergiversam, ora se movem num 

balé psicológico rítmico, mas sempre se movem por fases sucessivas de posição” (p.70). 
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 Carolina Mesquita, gerente de desenvolvimento de recursos humanos. 
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incorporação, mesmo inconsciente, de elementos atribuídos ao masculino torna-se 

necessária para a construção de uma “fachada pessoal”, seja na forma de se vestir, nos 

termos ou até no jeito de se sentar. Ao afirmar que “é tudo espelhando o outro lado”, a 

entrevistada nos remete também ao conceito de “espelhos e máscaras” desenvolvido por 

Anselm Strauss (1999), autor que não só explora a grande influência que a interação possui 

na construção de identidades, como também privilegia a importância das carreiras e das 

ocupações nesse processo de construção identitária.
208

 Para Strauss (1999), a identidade é 

formada a partir da visão que a pessoa tem de si mesma e de como ela é vista pelos outros, 

construindo um jogo de projeções de espelhos (como os sujeitos são percebidos pelos 

demais) e de máscaras (personas que os indivíduos adotam nesse jogo de representações). 

Tal processo, como se disse, é dinâmico, fluido e constantemente negociado, sendo a 

linguagem um importante instrumento de ação.  

 

4.1 “Tem vários jargões, vários termos em inglês” 

 Em relação à linguagem executiva, todas as entrevistadas foram unânimes em 

afirmar a importância de se utilizar palavras em inglês, não como uma forma de se 

comunicar com estrangeiros, mas como um código importante no campo. Anna Catharina, 

quando menciona este fato, usa o pronome no masculino, “eles”, como se se referisse 

apenas aos homens, ou aos “outros”: 

Uma coisa que percebo muito é que eles quanto mais altos [estão] numa 

organização, vão colocando palavras internacionais no dia a dia. Então, 

mesmo em uma empresa 100% nacional, todos fazem questão de usar 

termos em inglês. Por exemplo, ninguém fala orçamento, fala budget. 

Ninguém fala como está a previsão do caixa, mas como está o flow cash. 

Então, há uma posição atualizada, há o year to date. Então, tem coisas do 

dia a dia que... não é relatório mensal, é monthly report. Acho até 

engraçado e muitas vezes desnecessário.
209
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 Segundo Gilberto Velho na apresentação da edição brasileira do livro de Anselm Strauss (1999), o autor, 

“assim como outros autores ligados à Escola de Chicago, se interessará em mostrar que a análise freudiana, 
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processos sociais”. (p.15). 
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 Anna Catharina de Oliveira Marins, gerente de administração de pessoal e remuneração. 
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Maria também menciona o uso exagerado dos termos em inglês, inclusive em 

outros países, como a França, mas admite que também utiliza esse vocabulário e que 

percebe que, no Brasil, esta característica é ainda mais forte: 

Tem vários jargões, vários termos em inglês. Até na França. É muito 

engraçado, eu ia para a reunião e todo mundo falando expressão em inglês. 

Reuniões mesmo, apresentações mesmo, toda em francês e uma ou outra 

palavra em inglês. Uma língua tão bonita, o francês. Não critico não, 

porque uso o inglês pra caramba. Para mim até ajuda porque tem coisas 

que eu não sei a tradução. Mas uma coisa ou outra, networking é inglês. 

Mas você não precisa falar de venda direta para o cliente em inglês, você 

pode falar em francês, você pode falar em português, você pode falar na 

língua local [...]. Eu acho que, de alguma forma, tem algum status nisso. 

Mais no Brasil até.210
 

 

Partindo do pressuposto de que a linguagem está repleta de significados, a busca 

por um vocabulário em inglês, mesmo sendo muitas vezes considerada desnecessária, traz 

algum status, demonstrando a importância de utilizar esses códigos para se legitimar no 

campo
211

 fato que também foi abordado em Vida Executiva. Na edição de abril de 2007, a 

matéria intitulada “A linguagem dos negócios” trazia o seguinte subtítulo: “CEO,
212

 

FYA,
213

 ASAP...
214

 expressões como estas são mais do que comuns no mundo corporativo. 

Conheça a linguagem ‘business’ e dê um ‘up’ na sua carreira”.
215

 Dessa forma, para que a 

carreira desse um up, ou seja, para que as leitoras conseguissem construir uma trajetória 

profissional ascendente, elas precisavam entender a “linguagem business” e, para isto, 

mais uma vez, a revista aparecia como uma importante aliada, ressaltando não apenas a 

importância de se aprender o idioma, como trazendo uma lista dos principais termos em 

inglês utilizados no campo.
216
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 Maria, gerente de recursos humanos. 
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 Processo civilizador semelhante foi registrado por Nobert Elias (1994) nos exemplos de atitudes da corte 
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 Segundo a revista, [...] “só para lembrar, CEO é utilizado para o executivo que ocupa o cargo máximo de 
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códigos na prática. 
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O debate a respeito do uso exagerado do idioma no meio empresarial vem 

ganhando força nos últimos anos e rendeu uma matéria no Caderno Boa Chance, do jornal 

O Globo de novembro de 2011, intitulada “Do you speak portuguese? – quando o uso de 

expressões em inglês no dia a dia do trabalho esbarra no exagero”. No texto, os 

depoimentos de alguns executivos deixavam claro o nível de introjeção da linguagem, 

como no exemplo de Marcelo Santos. Após meia hora de conversa com a jornalista, ele 

havia utilizado 18 expressões em inglês e, ao ser indagado a respeito, respondeu: “Eu não 

percebi uma palavra sequer; já faz parte da minha linguagem natural”. Outro profissional 

também reforça: “Se pudesse, preferiria falar só inglês no trabalho e com meus amigos. 

Tenho consciência de que as pessoas podem não entender o que eu estou falando, mas já é 

uma coisa da minha personalidade”.
217

  

É essa introjeção da linguagem que faz Maria ser enfática: “networking é inglês”, 

ou seja, apesar de a entrevistada ponderar sobre o uso exagerado do idioma no dia a dia de 

trabalho, ela mesma não reconhece outra palavra para designar a rede de relacionamentos 

construída ao longo de uma trajetória. Para ela, a terminologia em inglês é quase a única 

possível. Segundo Strauss (1999): 

Todo mundo já se deparou algumas vezes com termos novos que 

representam maneiras novas de encarar objetos, como quando ingressamos 

num novo emprego. Tais termos profissionais às vezes não são totalmente 

apreendidos, nem os objetos e os eventos são percebidos como outros os 

percebem, até que nós mesmos tenhamos passado por experiências 

semelhantes. (p.43) 

 

Dessa forma, Maria entende que a forma mais correta de se denominar rede de 

relacionamentos é networking, porque ela tem uma experiência executiva e já aprendeu os 

códigos necessários para estabelecer uma comunicação eficiente com os demais membros 

do grupo. Ela também afirma que utiliza bastante o idioma e que há palavras que sequer 

sabe a tradução, demonstrando a introjeção da linguagem e a força que ela exerce na 

inserção e na afirmação de posições neste campo, ou seja, “ser uma executiva” é, acima de 

tudo, um comportamento aprendido. Ana Paula Campello diz que aprendeu “a partir de 

exemplos e não pela teoria... Eu aprendi ali fazendo”. Carolina Mesquita também confirma 

esta forma de aprendizagem ao mencionar: “[...] mas só que essas coisas [saber executivo] 

eu acho que a gente só adquire no dia a dia. A formação, aquela dita formal dos bancos de 
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escola, só te dá uma base”. A entrevistada ainda nos traz mais informações sobre como 

ocorre esse processo de aprendizado para uma executiva: 

Por observação, por modelo. É a coisa da cultura. Você observa que a 

empresa dá certo para a pessoa que atua daquela forma. Quando você 

percebe, você está atuando daquela forma. É muito pela percepção de 

comportamento mesmo. E aí a coisa fica natural.
218 

 

Essa naturalidade mencionada pela entrevistada é muito caracterizadora do 

processo de obtenção de um habitus (Bourdieu, 1989) para atuar em determinado campo.  

A necessidade da construção e manutenção de um saber prático que se traduz na forma de 

se comportar, na linguagem utilizada, na postura e até mesmo na forma de se vestir, no 

caso, no exercício de um “saber executivo”. 

Quando investigou a formação da categoria executivos na França, Boltanski (1984) 

já sinalizava para a importância da experiência para a construção de um determinado 

habitus de atuação nesse campo. A partir da análise de uma entrevista com um executivo 

chamado “M.”, ele traz pistas de como esse aprendizado ocorre:  

É através das próprias experiências que M. aprende seu ofício de 

“executivo”, no sentido de que interioriza os valores que dominam a 

ordem industrial, indispensáveis para “encontrar a sua posição”, e 

adquire os modelos de excelência aos quais ele não poderá renunciar. 

(p.9) 

 

Assim, podemos considerar que tanto homens como mulheres que buscam uma 

posição no campo executivo necessitam deste aprendizado prático. No que se refere à 

linguagem, o código é o mesmo: o domínio da língua inglesa aplicada ao mundo dos 

negócios é imperativo, independente do gênero. Não sem razão, que todas as entrevistadas, 

ao serem perguntadas sobre a capacidade de se expressarem em outro idioma, 

mencionaram primeiro o inglês e, em segundo lugar, o espanhol. Além disso, alguns 

“jargões”, como mencionado por Maria, são fundamentais: é uma linguagem falada por 

“todos”, como é confirmado por Carolina Mesquita: 

Eu acho que há termos que são termos falados por todo mundo. Então, 

você tem budget,
219

 pipeline
220

 de projetos, são palavras que... é muito 

engraçado, todo mundo fala a mesma coisa. E todo mundo se entende. 

São termos que circulam na companhia. Na agenda, “agenda” é uma 
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 Na tradução literal para o português, pipeline seria uma tubulação, mas no meio executivo o termo é 

utilizado para exprimir o sentido de continuidade e de etapas de uma atividade. Dessa forma, pode ser 

utilizado como “pipeline de projetos”, “pipeline de vendas” e até “pipeline de carreira”. 
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palavra que é muito usada, cronograma também. Então eu acho que tem 

um vocabulário próprio.221 

A circularidade dessa linguagem no meio executivo é tão grande que as próprias 

executivas, apesar de reconhecerem que é uma linguagem diferente, já não conseguem 

descrever ou perceber suas peculiaridades, confirmando sua introjeção, fato que podemos 

constatar na fala de Aléa Steinle: 

– Mas o mundo executivo não é a mesma linguagem. Eu acho que não 

consigo nem te dizer. Porque pra mim eles devem ser tão já... 

– Introjetados... (pesquisadora) 

– É. Eu não consigo falar, esse é um termo. Talvez alguém que não seja 

desse mundo, nos ouvindo numa conversa, diga essa expressão... Para mim 

é difícil. 

 

Essa linguagem será a mesma para mulheres e homens que ocupam cargos 

executivos. No entanto, como era de se esperar, ao fazermos um recorte de gênero, foi na 

construção de uma “aparência” (Goffman, 2009) que encontramos as maiores diferenças. 

Joseana Pereira nos confirma o fato ao dizer: “eu acho que a mulher tem uma coisa do 

visual, da roupa, da moda, que o homem não tem tanto”
222

 – mesmo que, em alguns 

momentos, na tentativa de competir em um campo ainda majoritariamente masculino, 

essas diferenças sejam minimizadas em um jogo dinâmico de “espelhos e máscaras” 

(Strauss, 1999).  

 

4.2 “Para sempre tailleur” 

Alguns itens de vestuário, acessórios e até mesmo o melhor penteado, o corte de 

cabelo ou o padrão de corpo são mencionados como o estilo próprio de uma executiva, 

devendo ser seguidos para não se correr maiores riscos, como é reconhecido por Maria: “O 

padrão é o tailleur, é ser magro, é o modelo que meche o cabelo, não arriscar muito, é 

pérola. Eu faço essas coisas todas, enfim”.  

O tailleur é uma peça importante do guarda-roupa das mulheres executivas, junto 

com o terninho, ele terá uma posição de destaque, não sendo casual o fato de se assemelhar 
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 Carolina Mesquita, gerente de desenvolvimento de recursos humanos. 
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 Vida Executiva corroborava com este entendimento; mesmo no período em que buscou abarcar homens 

também como seus leitores, a revista trazia poucas orientações sobre a forma deste grupo se vestir. Um único 

texto mais direcionado foi registrado na matéria “Imagem conta”, que traz dicas de como executivas e 

executivos podem enfrentar o calor utilizando um vestuário mais clássico. Mesmo assim, o periódico listou 

quatro tópicos com dicas para os homens contra nove para as mulheres (Vida Executiva, fev. 2006:39). 
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com o terno masculino. Segundo a matéria da revista Manequim, intitulada “50 anos de 

moda no Brasil”: 

A prática da equitação inventou o tailleur, mas foi Chanel quem o tornou 

famoso. Ela usou a ideia do movimento alemão Bauhaus (menos é mais) 

para fazer uma roupa prática, usável por uma mulher independente.
223

  

 

Anna Catharina Marins concorda em parte com esta tendência, mas acredita que 

esteja ocorrendo uma mudança de comportamento em relação a um padrão muito rígido: 

[...] Eu também acho que isso, no passado, já foi muito mais exigido, muito 

mais cobrado. Ao longo do tempo, eu tenho visto isso, de certa forma, mais 

flexível. Tem sido uma tendência à flexibilidade. Não se exige mais tanto 

aqueles terninhos impecáveis e aquele salto alto de bico fino. Eu acho 

que... ao longo do tempo, essas coisas têm ficado um pouco mais flexíveis. 

Na verdade, prezando muito mais o conforto e o bem-estar do que 

simplesmente a aparência.
224

 

Essas mudanças mais sutis na forma de se construir uma representação de executiva 

já haviam sido registradas no processo de alteração do discurso apresentado pelas revistas 

Vida Executiva e Mulher Executiva, seja nas matérias ou nas imagens que apresentavam as 

executivas nas capas.
225

 A representação de uma executiva com uma postura mais sóbria, 

“durona”, de braços cruzados, demonstrando poder e sempre vestindo um modelo de 

terninho/tailleur nas primeiras edições da revista, em 2004, deu lugar a uma imagem de 

mulher com uma postura mais descontraída, com roupas um pouco mais informais e com 

acessórios mais expressivos (como brincos e colares) nas edições de 2009 e 2010. 

Essa mudança não se confirma apenas nas capas, mas também em grande parte das 

seções destinadas à moda e ao vestuário para mulheres executivas. Inicialmente, de 2004 a 

2007, Vida Executiva trazia, em grande parte das matérias, modelos com tailleurs e 

terninhos de cores mais sóbrias. Na edição de novembro de 2004, por exemplo, a chamada: 

“Para sempre tailleur”, resume bem este padrão. Neste editorial de moda, a leitora obtém 

informações de diversas combinações desse vestuário, que poderiam ser usadas tanto no 

trabalho como em um almoço de negócios. Seguindo a mesma tendência, o editorial de 

moda de março de 2005 apresenta “2 tailleurs, 8 looks – sugestões práticas e definitivas 

para quem fica todo dia diante do armário querendo variar”. Assim, a revista definia um 

padrão a ser seguido: o tailleur, permitindo algumas variações, mas a partir deste vestuário 
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 Anna Catharina de Oliveira Marins, gerente de administração de pessoal e remuneração. 
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Executiva e Mulher Executiva, ver capítulos 1 e 2. 
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básico para uma executiva. Este tipo ideal de aparência não se restringia apenas à roupa, 

mas também aos acessórios e à maquiagem.  A ordem era sempre a elegância, a discrição e 

a sobriedade. Por sua importância, estes temas eram abordados em outras seções da revista. 

Um texto exemplar a este respeito encontra-se no alerta da matéria “Os pecados capitais de 

um almoço executivo”: 

As joias, juntamente com as bijuterias, devem ser discretas. Qualquer 

exagero dá ares de “perua” à mulher que usa. O visual do mundo 

corporativo exige mais discrição nos trajes. A elegância não admite 

excessos de nenhuma natureza. Outro lembrete: nunca saia de casa com 

esmalte descascado. No trabalho, não há espaço para extravagâncias em 

cores, tamanhos e efeitos visuais. Nos pés será sempre preferível o esmalte 

mais claro. Deixe o vermelho só para as mãos.
226

 

 

 Dessa forma, o periódico ensinava às mulheres os códigos de “aparência” 

necessários para serem executivas e demonstrava que, dependendo do contexto e do 

momento, algumas variações eram permitidas, porém sem comprometer a sua imagem 

diante do grupo. Portanto, além de trazer instruções sobre o vestuário durante o período de 

trabalho, essas recomendações se estendiam para outros espaços de interação em que a 

executiva pudesse atuar, como em um coquetel, um jantar de negócios e na festa de final 

de ano da empresa. Afinal, a discrição e a elegância também deveriam acompanhá-la 

nesses eventos: 

Se você é do tipo de profissional que se preocupa com a própria imagem, 

ponto positivo, pois, segundo pesquisa, a aparência é fator determinante na 

ascensão de uma pessoa. Sabemos que não é das tarefas mais fáceis passar 

o ano inteiro investindo nas roupas certas e nos acessórios adequados para 

estar sempre elegante. Até aí tudo bem, faz parte. Agora, se depois de todo 

esse esforço, você surge na festa de confraternização da empresa com o 

vestido errado, tenha certeza que sua imagem estará comprometida diante 

dos colegas e dos chefes.
227

 

  

 Assim, de 2004 a 2007, a rigidez na forma de vestir deu o tom das matérias da 

revista; enfim, “faz parte” da vida de uma mulher executiva a preocupação com a 

aparência.  

 Já em 2010, percebemos algumas mudanças nos editoriais de moda, embora o tom 

pedagógico e normativo na forma de vestir continuasse presente, o padrão não era mais o 

tailleur/terninho, mas a “peça-chave” que, segundo a revista Mulher Executiva, é o blazer: 

 Para mulheres poderosas e superocupadas, nada como um belo blazer, de 

corte impecável e com aplicações que o tornam ainda mais glamouroso. 
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Fique sempre em dia com o seu visual, misture os acessórios e 

complementos certos e arrase na produção.
228

  

  

 Abria-se, assim, a possibilidade de misturar acessórios (desde que fossem os 

corretos) com uma roupa elegante que trazia ainda mais glamour para uma mulher 

poderosa, que deveria cuidar do visual, mas que, por ser muito ocupada, provavelmente 

não teria muito tempo para essa produção. Precisava, então, dessa “peça-chave” que 

pudesse ser utilizada em várias ocasiões, inclusive quando houvesse a necessidade de sair 

do trabalho e ir direto para um outro evento.
229

  

A ideia do blazer como peça-chave torna-se uma metáfora para esse novo modelo 

de mulher executiva. Ela não vestia mais os tailleurs/terninhos parecidos com os ternos dos 

homens, mas uma peça que representava o meio-termo, incorporando apenas a parte de 

cima desse vestuário masculino. Dessa forma, haveria a manutenção do estilo elegante e 

discreto, sem maiores extravagâncias, mas que poderia ser combinado com peças 

consideradas mais femininas, como saias e vestidos. Além disso, os editoriais de moda 

trazem sugestões de acessórios com mais cores e brilho, como bolsas, brincos, anéis e 

colares. A carta da leitora Cristina Schmidt, diretora de recursos humanos, publicada na 

edição de abril de 2010, confirma essa tendência. Após elogiar os “looks” apresentados na 

revista, ela decreta: “Que terninho que nada! Nós queremos a elegância e a feminilidade 

em nossos ambientes de trabalho”.
230

 Em seguida, a resposta da redação corrobora essa 

afirmação e divulga a proposta que a revista gostaria de apresentar para as leitoras: “Pode 

apostar, Cristina, o terninho é batido. Nós, da Mulher Executiva, tentamos mostrar às 

leitoras como é possível ser profissional sem ser engessada” (p.8).  

Assim, essa nova forma de representação vai ganhando significado no periódico. O 

novo código de vestuário acompanhará as mudanças de comportamento das executivas, 

principalmente no esforço de conjugar atributos femininos e masculinos como uma 

estratégia de atuação. O modelo mais “engessado”, que reproduz o comportamento 

masculino, inclusive no vestuário e nos acessórios, entra em desuso, e as mulheres 

encontram uma brecha mais híbrida de representação, mobilizando também atributos 

associados ao feminino para se posicionarem no campo.  
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4.3 Competência feminina e “cabelo comportadinho” 

 Neste novo contexto, trazer características femininas para o ambiente empresarial, 

seja na forma de se comportar, seja na aparência, apresentava-se como uma boa estratégia 

para a disputa dos cargos de maior prestígio. Uma gestão de pessoas e de negócios que 

associava a objetividade e a assertividade “masculinas” com a sensibilidade e a intuição 

“femininas” passam a ser mais valorizadas, não apenas internamente nas empresas, mas 

também pela imprensa de negócios.
231

 Este tema torna-se matéria de capa de um 

importante periódico, que se propõe a discutir carreira profissional e que lançou uma 

edição especial apenas para mulheres: a revista Você S.A. Em sua edição especial de 

número 15, a principal chamada de capa, intitulada “Competência feminina”, orientava: 

“Você pode, sim, trilhar trajetórias profissionais e fazer negócios de um jeito diferente dos 

homens. E isso é muito bom para a sua carreira”.
232

  

 Além do discurso que circulava na imprensa, é possível perceber o estabelecimento 

dessa estratégia na prática de mulheres que assumem outras posições de grande autoridade. 

Um exemplo emblemático é o cargo de maior poder do país, a Presidência da República, 

então ocupado por uma mulher. Na trajetória de carreira de Dilma Rousseff e logo no 

início do seu mandato,
233

 a imagem de “durona” era sustentada pelos terninhos e tailleurs 

mais clássicos. Aos poucos, a presidente vai suavizando sua postura, sem abdicar de 

características importantes associadas ao masculino, como objetividade e assertividade, e 

vai migrando para modelos de vestuário mais femininos, como vestidos e saias, sendo um 

bom exemplo da aparência ideal do estilo “hay que endurecer sem perder la ternura”, 

citado por nossa entrevistada. 

  Um momento importante que demarcou essa mudança de representação da 

presidente foi ilustrado pela roupa escolhida para se apresentar no discurso de abertura da 

ONU, em setembro de 2011,
234

 quando ela usou em lugar do tradicional terninho ou 
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tailleur um casaco de renda azul. Segundo entrevista da estilista Luisa Stadtlander, que 

cuida do visual de Dilma, “ela está renovando o guarda-roupa, sai o visual sóbrio dos 

ternos e entram vestidos, rendas, tecidos leves e peças de cor”,
235

 fato confirmado pela 

própria presidente: “Eu tenho usado mais saia do que antes. Eu poderia continuar usando 

só calça comprida, mas eu acho que, pelo fato de eu ser mulher, tem horas que eu tenho de 

afirmar essa característica feminina”.
236

  

 Assim, a afirmação de destas características passa a ser uma nova estratégia a ser 

empregada pelas mulheres para as suas inserção e manutenção em cargos de maior 

prestígio. Existe uma percepção clara por parte dessas mulheres de que a mobilização de 

atributos associados culturalmente ao feminino possui um capital simbólico importante no 

atual contexto. Dessa forma, traços femininos, que antes eram considerados símbolos de 

fragilidade, agora são fundamentais para se construir uma “distinção” (Bourdieu, 2007) nas 

disputas travadas em diferentes campos de poder. E essas mudanças são expressas em 

vários níveis simbólicos. Para Velho (2002): 

 É significativo, em termos antropológicos, como isto [modificação de 

valores e comportamentos] se atualiza na própria aparência física, com 

mudanças no estilo de vestuário, corte de cabelo, apresentação, em uma ou 

outra direção. Trata-se, obviamente, de atualizar, através de um código 

visual, a adesão a certos valores e crenças (p.45). 

 

 É desta maneira que as mulheres executivas, a partir de um quadro sociocultural, 

engendram um processo de “metamorfose”, no sentido desenvolvido por Velho (1999),
237

 

e vão atualizando, em sua aparência física, novas crenças e novos valores, o que faz com 

que a existência de um único padrão seja relativizado e substituído por uma diversidade 

maior de referências nas formas de representação de si. 

Joseana, por exemplo, reconhece que existe um padrão, mas relativiza um pouco 

essa questão do estilo de vestuário, o que ela entende como “uma percepção talvez um 

pouco estereotipada do que eu vejo das revistas”, ponderando que esse código de 

vestimenta varia de acordo com o ramo e a cultura organizacional da empresa. Porém, 

deixa claro que existem alguns códigos que devem ser respeitados como se fossem um 

manual de como se vestir corretamente, comparando as roupas a “uniformes de trabalho”: 
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Tem [padrão]. Aí depende da cultura da empresa. Tem dois que são mais 

utilizados, daria uma coluna também, que seria assim: “como se vestir 

quando a cultura é mais tradicional?”. Terninho, saltinho tal, a bolsa tal, as 

cores que tem que combinar. Na outra [empresa], como é uma cultura mais 

cool, mais desencanada, também não deixa de ser uniforme. Eu brinco 

assim, meu ‘uniforme’ de trabalho, eu já tive modelo terno, hoje eu não 

estou no modelo terno, mas é o uniforme do trabalho. Ele tem que ter as 

bijuterias, a roupa social, o corte clássico, tem isso.
238

 

Além de pontuar as diferenças de acordo com a “teia de significados” (Geertz, 

1989) de cada contexto empresarial, Joseana também nos dar um exemplo de introjeção da 

linguagem do campo em seu depoimento, no momento em que usa o termo em inglês cool 

para se referir a um estilo de empresa mais moderna e informal, que permitiria uma maior 

flexibilidade na forma de se vestir. 

Já Anna Catharina Marins também menciona o tailleur/terninho como referência, 

mas compartilha do entendimento de Joseana Pereira ao confirmar que esse padrão vai 

sofrer variações de acordo com o contexto no qual as executivas se inserem. Ao descrever 

os códigos de vestuário utilizados na empresa na qual trabalha atualmente, ela nos dá um 

bom exemplo do que seria uma empresa de estilo cool, mencionada no depoimento de 

Joseana:  

Depende do tipo de empresa. Acho que se for num banco, por exemplo, 

obviamente ela vai de terninho, de tailleur. Se for uma multinacional 

tradicional, numa posição executiva, ela vai estar de tailleur. Mas não é 

uma realidade, por exemplo, de um varejo, onde as pessoas se vestem de 

maneira mais informal no dia a dia das empresas. Obviamente, não se for 

fazer uma entrevista, se for para um congresso, pelo fato de serem 

executivas, elas vão estar mais formais. Mas na minha empresa, por 

exemplo, que é entretenimento, ninguém usa terno. De uma maneira geral, 

as pessoas vão de calça jeans. O fato de estarem de calça jeans não 

significa que estejam esculachadas. Mas é um estilo mais informal de se 

vestir. Então, na verdade, não tem muito padrão, mas obviamente deve se 

vestir sempre com uma boa aparência e muito voltada ao tipo de negócio, 

ao tipo de empresa e ao segmento em que você está atuando.
239

 

A importância do cultivo de uma “boa aparência” será, pela primeira vez, 

diretamente citada. Anna Catharina usa a expressão para sintetizar a forma mais correta de 

apresentação de uma executiva, seja em empresas mais tradicionais, seja naquelas que 

contemplam a informalidade como um de seus valores. Porém, o uso do termo no mercado 

de trabalho gera um debate importante na atualidade. Por longos anos, os anúncios de 
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empregos publicados em jornais invariavelmente vinham com o termo “boa aparência” na 

descrição dos requisitos necessários para a função.  

Atualmente, esse modelo é amplamente combatido pelo Ministério Público do 

Trabalho, por ser considerado uma forma de discriminação. Para coibir essa prática, o 

órgão vem atuando em duas frentes. A primeira se traduz na elaboração de um documento, 

a partir da Coordenadoria Nacional de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da 

Discriminação no Trabalho, no qual, dentre várias recomendações,
240

, deixa-se claro o 

caráter discriminatório do termo “boa aparência”.
 
Já a segunda frente de atuação é de 

caráter mais fiscalizatório, sendo responsável pela autuação de jornais que publicam 

anúncios com o termo, como foi o caso do jornal O Estado de São Paulo, que foi autuado 

em outubro de 2011. No cerne do debate encontra-se, em primeiro plano, a possibilidade 

de discriminação racial, mas há também outras formas de discriminação, que podem 

aparecer de maneira dissimulada, como em relação às pessoas que sofrem de obesidade.  

Mesmo sabendo da importância dessas questões para o debate atual sobre 

discriminação no mercado de trabalho, não temos a pretensão de abarcar essa reflexão 

neste estudo. Como todo recorte estabelecido para uma investigação, temos algumas 

limitações ao elegermos determinados temas. De todo modo, faz-se necessário pontuar a 

existência deste debate e sua importância para o mercado de trabalho brasileiro. O que 

podemos constatar, a partir das análises das fontes utilizadas, é que, de todas as nossas 

entrevistadas, apenas uma se autodeclarou de cor “parda”.
241

 Todas as demais se 

autodeclararam “brancas”. Uma breve análise das fotos apresentadas pelas entrevistadas
242

 

e das capas das revistas analisadas
243

 também nos dão preciosas pistas dessa 

predominância. O fato é que, além de questões de cor e etnia, existem características bem 

delimitadas do que seria a construção de uma “boa aparência” para uma executiva. Esse 

caráter normatizador, que circula em nossa sociedade, traz orientações desde vestuário até 

o estilo de cabelo. 

Em relação à apresentação dos cabelos, o cabelo curto, como o da presidente Dilma 

Rousseff, que foi muito usado por algumas “pioneiras”, sequer é citado. O modelo agora é 

outro, como evidencia Claudia Klein ao falar do estilo de uma executiva: “Não tem um 
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padrão não. Tem mais padrão no cabelo, liso, esticado, do que na roupa. Mais o cabelo. 

Todo mundo acha que tem que ter escova... Cabelo comportadinho”.
244

 

 Essa importância dada ao cabelo chama a atenção não apenas pela ênfase que a 

entrevistada deu para essa forma de apresentação, sendo prioritário em detrimento de um 

padrão de vestuário, mas também por ter aparecido em depoimentos de outras executivas, 

o que nos permitiu entender melhor o que seria um cabelo “comportadinho”. Um bom 

exemplo está na resposta dada por Ana Paula Campello sobre a existência de um estilo 

próprio de mulher executiva, além de confirmar a existência de um padrão, ela nos traz 

características que explicam melhor este estilo de cabelo:  

Ah, tem [padrão]. Tem o cabelo liso sem um fiapo pra cima, sempre com 

uma linda bolsa, com sapato... o perfume. Eu acho que isso faz parte de se 

tornar mais séria, mais presente: “Eu cheguei, eu estou aqui! Eu faço a 

diferença. Além de boa profissional, eu sou uma executiva que se apresenta 

da forma correta”.
245

 

 

  Nota-se no depoimento desta outra entrevistada que, mais uma vez, o cabelo 

assume uma posição de destaque, sendo o primeiro item mencionado ao falar sobre a 

forma correta de uma executiva se apresentar, antes mesmo de citar os acessórios que 

foram amplamente explorados pelas revistas. E esse estilo de cabelo tinha uma 

característica muito bem definida: era liso. Além disso, Ana Paula deixa claro que a forma 

de se apresentar também constitui um aspecto do poder, passando uma mensagem clara da 

posição da executiva no ambiente de trabalho. Esse código visual transmite significados 

importantes, como presença e seriedade, criando uma legitimidade maior para a plateia. 

 Carolina Mesquita foi ainda mais detalhista na forma de descrever o estilo, a 

apresentação que uma executiva deve ter, confirmando a existência de um código visual, 

no qual o cabelo assume papel central: 

Tem sempre um terninho bem talhado, tem sempre um colar de pérolas que 

dá um tom de seriedade. Tem sempre um cabelo de escova, minimamente 

maquiada. Eu conheço poucas executivas que andam desarrumadas. 

Geralmente elas estão maquiadas, cabelo bem feito. Você não vê a mulher 

numa reunião descabelada, entendeu? Com a unha feita, com joia. Eu acho 

que tem um código sim.
246

 

 

 Saber que o cabelo tinha toda essa importância para as executivas fez com que 

investigássemos um pouco mais como ele era tratado nas revistas, e identificássemos que 

foi um dos poucos elementos da construção de uma imagem de executiva que não sofreram 
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tantas variações ao longo dos anos de publicação dos periódicos. Seja em Vida Executiva 

(2004-2007) ou em Mulher Executiva (2009-2010), as mulheres eram sempre retratadas 

com cabelos lisos e escovados. Mesmo quando a revista se propunha a apresentar um novo 

código visual, como foi anunciado pela editora-chefe, nunca foi fotografada, para a capa, 

uma mulher que não tivesse esse padrão de cabelo. Até para as entrevistadas que tinham 

um cabelo com um corte mais curto, a produção da escova era essencial. Nas matérias 

internas do periódico, o cabelo liso era dominante. As raras vezes em que a revista abriu 

espaço para apresentar um cabelo encaracolado, sem ter passado por um procedimento de 

alisamento, foi nas fotos do “antes” da coluna “Quem eu era... quem eu sou” de Mulher 

Executiva. O cabelo liso estava diretamente associado à ascensão social e, neste caso, era 

sinônimo de ascensão profissional, constituindo-se em elemento fundamental nesse 

processo de “metamorfose” (Velho, 1999).
247

 

Antes de se tornarem mulheres bem-sucedidas, as entrevistadas da revista 

apareciam com cabelos cacheados e menos “produzidas”. Depois do sucesso, esse cabelo 

passou a ser obrigatoriamente alisado. Tal padrão possui um poder quase onipresente do 

que seja a “aparência” mais correta de uma executiva; se o código visual pode sofrer 

algumas variações em modelos de roupas ou acessórios, o cabelo é único. Para a executiva, 

existe um padrão de cabelo que não se altera: o “comportadinho”. Em uma primeira 

constatação, ele é uma tradução direta do modelo liso e escovado,
248

 mas em outros 

espaços da revista também aparece na versão cuidadosamente preso, porém sempre 

arrumado: “sem um fiapo para cima”.  

Mais uma vez, a revista Vida Executiva estava atualizada em relação a esse padrão 

e reservou alguns espaços, ao longo de sua publicação, para tratar deste tema,
249

 como na 

seção “Beleza”, de novembro de 2004: “Certos cortes – doze opções para manter os 

cabelos curtos ou compridos, alinhados e prontos para qualquer evento profissional”. Na 
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mesma seção, em novembro de 2006, o periódico é ainda mais direto: “Acerte a imagem – 

cortar os cabelos seguindo o seu perfil pode ser o caminho para melhorar seu desempenho 

profissional”. Em julho de 2004, as dicas de como prender corretamente os cabelos 

estavam na matéria “Presos na empresa – sem perder mais do que 15 minutos, você 

consegue criar um penteado prático e lindo”. Neste caso, podemos identificar mais um 

atributo necessário para um estilo executivo: a praticidade. Anna Catharina Marins ressalta 

esta característica como fundamental para o comportamento de uma executiva:  

Bom, as executivas, se não forem mulheres práticas no dia a dia, não dão 

para serem executivas. Tem aí um jeito prático de ser em tudo. Eu acho que 

no vestir, na forma de se cuidar, eu acho que na própria administração da 

casa tem que ser tudo meio que automático, muito do pré-preparado, pré-

cozido (risos). Tem que ter um suporte, porque não dá. Até mesmo porque, 

normalmente, as executivas dedicam muito tempo de seu dia ao trabalho, 

ao que fazem. Na verdade, todo o resto tem que colaborar. Se não for tudo 

muito automático, muito prático, muito tecnológico, acho que dificilmente 

ela vai ser uma executiva.  

 Afinal, essa mulher que precisava construir uma aparência correta e elegante 

possuía também uma extensa carga horária de trabalho e encontrava um limitador 

implacável, que era o tempo. Afinal, “é um estilo de vida ocupado, muito ocupado. Essas 

pessoas têm que ter um estilo de vida organizado”, como diz Carolina Mesquita. Assim, a 

praticidade e a organização são características fundamentais desse estilo de vida, caso 

contrário, “dificilmente ela vai ser uma executiva”, o que também é confirmado por Aléa: 

Eu acho que tem um estilo pessoal. A mulher executiva tem muito pouco 

tempo. Aquilo que a gente estava falando do tempo para lidar com tantos 

papéis. Eu acho que ela acaba se tornando mais objetiva. Nas relações dela, 

de uma maneira geral, vai se tornando mais objetiva, se tornando até mais 

pragmática, sabe? Mais prática mesmo, porque não dá tempo. Para ela dar 

conta de tudo, tem que se projetar dessa forma.
250

 

O fato de haver determinadas referências de um estilo executivo também é 

conveniente para aumentar a praticidade e a objetividade, que se traduz em uma das 

vantagens de se conhecer esse código visual. Sabendo-se que o padrão é o blazer ou o 

tailleur, as joias de pérolas para passar seriedade, e o cabelo liso ou no máximo preso, fica 

mais rápido e fácil construir uma “representação de si” que a “plateia” identifica como 

legítima. Isto porque, “quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita 

de seus observadores que levem a sério a impressão sustentada perante eles” (Goffman, 

1975:25).  
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E Vida Executiva estava tão atenta a esta questão que elegeu o tema para o seu 

lançamento. A principal chamada de capa da edição n.1 da revista não deixava dúvidas: “A 

primeira impressão fica – não cometa gafes, capriche na performance e acerte no visual”. 

Internamente, o título complementar da matéria advertia: “Não só para procurar emprego é 

importante investir em aparência. Projete uma boa imagem em reuniões com clientes, 

jantares de negócios ou ao assumir uma chefia”. Logo em seguida, Vida Executiva alertava 

para os riscos do uso de um decote extravagante, de acessórios exagerados, sapatos gastos, 

roupas com manchas, saias acima dos joelhos. E ainda trazia as preciosas orientações de 

um consultor de marketing pessoal: “Desde que sejam bem dosados, sorriso, simpatia e 

bom humor escancaram as portas em qualquer lugar”.
251

 Claudia Klein, em seu 

depoimento, confirma que, no cotidiano, um comportamento “bem dosado” das executivas 

também é uma exigência no ambiente empresarial, e detalha mais algumas nuances desse 

padrão: “Falar pouco de si, não rir tanto. Uma vez escutei de um executivo que mulher que 

ri demais é boba. Grande coisa, boba... Tem essa expectativa da mulher, ser mais séria, 

mais reservada”.
252

  

 Uma postura mais séria e reservada será citada por várias entrevistadas. Diante de 

uma plateia majoritariamente masculina, o receio é não deixar margem para que uma 

sensualidade feminina, seja no vestuário ou no comportamento, fique evidente, em 

detrimento da capacidade técnica e intelectual. Mulher Executiva também alertava para 

este risco na matéria “Tenha um guarda-roupa que valoriza sua imagem”: 

Mais do que se vestir para si mesma, você deve vestir-se para seu colega 

de trabalho e clientes, ou seja, não use nada que possa causar desconforto a 

eles. Além disso, nada no visual pode chamar mais a atenção do que sua 

capacidade intelectual.
253

 

 

 No seu depoimento, Carolina Mesquita confirma esta preocupação ao dizer: “Eu 

acho que as mulheres tentam se preservar muito na forma de vestir”. Provavelmente, este 

também foi um dos motivos que levaram as executivas “pioneiras” a optarem por um 

vestuário mais próximo do modelo masculino. Além da busca pela proximidade com o 

grupo dominante, o fato de que, mesmo diante de algumas variações permitidas para o 

vestuário, o modelo clássico, que auxiliava a passar seriedade e a mensagem de um 

comportamento mais reservado, era o estilo adequado para as executivas, como podemos 

confirmar no depoimento de Aléa Steinle:  
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No trabalho, sem dúvida, porque é um jeito mais clássico. É muito difícil 

você ver uma executiva numa posição alta com decotão. [...] Pode estar 

com uma blusa assim e tal, mas tem sempre um blazer por cima. Então, eu 

acho que tem uma coisa, assim, um pouco mais elegante e sem mostrar 

demais também o corpo. Às vezes a mulher tem um corpo bonito e está 

com um vestido até o joelho, um cinto, você vê que ela tem um corpo 

bacana, mas ela não está explorando aquilo. Eu acho que tem que ser 

assim. Aqui dentro não é para você explorar isso.
254

  

  Toda essa preocupação em se apresentar de uma forma mais séria e reservada já 

havia sido apontada por Bourdieu (2007), ao se referir às mulheres que atuavam em 

profissões que são chamadas pelo autor da “nova pequena burguesia das profissões de 

apresentação e de representação”. Nesses casos, existem regras de condutas de vestimenta 

para minimizar possíveis erros de “gostos” ou de “decência”. Para Bourdieu (2007): 

Muitas vezes, impõem um traje destinado, entre outras funções, a abolir 

todos os traços de um gosto heterodoxo e que exigem sempre o que se 

designa por comportamento decente no sentido de “conduta digna e 

correção de maneiras”. (p.194) 

 

 A forma como esse código de conduta é descrito e compreendido também nos 

remete diretamente ao conceito de “processo civilizador” de Nobert Elias (1994).
255

 Ao 

considerar que estamos falando de mulheres trabalhadoras, oriundas na sua maioria das 

classes médias urbanas, que não tiveram um exemplo próximo de mulher executiva em sua 

socialização,
256

 o aprendizado da forma correta de construir uma apresentação, seja nos 

modelos mais adequados de vestuário, cabelo, maquiagem ou acessórios, torna-se uma 

necessidade. Como já mencionado, as executivas que entrevistamos tiveram esse 

aprendizado na prática, mas, a partir de 2004, a revista Vida Executiva se apresentou como 

uma alternativa de acesso a esse código para as aspirantes. Este fato é confirmado pelas 

cartas das leitoras, que na sua maioria ainda não exerciam cargos executivos,
257

 e também 

pelos depoimentos obtidos. Apenas duas executivas entrevistadas conheciam casualmente 

as revistas porque alguma colega de trabalho havia concedido uma entrevista para o 

periódico, mas todas deixaram claro que não eram objeto de suas leituras. 
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 Coincidência ou não, exatamente no mesmo período que ocorreu o lançamento da 

revista teve início o grande crescimento da classe C,
258

 abrindo novas perspectivas de 

ascensão social para esse grupo. Junto com o aumento desta possibilidade, surge também o 

estímulo para o investimento em um aprendizado do habitus necessário para se inserir e 

ganhar posições no campo. Outro dado interessante que ajuda na construção de um 

contexto favorável para o surgimento de uma revista voltada para tal público feminino é a 

participação significativa de mulheres no crescimento desse segmento. Segundo estudos 

desenvolvidos pela consultoria Data Popular, especializada em pesquisas econômicas sobre 

classes C e D, as mulheres registraram os maiores ganhos salariais entre 2001 e 2011 em 

ambas as classes, representando um crescimento de 71%, contra 43% para os homens. Ao 

terem esse incremento na renda, segundo a mesma pesquisa, essas mulheres priorizaram o 

investimento em educação, beleza e lazer – dado que nos dá importantes pistas para 

associar o aumento das possibilidades de ascensão com a necessidade de investir em 

educação, conhecimento e aparência para se inserir em cargos de mais alto nível 

hierárquico.
259

   

 Além desse caráter normativo e pedagógico para as aspirantes na disseminação dos 

códigos de conduta e de vestimenta para posições econômicas mais valorizadas, a 

circulação de um “tipo ideal” de executiva, no sentido weberiano, contempla produtos que 

estão diretamente associados ao mercado de luxo, como foi muito bem explorado pelas 

revistas. Marcas como Dolce&Gabbana, Chanel, Cristian Dior, joias H Stern, entre outras, 

eram citadas com frequência em Vida Executiva. Um exemplo mais específico encontra-se 
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na matéria intitulada “Visual de sucesso”, na qual são apresentados acessórios como 

carteira Cartier, óculos Prada, caneta Montblanc, e outros produtos do mercado luxo, como 

ícones de sucesso. A chamada era mais uma vez prescritiva: “Apesar de caros, esses 

objetos valem o investimento. Com eles você certamente causará boa impressão”.
260

 

 Sem falar tanto em marcas, mas trazendo exemplos de produtos clássicos e 

sofisticados, nossas entrevistadas também citaram o terninho bem talhado, a linda bolsa, o 

salto alto de bico fino, o perfume e as joias, em especial, as pérolas. Mas Joseana Pereira é 

um pouco mais detalhista nesta descrição: 

 A marca da moda que uma executiva usa, sei lá, Victor Hugo, Louis 

Vuitton... então, tem que ter alguns ícones disso. Eu tenho uma caneta 

XPTO, para onde eu vou nas minhas férias? Eu acho que tem esses 

estereótipos.
261

  

  

 Alguns objetos-ícones de consumo do mercado de luxo para homens também já 

haviam sido mencionados no estudo de Boltanski (1984) sobre os executivos na França, 

algo que ele chama de “o executivo e suas insígnias (a ‘roupa Cardin ou Ted Lapidus’, a 

‘404 conversível’, ‘a viagem de negócios’ etc.” (p.1), demonstrando que, 

independentemente do gênero, o fato de alguém assumir posições executivas demanda um 

nível de consumo mais elevado para se construir uma aparência coerente com a 

representação desse papel. A aparência também cria uma distinção dos executivos em 

relação aos demais trabalhadores. Para Boltanski (1984), essa mudança na forma de 

apresentação demarca um rito de passagem para os cargos de maior prestígio: 

A simbologia do trabalho técnico, ainda que próxima da simbologia 

operária, com suas roupas cinzentas e seus instrumentos, é substituída pela 

simbologia dos negócios, que marca o “executivo chique” e os seus ternos 

impecáveis, suas camisas brancas, seus carros, sua eficiência, suas 

refeições, suas viagens. (p.9) 

 

   Assim como para os homens, o consumo de objetos do mercado de luxo assume 

uma importância fundamental para que a executiva crie sua distinção. O depoimento de 

Maria é exemplar para esclarecer o peso que essa prática tem: 

 O que acontece com o cargo executivo é que ele vem num pacote de 

despesas que você tem que fazer. Você tem que impressionar, você tem 

que demonstrar, parecer que tem isso, parecer que sabe aquilo. Tem muito 

do ter. O business tem muito do ter.
262
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 Nesse contexto, o consumo também vai conformando a construção de uma 

identidade executiva. Existem estudos significativos que abordam a relevância e a 

influência do consumo nessa construção identitária.
263

 Neles, o conceito de “self 

estendido”, desenvolvido por Belk (1988), é pertinente para auxiliar na reflexão. Segundo 

o autor, objetos e posses fazem parte da identidade do indivíduo, sendo uma extensão do 

seu self. Dessa forma, o consumo é uma maneira de autoexpressão, sendo também um 

elemento construtor de identidade – noção compartilhada também por Campbell (2006), 

que entende que o consumo “pode ser visto como uma atividade que envolve o self” (p.56). 

 Ao considerar que o consumo e o trabalho remunerado possuem uma grande 

centralidade na sociedade contemporânea, essas mulheres encontram-se imersas em uma 

teia de significados que influenciam diretamente a construção de uma identidade feminina 

específica que privilegia tais elementos.
264

 Em uma interação dinâmica e fluida, o consumo 

não está a serviço apenas da construção de um habitus próprio para se criar uma 

determinada distinção das demais trabalhadoras e aumentar as possibilidades de atuação 

em um campo executivo, mas também é fundamental para formar um ethos e uma visão de 

mundo do que seria “uma mulher de sucesso” para este grupo.  

 Assim, o diálogo dos depoimentos com os periódicos demonstra as similaridades 

existentes entre o discurso da imprensa sobre o tipo ideal de executiva e o discurso de 

representação de si das entrevistadas. Mesmo ponderando algumas vezes que as revistas 

apresentam uma forma estereotipada do que seriam essas mulheres, que esclarecem não 

serem leitoras do periódico, percebemos muitas semelhanças, o que demonstra a 

circularidade do discurso representativo de uma executiva no Brasil no século XXI. 

   Ao considerar que o fenômeno mulheres executivas no país ainda é um fato 

recente, e ainda que nossas entrevistadas não tenham sido as primeiras a assumir cargos 

executivos, elas foram as pioneiras em suas famílias nessa prática. Portanto, estamos diante 

de uma nova forma de representação da mulher trabalhadora, representação esta que possui 

características muito peculiares de distinção no conjunto de trabalhadores de empresas, nas 

quais elas ascenderam, “quebrando” o teto de vidro.  

 Sem dúvida, a construção de um habitus próprio de atuação é uma necessidade 

recorrente para ganhar posições em qualquer campo. O que buscamos demonstrar neste 

capítulo é como ele ocorre no caso de uma executiva, e o que está em jogo nessa 
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construção. Assim como códigos de vestimenta e de conduta estão presentes em qualquer 

grupo de trabalhadores ou em qualquer espaço de interação social, a questão foi investigar 

o que está em jogo quando se trata da representação de uma executiva, que se traduz em 

uma aparência clássica, discreta, elegante e reservada, que transmite seriedade; ou na 

maneira prática, objetiva e pragmática de sua atuação, ambas tendo em vista a conquista de 

legitimidade ante uma plateia.   

 A legitimidade será importante para que essas mulheres tenham maiores chances 

nas disputas para os cargos de maior prestígio nas empresas, sendo que, de 2004 a 2010, 

podemos identificar que houve algumas alterações nas formas de se construir essas 

representações. Nesse jogo de forças, em que os homens ainda ocupam a maioria das 

posições no campo executivo, as mulheres encontraram brechas importantes. Como 

exemplo principal, podemos citar a mobilização de atributos associados ao feminino para 

criar uma estratégia de diferenciação, entendida como valiosa. 

 Essa busca de distinção do que seria uma mulher trabalhadora de maior prestígio 

também irá se materializar na linguagem, na postura e nas formas de apresentação de si, 

que passam pelas roupas e pelos acessórios mais adequados e elegem o cabelo 

“comportadinho” como o principal ponto de atenção. 

  Esse processo também influenciará diretamente a construção de um ethos e uma 

visão de mundo para este grupo, que possui como elementos centrais de formação 

identitária um trabalho remunerado de grande visibilidade e prestígio e um consumo de 

produtos de um mercado de luxo. Portanto, ambos os elementos estabelecem uma relação 

dinâmica que estrutura e é estruturante de uma construção identitária feminina. 

 Um contexto marcado pelo aumento dos empregos formais e do consumo no país, 

que tem como principal indicador o incremento da classe C e da população feminina no 

mercado, corrobora a criação de um campo mais amplo de possibilidades para mulheres 

que possuem projetos individuais de ascensão social e profissional, sendo um cenário fértil 

para o surgimento de revistas que se apresentam como um manual pedagógico e 

normatizador dessa empreitada. Ao mesmo tempo em que esse grupo será influenciado 

pelos padrões que circulam na sociedade, a entrada de novos agentes também pode 

influenciá-lo, como foi pontuado por Rosana, ao falar da sua experiência em uma grande 

rede de comércio varejista e de como as consumidoras vêm questionando os padrões 

estabelecidos e absorvidos pelas empresas: 

 No varejo você vende produtos e você chama xampu para cabelos normais 

para quem tem cabelo liso:  
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    – “Os outros são anormais?” (questionamento de uma consumidora)  

 – “Eu sou afrodescendente. Meia cor de pele é cor da minha pele? Preto é 

cor de pele também.” (questionamento de outra consumidora) 

 A gente começou a olhar para o negócio e percebeu que tem um tema 

importante de diversidade, e que precisamos atentar para alguns grupos e 

fazer uma tradução disso na política corporativa. 

 

 Estes questionamentos começam a surgir em algumas empresas que se propõem a 

repensar as políticas para atender a uma demanda de consumo de grupos diversos. A 

existência de um discurso que elege a importância da responsabilidade social como um 

capital simbólico importante para uma maior competitividade empresarial influencia ainda 

mais este contexto. Portanto, o poder de consumo torna-se uma força importante nessa 

relação de poder, podendo sofrer e provocar algumas mudanças no discurso do que seria 

um estilo de vida executivo. 

 No entanto, mesmo com o surgimento de novas questões, fica claro que o padrão 

predominante na forma de representação de uma executiva, apesar de sofrer pequenas 

variações, ainda é muito rígido e está destinado a uma determinada elite econômica. Essa 

rigidez é introjetada pelos agentes e por eles reproduzida, criando-se não apenas um estilo 

de vida próprio de uma executiva, mas também uma distinção do que seria uma mulher 

bem-sucedida.  
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Capítulo 5 – “Executiva não desliga nunca”: dilemas, desafios e estratégias para a 

conciliação do trabalho executivo com a vida pessoal e a família 

 

 

 
Mesmo que ela esteja com a família, mesmo que ela esteja 

com os filhos, ela vai estar sempre ligada no trabalho. 

Resolvendo algum problema, pensando em alguma coisa 

[...] executiva não desliga nunca.  

Solange Pose  

(gerente de recursos humanos) 

 

 Construir e manter um estilo de vida executivo não apenas demanda o aprendizado 

de alguns códigos e comportamentos próprios, como também exige um número maior de 

horas dedicado ao trabalho remunerado. Isto faz com que a executiva não se “desligue” 

nunca das suas obrigações com a empresa e, consequentemente, diminui o tempo que essa 

mulher tem para se dedicar à sua vida pessoal.  

  Diante desse contexto, este capítulo tem como proposta refletir sobre as 

dificuldades existentes e as estratégias estabelecidas na conciliação de uma carreira 

executiva com a vida pessoal e familiar. Para atender a este objetivo, continuaremos a 

utilizar como fonte principal de análise as 10 entrevistas com mulheres executivas, 

baseadas na metodologia de história oral, e as matérias publicadas nas revistas Vida 

Executiva/Mulher Executiva sobre o tema. O diálogo entre a experiência vivenciada pelas 

executivas e as representações de tipo normativo veiculadas nos periódicos visa identificar 

o que encontramos de similaridades e diferenças na construção desse discurso de 

conciliação, tendo em conta que o que conduz à qualificação do que são família e 

maternidade para essas mulheres que ascenderam profissionalmente no mundo do trabalho 

é fundamental para entendermos o processo de construção de uma identidade de executiva. 

 Ao considerarmos que o trabalho está imbricado na teia de relações de poder 

existente nas diferentes esferas de vida dessas mulheres – afinal, “a história do trabalho 

feminino é inseparável da história de família, das relações entre os sexos e de seus papéis 

sociais” (Perrot, 2005:244)
 265

 – dialogaremos mais fortemente com duas pesquisas 

recentes que de alguma forma também abordam tais questões. Elas são o trabalho 

desenvolvido em 2005 por Tanure, Neto e Andrade (2007) com 952 executivos 
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 A partir do rompimento das análises orientadas por um viés mais estruturalista na historiografia, essa 

visão não dicotômica sobre os estudos do trabalho feminino ganham importantes representantes, como Joan 

W. Scott e Louise A. Tilly, com o estudo Women, work and family, publicado em 1978. 
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(contemplando, neste grupo, 222 mulheres), o que originou o livro Executivos – sucesso e 

infelicidade; e a pesquisa, elaborada em 2006 por Troiano (2007), com 800 mulheres que 

são mães e têm trabalho remunerado, que deu origem ao livro Vida de equilibrista –dores e 

delícias da mãe que trabalha.
266

 

 Os dilemas de conciliação entre trabalho remunerado e vida pessoal estão presentes 

tanto no cotidiano das mulheres como no dos homens que assumem cargos executivos. À 

medida que esses profissionais crescem na hierarquia das empresas, aumentam também 

suas responsabilidades e, consequentemente, sua carga horária de trabalho costuma ser 

excessiva, impactando diretamente sua qualidade de vida. Tanure, Neto e Andrade (2007) 

exploram bem esta questão, demonstrando que as exigências das empresas com esses 

profissionais, independentemente do gênero, são cada vez maiores no Brasil. Fatores como 

a cobrança por maiores e melhores resultados, as constantes viagens, o acúmulo de 

funções, a falta de tempo para atividades de lazer, entre outros, geram mais estresse e uma 

sensação de dívida e incompetência. Recursos tecnológicos, como notebook, tablets e 

smartphones, apresentam-se como facilitadores do gerenciamento dessa rotina, mas, na 

prática, vêm possibilitando que as obrigações do trabalho invadam ainda mais a vida 

pessoal, sobrecarregando o dia a dia desse trabalhador.
267

  

 Essa realidade é uma prática recorrente no cotidiano empresarial para qualquer 

pessoa que ocupe um cargo executivo. Mas o que diferencia uma mulher executiva de um 

homem na mesma posição no desafio de conciliar todas essas áreas de sua vida? Sem 

dúvida, a maternidade se insere como o fator de maior tensão nesse processo de 

conciliação, mas não é o único. A falta de tempo para os cuidados de si, agravada pela 

necessidade de afirmação em um ambiente majoritariamente masculino, e a dificuldade de 

se desconectar das responsabilidades inerentes à função que ocupa colocam a mulher 

executiva em um estado de “vigília constante”, como evidencia Claudia Klein, diretora de 

recursos humanos de uma empresa multinacional de cosméticos. Já a afirmação categórica 

de Solange Pose, gerente de desenvolvimento de recursos humanos de uma empresa de 

teleatendimento, traduz bem esse estado de espírito: “executiva não desliga nunca”. Aliás, 

                                                           
266

 Outras referências fundamentais para o desenvolvimento deste capítulo são os livros: Gênero, família e 

trabalho no Brasil, organizado por Clara Araújo e Celi Scalon (2005), e Transformando as relações trabalho 

e cidadania – produção, reprodução e sexualidade, organizado por Maria Ednalva Bezerra de Lima, Ana 

Alice Alcantara Costa, Albertina Costa, Maria Betânia Ávila e Vera Lúcia Soares. Além, é claro, do trabalho 

pioneiro no campo das Ciências Sociais sobre executivas, desenvolvido por Cristina Bruschini e Andréa 

Brandão Puppin (2004), intitulado Trabalho de mulheres executivas no Brasil no final do século XX, e as 

pesquisas de Bila Sorj (2004, 2005 e 2006) e Helena Hirata (2002). 
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 Maiores informações sobre o tema, ver Cipriano e Nicolaci-da-Costa (2009). 
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considerando que os “gestos verbais”
268

 acima fazem parte do depoimento de duas 

entrevistadas que não possuem filhos, eles ressaltam ainda mais o fato de que não é apenas 

a maternidade que aumenta a tensão na conciliação entre trabalho remunerado, vida 

pessoal e família para essas mulheres, o que já era assinalado e explorado desde 2004 na 

revista Vida Executiva. Como demonstrado nos capítulos anteriores, matérias que 

apresentavam executivas (com ou sem filhos) e enfatizavam a dificuldade de elas 

manterem uma boa qualidade de vida, pois não conseguiam se “desligar” do trabalho, eram 

frequentemente publicadas. 

 Essa preocupação também se encontra presente em grande parte dos depoimentos 

das nossas entrevistadas. Independente de serem mães ou do seu estado civil, todas 

reconhecem que trabalham muito – em média 12 horas por dia
269

 – não tendo o nível de 

qualidade de vida que gostariam, inclusive as solteiras e sem filhos. Este é o caso de 

Joseana Pereira, gerente de recursos humanos de uma indústria de telecomunicações, que 

avalia a sua qualidade de vida como “muito ruim, porque eu não tenho conseguido 

equilibrar minha vida pessoal”. O depoimento de Anna Catharina Marins, gerente de 

remuneração e administração de pessoal de uma empresa de entretenimento, também 

solteira e sem filhos, evidencia a angústia de manter uma carga horária tão pesada, para 

além da maternidade: 

Eu gostaria de trabalhar um pouco menos. Eu gostaria de ter mais tempo 

para me dedicar mais a mim. Acho que me cuidar um pouco mais, até em 

questão de saúde. A gente vai ao médico quando não tem mais jeito, 

quando já está com aquela dor insuportável, pois sempre vai protelando, 

protelando... Então, você marca e desmarca porque tem uma reunião, 

desmarca porque atrasou o projeto “não sei o quê”, desmarca porque tem 

que ficar até mais tarde.
270

 

 Esta é a realidade para a maioria, confirmada pelas reclamações da falta de tempo 

para os cuidados de si.  Das 10 executivas entrevistadas, apenas três conseguem manter 

alguma rotina de exercício físico, por exemplo. Quando isso acontece, a estratégia utilizada 

é acordar bem cedo e começar a fazer alguma atividade antes das 6 horas da manhã. Dessa 

forma, elas conseguem garantir que o exercício não será prejudicado pela frequente 
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 Segundo Alberti (2004), os gestos verbais ocorrem nas entrevistas de história oral quando a relação entre 

acontecimentos e sentidos se condensa ou se imobiliza de tal forma que são unidades indivisíveis, sem as 

quais não podemos aprender novamente o sentido, trazendo assim um maior entendimento da realidade, além 

das versões. 
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 Algumas afirmam que dedicam 14, 15 e até 18 horas do seu dia ao trabalho remunerado. 
270

 Anna Catharina de Oliveira Marins, gerente de administração de pessoal e remuneração. 
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necessidade de ficarem até mais tarde no trabalho, embora a outra face da moeda seja a de 

ter menos horas de sono. 

Normalmente, nesses casos, a atividade escolhida é se exercitar em academias de 

ginástica ou em sua própria residência, sendo que todas contam com a ajuda de um 

personal trainer
271

 que possa atendê-las nas primeiras horas da manhã ou, ainda, que 

flexibiliza os dias de atendimento, considerando que as constantes viagens de trabalho não 

combinam com horários mais rígidos. As executivas que conseguiram encaixar essa 

atividade em sua rotina ressaltam que ela é uma conquista recente em suas vidas e que por 

longos anos ficaram sem fazer nenhum exercício físico.  

Além dessa atividade, as executivas não cultivam nenhum outro tipo de hobby ou 

esporte, mesmo tendo interesses diversos, como aulas de canto ou dança. Mais uma vez, 

elas atribuem sua falta de tempo à falta de flexibilidade do horário de trabalho nas 

empresas. Porém, quando as executivas conseguem um tempo extra, normalmente é 

destinado à sua qualificação profissional, como frequentar um curso MBA
272

 ou ter aulas 

particulares para o aprendizado de um novo idioma, o que não deixa de ser uma “invasão” 

do profissional no pessoal.  Essas aulas para a aprendizagem de uma língua estrangeira, por 

exemplo, costumam ser realizadas no horário de almoço, e o curso de MBA, aos sábados, 

demonstrando o esforço para encaixar alguma atividade “extra” na sua rotina. Não à toa 

que todas as entrevistadas demonstraram o desejo de diminuir o seu ritmo de trabalho. 

Além da excessiva carga horária de trabalho, essas mulheres trabalham em empresas 

de grande porte, geralmente multinacionais, com várias filiais no Brasil e matriz no 

exterior. Portanto, as viagens nacionais e internacionais são frequentes, diminuindo ainda 

mais sua disponibilidade para atividades que não estejam diretamente ligadas ao trabalho 

remunerado. A maioria faz, pelo menos, uma viagem por mês. Em alguns períodos, essa 

frequência aumenta consideravelmente, como no caso de Rosana,
273

 diretora de gestão e 

recursos humanos de uma empresa do setor de serviços localizada em São Paulo: 

Eu já viajei muito no início da empresa; pelo menos duas ou três vezes por 

semana, eu viajava. Algumas [viagens] eram durante o dia: ia a Campinas 

e voltava. E outras, ia à França, e aí são mais dias. Mas hoje viajo bem 

menos, quatro vezes por mês.
274
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 Profissional de educação física que dá aulas particulares com horário agendado. 
272

 Abreviação de Master Business Administration – curso de pós-graduação lato sensu, muito frequentado 

por executivos no Brasil. 
273

 A entrevistada pediu para não ser identificada, portanto, adotamos o nome fictício de Rosana. 
274

 Rosana, diretora de recursos humanos. 
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 Andrea Krug, gerente de recursos humanos de uma empresa do setor elétrico, 

também relata o quanto era complicado conciliar todas as viagens nacionais e 

internacionais quando trabalhava em uma multinacional italiana. 

Fora as viagens no Brasil, porque eram nove sedes aqui no Brasil, [havia as 

viagens internacionais]. Era muito complicado. [...] Uma vez eu contei. Eu 

fui para a Itália, em um só semestre, sete vezes. Dava mais do que uma 

viagem por mês. Isso nós estamos falando de um lugar que fica a 14 horas 

de avião, cinco horas de diferença de fuso.
275

 

Diante desse ritmo de trabalho, somado às constantes viagens, o tempo se torna um 

dos recursos mais escassos para essas mulheres. Não é surpreendente que a maioria 

apresente como uma conquista recente não trabalhar nos finais de semanas. Rosana diz: 

“final de semana é todo meu. A cada três ou quatro meses, um final de semana eu trabalho. 

Fora isso, eu não trabalho”.  

  Para Oliveira (2003), essa falta de tempo para realizar atividades que não estejam 

associadas diretamente ao processo produtivo inverte o sentido original do trabalho: “antes, 

ganhávamos a vida no trabalho. Hoje é o trabalho que ganha a nossa vida” (p.13). Para a 

autora, apesar de esse fenômeno estar presente na vida de qualquer indivíduo na sociedade 

contemporânea, são as mulheres que sofrem ainda mais com essa dificuldade, não apenas 

pelo aumento da carga horária do trabalho remunerado, mas também pelo acúmulo do 

trabalho doméstico: 

[...] A afirmação da identidade das mulheres, inscrita na divisa “nosso 

corpo nos pertence”, desdobra-se em uma segunda demanda: “nosso tempo 

nos pertence”. Depois da conquista do corpo, trata-se agora da conquista de 

seus dias, de sua própria vida. (p.38).  

Dessa forma, e diante das dificuldades apresentadas pelas executivas na conciliação 

do trabalho remunerado com as demais esferas da vida, podemos associar essa palavra de 

ordem da autora a uma espécie de quinta onda do feminismo.
276

 Nesse momento do 

movimento, as mulheres estariam reivindicando um recurso crucial para suas vidas – o 

tempo – entendendo-o como se diretamente associado ao seu direito à liberdade. 
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 Andrea Krug, diretora de recursos humanos. 
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 Segundo Joana Maria Pedro (2006), “enquanto o feminismo de ‘Primeira Onda’ esteve principalmente 

centrado nas reivindicações políticas – como de votar e ser eleita – o feminismo chamado de ‘Segunda Onda’ 

surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e deu prioridade às lutas de direito ao corpo, ao prazer e contra o 

patriarcado. Nesse momento uma das palavras de ordem era: ‘o privado é público’” (:21). Ainda segundo 

Pedro (2011), “para autoras como Teresa Aguilar García, depois da ‘Segunda Onda’ do feminismo, 

estaríamos vivendo a terceira onda: a da pós-modernidade. Momento em que se debatem o feminismo 

cultural e o ecofeminismo com o feminismo de quarta onda, que incluiria o feminismo queer de Judith Butler 

e o cyberfeminismo de Donna Haraway”. (:5) 
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No caso específico das executivas, essa escassez de tempo não se dá por causa de 

uma dupla jornada. O tempo de vida dessas mulheres é fortemente direcionado para o 

trabalho remunerado, demonstrando a centralidade que essa atividade possui em suas vidas 

e confirmando a importância de um discurso workaholic
277

 apresentado pela revista Vida 

Executiva. Para Tanure, Neto e Andrade (2006), as empresas no Brasil possuem uma 

cultura organizacional que valoriza esse perfil de profissional, de forma que pessoas que 

não o assumem tendem a ser mal interpretadas. Segundo os autores, “por mais que, hoje, o 

discurso oficial das organizações privilegie a qualidade de vida, na prática exige-se que o 

executivo seja workaholic. E ele representa o seu papel” (p.83).   – fenômeno que foi 

confirmado pelas entrevistas que os autores fizeram com esses profissionais, como no 

trecho do depoimento de um executivo: “Pega bem [na empresa] ficar até mais tarde, se 

dizer estressado. Quem não possui esse perfil não se encaixa aqui”. Fato é que as 

executivas não ficam alheias a essa cultura e também reproduzem tal comportamento, 

dedicando grande parte do tempo ao trabalho remunerado.  

Seja para corroborar o discurso oficial de valorização da qualidade de vida pelas 

empresas, seja para confirmar o seu papel de manual de autoajuda para as mulheres, a 

revista Vida Executiva abordou o tema inúmeras vezes, sempre alertando sobre os 

malefícios desse comportamento, como na matéria “Mulheres que trabalham demais”, de 

julho de 2004. Logo na chamada, a revista faz questão de diferenciar: “ser workaholic e 

gostar do que faz são coisas diferentes” (p. 81). Em seguida, Maria Sílvia Bastos é 

apresentada como uma “ex-workaholic que conseguiu se libertar”, quando resolveu sair da 

presidência da Companhia Siderúrgica Nacional e abriu a sua própria consultoria. Mas na 

mesma matéria a revista mostra a tensão existente na tentativa de se “libertar” desse perfil, 

ao mencionar o relato da própria executiva: “dois anos depois [da libertação], a sua 

primeira afirmação é que continua sendo workaholic. Porém de uma maneira mais leve, 

mais dosada, pelo menos” (p.82), ou seja, não é tão fácil assim se livrar desse papel.  

O tema é sempre abordado pela revista como um problema, e até como uma doença 

que precisa ser tratada. O discurso contempla a importância de conseguir conciliar o 

trabalho remunerado com outras atividades, inclusive como forma de se “atualizar” e 

alcançar mais sucesso profissional, como na edição de novembro de 2006, que traz a 

matéria “Cuidado! não seja uma escrava do trabalho”. Em seguida, destaca: “trabalhar em 

excesso não é garantia de sucesso, ao contrário, é prejudicial. Veja como não entrar para o 

grupo das workaholic e manter sua carreira em direção ao topo” (p.56). Dessa forma, ao 
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 Termo para designar o profissional que é viciado em trabalho. 
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mesmo tempo em que a revista alerta seriamente para os riscos presentes na adoção desse 

papel, comparando o trabalho executivo à escravidão, demonstra que não é nada fácil 

chega ao “topo” sem esse comportamento. Portanto, ela apresenta uma estratégia para 

driblar essa dificuldade que guarda muitas tensões.  

Assim, em fevereiro de 2007, acompanhando a discussão que circulava com maior 

força na imprensa sobre a importância da qualidade de vida, a revista passa a mobilizar 

outros elementos em seu discurso. A mesma capa em que é divulgada a chamada “Sim! Dá 

para aliar sucesso e qualidade de vida: aprenda a equilibrar vida pessoal e profissional” traz 

Elizabete Waller
278

 como exemplo de executiva que conseguiu conciliar todas essas 

dimensões da vida, alcançando, segundo Vida Executiva, o status de worklover. De acordo 

com a noção usada pela revista para “desfazer” a negatividade da carga de trabalho, a 

worklover é uma mulher que ama o trabalho, mas que consegue equilibrar esse sucesso 

com a vida pessoal. Dessa forma, diante de novas demandas do contexto social, a revista 

propõe o deslizamento entre essas categorias e a construção de um novo e positivo discurso 

a respeito dessa mulher que trabalha demais.  

 As executivas que entrevistamos não se reconhecem como workaholic ou 

worklover, mas confirmam que têm uma carga horária excessiva de trabalho nas empresas. 

Afirmam que as tensões presentes nesse processo de administração do tempo não são 

devidas às dificuldades de conciliação do trabalho remunerado com o trabalho doméstico, 

como ocorre com outras mulheres trabalhadoras. Elas não falam em dupla jornada, mas de 

uma jornada única e sobrecarregada de atividades. Todas terceirizam o trabalho doméstico 

e a maioria relata não ter problemas em fazer a gestão desses serviços. Ao comentar as 

atividades domésticas, por exemplo, Rosana diz sem timidez: “eu não frito um ovo”. E 

Claudia Klein afirma:  

Eu não lavo nada, nem um copo. Não lavo mesmo. Eu tenho, pelo menos, 

uns 40 copos, ou seja, dá para ficar três semanas sem a empregada 

aparecer. Eu não lavo, me recuso. Eu não tenho jornada dupla não. Isso aí 

eu não estaria sendo justa de falar.
279

 

 Se, por um lado, os depoimentos acima ressaltam a facilidade que as executivas 

brasileiras têm para terceirizar o trabalho doméstico, tanto pelo maior poder aquisitivo que 

elas possuem
280

 como pela facilidade de oferta desse tipo de trabalho no Brasil, por outro 
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 Vice-presidente da Oracle – empresa de tecnologia de informação. 
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 Claudia Klein, diretora de recursos humanos. 
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 Matéria publicada na revista Exame, de 07 de setembro de 2011, com o título “Eles nunca ganharam 

tanto”, apresenta a pesquisa da consultoria Hay Group com 296 empresas de grande porte no Brasil, e 
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lado, também reforçam a centralidade que o trabalho remunerado tem na vida dessas 

mulheres. Mesmo não se identificando e desconfiando da noção de worklover, elas gostam 

do trabalho que exercem e buscam a realização através dele. 

 Este fato aponta uma mudança significativa de comportamento, se comparado com 

o das gerações anteriores de mulheres. Podemos exemplificar com a própria história de 

vida dessas executivas. Praticamente todas vêm de uma estrutura familiar na qual as mães 

nunca exerceram nenhum trabalho remunerado ao longo de sua trajetória de vida, 

concentrando suas atividades nos trabalhos domésticos e nos cuidados com os filhos. Por 

isso, a resposta mais frequente para a pergunta sobre a profissão das mães foi “do lar”. 

Apenas três mães exerceram alguma atividade fora de casa, sendo que duas desse grupo 

deixaram o trabalho remunerado quando os filhos nasceram: uma era enfermeira e a outra 

era assistente administrativa em uma empresa.
281

 A terceira, que era funcionária pública, 

foi a única que manteve o trabalho remunerado, mesmo depois da maternidade, o que 

indica o valor, a segurança de um emprego no Brasil. Tal transformação acompanha a 

tendência que surgiu com mais força na década de 1980: o aumento da contribuição 

financeira de outros integrantes da família na renda mensal,  fenômeno atribuído em parte 

às mudanças de comportamento oriundas das conquistas do movimento feminista, mas 

também à recessão econômica e à consequente perda de poder aquisitivo da população 

brasileira nesse período. 

  Esse processo será ainda mais intensificado nas décadas seguintes, principalmente 

com o aumento da participação feminina. Em 1985, por exemplo, apenas 37% das 

mulheres casadas contribuíam para a renda familiar; já em 2000, esse número era de 52,2% 

(Montali, 2004). Estes dados refletem não só uma partilha maior entre os integrantes da 

família das responsabilidades de manutenção do grupo familiar, como a entrada massiva 

das mulheres casadas no mercado de trabalho. Um dado pertinente para se pensarem as 

transformações dos modelos tradicionais de organização familiar, pois sabemos que o 

crescimento do número de mulheres exercendo o papel de “chefe de família” e sendo, 

muitas vezes, as principais ou únicas responsáveis pela renda familiar é significativo, 

                                                                                                                                                                                

constata que a remuneração dos executivos cresceu consideravelmente no país em 2011. Segundo a 

consultoria, em média os diretores de recursos humanos dessas empresas ganham R$ 567.000 de salário-base 

por ano e mais R$ 463.000 de remuneração variável. Considerando apenas a remuneração fixa, esses 

executivos receberiam em média R$ 47.250 por mês (Exame, 2011). 
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 Esse tipo de situação ainda sobrevive no imaginário social, segundo pesquisa realizada em 2010 pela 

ONG Center for Wok-life balance, intitulada “The Batlle for female in Brazil”, contemplando 1.000 

trabalhadoras brasileiras que atuavam em empresas privadas no Brasil, 16% das entrevistadas dizeram que 

sentiram pressão para pedir demissão quando se casaram e 29% quando tiveram o primeiro filho. 



 173 

fazendo com que novos desenhos familiares sejam reconhecidos. Para Troiano (2007), as 

brasileiras da virada do século XX para o XXI já estão sendo criadas para serem mães e 

profissionais. “Por um lado, para aumentar a renda familiar, por outro, porque desejam 

mesmo os dois mundos. Dedicar a vida toda a apenas um deles soa limitador, menos 

desafiante” (p.53).   

 Acompanhando essa tendência, e considerando que as executivas entrevistadas 

estão na faixa etária que varia de 34 a 46 anos, estamos falando de mulheres que nasceram 

a partir da década de 1960 e entraram no mercado de trabalho nos anos 1980. Portanto, 

encontraram um contexto social em acelerada fase de transição e de mudança de 

comportamentos, situação que instiga alguns questionamentos, por exemplo, qual seria a 

estrutura familiar de uma mulher executiva? Diante de tanta exigência, elas teriam tempo 

para construir relacionamentos estáveis? Qual seria o modelo mais recorrente de arranjos 

familiares de uma mulher que se encontra em uma posição que exige tanta 

responsabilidade? 

 

5.1 “Se ela é executiva, não é feliz! E o marido dela, e o filho dela?” 

 Segundo Rosana, “tudo que é novo gera um certo estranhamento”.  Ela não usa esta 

expressão para falar das mulheres executivas no mercado de trabalho, mas para 

exemplificar algumas mudanças sutis de comportamento nos homens. Especificamente, 

está se referindo ao caso de uma executiva que foi expatriada (quando a funcionária é 

convidada para trabalhar na mesma empresa, mas fora do seu país de origem)
282

 e o marido 

a acompanhou para cuidar dos filhos. Este ainda é um fato raro, ela reconhece, mas para a 

entrevistada sinaliza algumas alterações importantes nos arranjos familiares desse grupo.
283

 

A mesma Rosana ressalta que, inicialmente, as pessoas viam as “pioneiras” na construção 

de uma carreira executiva com o mesmo estranhamento: 
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 Normalmente esse convite é feito para profissionais que já apresentaram excelentes resultados ao longo da 

sua trajetória na empresa e ocupam cargos executivos. O funcionário expatriado fixa residência em outro país 

e recebe em troca uma remuneração maior e um pacote de benefícios diferenciado, que varia muito de acordo 

com a política interna de cada empresa, mas que geralmente contempla: pagamento de aluguel, escola para os 

filhos, empregados domésticos (incluindo motorista), aulas particulares no idioma local, entre outros. Chegar 

a essa posição é um importante estágio na carreira executiva, não apenas por ter sido reconhecido 

internamente pela empresa que fez a expatriação, como também pelo reconhecimento do profissional pelo 

mercado de trabalho. A disponibilidade para fazer essa mudança nem sempre é fácil para as mulheres, 

considerando que os seus companheiros deveriam deixar os seus trabalhos e acompanhá-las. Para os homens, 

é mais recorrente, já que culturalmente, no Brasil, é mais aceitável a mulher deixar o trabalho remunerado e 

acompanhar o marido. 
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 A matéria “Executivas poderosas têm maridos do lar”, publicada no jornal Valor Econômico em 16 de 

janeiro de 2012, trazia alguns exemplos de mulheres nos Estados Unidos que conseguiram alcançar cargos 

executivos de alto escalão com maridos que passaram a se dedicar exclusivamente às atividades domésticas e 

aos cuidados com os filhos, demonstrando algumas mudanças de comportamentos e papéis sociais no país. 
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As pessoas tendiam a vê-las como um problema: “Como é que ela vai 

conseguir gerenciar o resto? Se ela é executiva, ela não é feliz! E o marido 

dela, o filho dela?”. Aos poucos, isso passou a ser normal, porque passou a 

ser uma, duas, três, 20, 25...
284

 

 

 Não sabemos se esse estranhamento acabou, mas com certeza essa era a 

apresentação de mulher executiva mais frequente nas primeiras edições de Vida Executiva 

(2004). Nelas, as pioneiras, como Maria Sílvia, Elaine Simões e Chieko Aioki, eram 

apresentadas como mulheres que priorizaram a carreira em detrimento da vida pessoal e da 

família. Esse discurso não apenas auxiliava a construção de um imaginário social no qual 

uma mulher, para construir uma carreira executiva, precisava secundarizar outros papéis – 

como o de ter um relacionamento estável ou de ser mãe –como também encontrava 

legitimidade nas práticas sociais então mais reconhecidas. Segundo algumas pesquisas do 

mesmo período de publicação de Vida Executiva (2004-2007), tanto nos Estados Unidos 

como no Brasil, esse imaginário social era comprovado. Algumas estatísticas confirmavam 

a dificuldade de as mulheres conseguirem conciliar uma união estável e a maternidade com 

uma carreira bem-sucedida. Para Halpern e Cheung (2009), no período de 2004 a 2007, nos 

Estados Unidos, as mulheres executivas com filhos tinham uma remuneração menor. As 

autoras, por isso, não relutam em afirmam que “a questão para as mulheres bem-sucedidas 

é clara: é preciso escolher os filhos ou a carreira profissional” (p.36).
285

 

 Segundo pesquisa desenvolvida no Brasil em 2005 por Tanure, Neto e Andrade 

(2006), vivenciávamos dificuldades semelhantes em relação à maternidade: 40% das 

executivas que conseguiram uma boa ascensão na carreira não tinham filhos, contra 19% 

dos homens na mesma posição. Em relação à construção de um relacionamento estável, os 

dados da pesquisa também demonstravam que apenas 64,4% das mulheres executivas eram 

casadas ou possuíam uma união estável, enquanto, no mesmo período, 86,4% dos homens 

executivos vivenciavam a mesma situação. Como o trabalho remunerado se apresentava 

cada vez mais como um elemento importante na formação identitária feminina, esses dados 
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 Rosana, diretora de recursos humanos. 
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  De acordo com pesquisas do US Census Bureau de 2004, quanto mais dinheiro uma mulher ganha, menor 

é a probabilidade de ter filhos – metade das mulheres dos Estados Unidos cuja renda salarial está acima de 

100 mil dólares anuais não possui filhos [...] Um estudo da Mckinsey and Company de 2007  sobre o nível 

gerencial mediano e sênior ao redor do mundo mostrou que 54% das mulheres não tinham filhos, em 

comparação com 29% dos homens; 33% das mulheres gerentes eram solteiras, em comparação com 18% dos 

homens. Hewlett informou que, nos Estados Unidos, 49% das mulheres “mais bem remuneradas”, na faixa 

etária de 41 a 55 anos e com salários anuais superiores a 100 mil dólares, não têm filhos, em comparação 

com 19% dos homens. Um padrão ambíguo se desenvolve de modo aceitável. A presença dos filhos sinaliza 

estabilidade e responsabilidade para os homens, que são considerados melhores funcionários por causa do 

papel de provedor. Mas essa situação para mulheres tem o efeito completamente oposto. (Halpern e Cheung, 

2009:26) 
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apontam as fortes tensões existentes nessa construção, como se as mulheres tivessem que 

abdicar de outros elementos identitários, como a maternidade e o casamento, para 

desenvolver uma carreira profissional de prestígio. 

Por isso, é interessante a análise da experiência das executivas que entrevistamos, 

pois não foi o que encontramos. Relativizando as estatísticas e o imaginário social, essas 

executivas conseguiram construir relacionamentos estáveis e algumas optaram também 

pela maternidade. Grande parte das entrevistadas é casada legalmente, ou possui uma união 

estável há algum tempo.
286

 Com casamentos que variam de três a 16 anos, temos, nesse 

grupo, mulheres casadas há sete, 11, 13, 14 anos, por exemplo, e seis entrevistadas 

possuem pelo menos um filho, sendo que duas delas estavam grávidas do segundo no 

momento da entrevista.  

O que ocorre com esse grupo que apresenta um comportamento diferente da 

tendência até então registrada? Será que em pouco tempo – de 2004 a 2005 (período de 

realização das pesquisas quantitativas citadas) para 2009 a 2011 (período que realizamos as 

entrevistas) – podemos perceber mudanças? Seriam comportamentos específicos desse 

grupo, ou sinalizam alterações de comportamento mais amplas?  

 Para explorarmos um pouco mais esta questão, é fundamental entendermos o valor 

atribuído à maternidade por esse grupo. Um dos pontos mais relevantes da pesquisa foi 

perceber a diversidade de significados que as executivas dão ao papel de mãe. 

Independente do estado civil e da idade de cada entrevistada, a maternidade é carregada de 

sentidos diversos. Algumas optaram por não ter filhos, outras acham fundamental essa 

experiência, mas independente de suas escolhas pessoais, todas mencionam a maternidade 

como um grande valor. Como se trata de um tema crucial para esta discussão e com um 

forte peso no imaginário social, achamos importante reproduzir alguns depoimentos que 

abarcam essas diferenças.  

Joseana, 43 anos, solteira, apresenta a sua visão sobre a maternidade e afirma que 

nunca teve vontade de ter filhos. 

Eu acho que a maternidade é uma grande doação, é uma grande 

disponibilidade interna, uma grande doação de amor, de compartilhar 

história, de compartilhar cultura, de ajudar, criar. [...] É uma coisa muito 

interessante, mas eu nunca tive vontade de ter filhos.
287
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 A partir desta parte do texto, não adotamos mais nenhuma diferenciação entre as mulheres que fizeram 

registro oficial da união e aquelas que mantêm uma união estável não registrada. Dessa forma, utilizaremos 

os termos “casada” e “casamento” para as duas situações conjugais. 
287

 Joseana Pereira, gerente de recursos humanos. 
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Uma opção compartilhada também por Claudia Klein, que com 38 anos e casada há 

16, entende que a maternidade é uma doação incondicional, que representa a importância 

da continuidade, mas ressalta, “não sinto a necessidade de ter essa continuidade”. Já para 

Maria,
288

 gerente de recursos humanos de uma empresa multinacional do setor de energia, 

casada há 11 anos, mãe de um filho e esperando o segundo, maternidade “é tudo”. Segundo 

ela, “eu sempre quis ser mãe, me sinto super realizada, e acho que muda o jeito de pensar”. 

Anna Catharina, mesmo ainda não sendo mãe, tem opinião semelhante e ressalta 

que esse é um projeto importante para a sua vida: 

É uma coisa muito bonita, muito plena [...] É uma coisa que eu tenho 

vontade de um dia ser [...] Hoje, tenho 34 anos, mas eu já tenho muito claro 

na minha cabeça: o deadline
289

 que eu imagino para ter um filho é até uns 

38 anos. Se não acontecer até essa data, eu vou adotar.
290

 

Aléa Steinle, diretora de recursos humanos de uma empresa multinacional de 

serviços do setor marítimo, com 42 anos e casada há 11, ressalta o papel da maternidade 

em sua vida. 

A maternidade tem um papel fortíssimo para mim. Primeiro, porque a 

maternidade para mim foi uma escolha. Os meus dois filhos foram 

superplanejados. [...] eu acho que a maternidade tem que ser uma escolha. Eu 

tenho muitas amigas que fazem a escolha de não serem mães e são muito 

felizes.
291

 

 Com esses depoimentos podemos perceber que a maternidade sofre 

ressignificações nesse grupo, não apenas pelas diferenças de sentidos, mas também por 

suas convergências. Para essas mulheres, ser mãe é, acima de tudo, uma escolha, que é 

feita de forma “superplanejada”, inclusive comportando a possibilidade de adoção de um 

filho – comportamento que contribui para descontruir dois grandes mitos atribuídos às 

mulheres. O primeiro é o do “instinto materno”, de que ser mãe é “natural”, algo que já foi 

imensamente explorado e desconstruído por diversas pesquisas sobre o tema, mas que 

ainda resiste no imaginário social.
292

 O segundo, que aparece com mais força para as 
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 A entrevistada pediu para não ser identificada, portanto, adotamos o nome fictício de Maria. 
289

 Traduzido literalmente seria “prazo”.  Esse termo é amplamente usado no meio empresarial para definir o 

prazo-limite para a conclusão de um trabalho ou projeto. Mais uma vez, fica clara a apropriação da 

linguagem executiva por essas mulheres. Mesmo quando estão se referindo à vida privada, a introjeção da 

linguagem empresarial se faz presente, demonstrando a criação de um habitus próprio para a vida executiva, 

como demonstramos no capítulo 3. 
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 Anna Catharina de Oliveira Marins, gerente de administração de pessoal e remuneração. 
291

 Aléa Steinle, diretora de recursos humanos. 
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 Pesquisa qualitativa desenvolvida por Levy, Casotti e Oliveira (2011) com 19 mulheres de classe alta no 

Rio de Janeiro confirma que as gerações anteriores tinham na maternidade o seu principal caminho para o 

reconhecimento social. “As novas gerações, no entanto, parecem ter a gravidez como uma escolha, já que 
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executivas, é que uma mulher que faz a escolha pela maternidade não consegue construir 

uma carreira bem-sucedida.  

Em relação a este segundo mito, podemos exemplificar com a própria experiência 

das nossas entrevistadas. Das quatro executivas que ascenderam a cargos de maior 

prestígio, como os de diretoria, três tiveram pelo menos um filho, e apenas uma optou por 

não ser mãe. Todas as executivas entrevistadas que fizeram a escolha de ter filhos 

relataram que a maternidade não influenciou negativamente a sua ascensão na carreira. 

Mesmo reconhecendo que o ambiente organizacional ainda é “machista” (segundo palavras 

das próprias entrevistadas), só uma executiva reconheceu que sofreu algum preconceito na 

carreira por ser mulher e mãe. A maioria acredita que a meritocracia é o valor 

predominante nas empresas e algumas, surpreendentemente, afirmaram que a maternidade 

até ajudou. Rosana, por exemplo, diz que “nunca deixei de fazer nada por ter o meu filho, 

muito pelo contrário, com ele eu posso ousar mais”; e Ana Paula Campello, gerente de 

recursos humanos de uma empresa de telecomunicações, relata: “não me atrapalhou em 

nada ser mãe”.  

O fato é que, se a maternidade não “atrapalhou” muitas delas, a escolha de não ser 

mãe foi colocada como um facilitador na trajetória profissional. Todas as executivas que 

optaram por não ter filhos admitiram que, de certa forma, essa escolha pode ter ajudado em 

algum momento de sua ascensão, principalmente por terem mais mobilidade para viajar a 

trabalho ou até mesmo mudar de cidade. Claudia considera que tal condição aproximou-a 

mais do universo masculino, o que avalia como positivo. Ao ser perguntada se o fato de 

não ter optado pela maternidade facilitou a sua ascensão profissional, ela ponderou: 

Hum... eu acho que sim. Pela disponibilidade, pelo foco dos meus 

problemas acabarem sendo mais parecidos com o foco dos problemas dos 

homens. Eu acho, não posso afirmar não, mas acho que sim. Facilitou, não 

é que fosse impeditivo. Mas eu acho que facilita quando a mulher não tem 

filhos.
293

 

Ao considerarmos que o ambiente organizacional da maioria das empresas ainda é 

majoritariamente composto por homens e, segundo as próprias entrevistadas, seria um 

contexto “machista”, isto pode se traduzir em uma vantagem significativa nas disputas por 

cargos executivos – percepção que é compartilhada por Joseana que, mesmo ponderando 

que passou um longo período cuidando do pai doente, reconhece que a não opção pela 

maternidade pode ter sido um facilitador para ela competir no mercado de trabalho. 

                                                                                                                                                                                

podem ser reconhecidas por outros fatores, incluindo as realizações profissionais” (p.2). 
293

 Claudia Klein, diretora de recursos humanos. 
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Olha, eu não tenho como negar que o fato de eu não ter filhos, não ter tido 

filhos, me deixou um pouco mais livre ou desimpedida, talvez para me 

mobilizar mais rapidamente em optar por algumas coisas. Mas ao mesmo 

tempo, não acho que isso foi condição, porque, por exemplo, eu cuidei do 

meu pai durante sete anos. [...] Eu não acho que isso tenha sido um 

limitador ou um facilitador da minha parte. Mas talvez para o mercado, 

para as empresas, talvez isso tenha sido um facilitador. Mas não da minha 

parte.
294

 

Mais uma vez, o fato de não ser mãe e estar mais “desimpedida” são fatores 

reconhecidos como um diferencial para concorrer aos postos de trabalho na carreira 

executiva, o que de certa forma sinaliza o preconceito que as mulheres ainda podem sofrer 

no desenvolvimento dessa trajetória profissional. Por isso, no caso da construção de uma 

carreira executiva, o fato de estarem mais disponíveis para as demandas das empresas, não 

apenas dedicando mais tempo ao trabalho, mas principalmente por terem mais mobilidade 

para viagens e expatriações, é uma condição importante. Tanure, Neto e Andrade (2007) 

confirmam esse preconceito, que na maior parte das vezes é velado, quer da parte das 

empresas, quer das próprias mulheres. 

No ambiente empresarial, existe uma percepção de que as mulheres estão 

menos disponíveis para atender às exigências de mobilidade próprias da 

vida executiva. As constantes viagens, as expatriações, as possibilidades de 

afastamento por licença-maternidade, tudo isso é avaliado pelas 

organizações, mesmo que de forma dissimulada (p.99). 

Mesmo diante dessa realidade, é importante levar em consideração que, no contexto 

atual, vigora na imprensa um discurso empresarial que defende a importância de 

contemplar a diversidade no ambiente organizacional,
295

 contratando pessoas de diferentes 

etnias, gênero, orientação sexual, bem como pessoas com necessidades especiais
296

 como 

forma de melhorar a imagem da empresa no mercado como um agente de responsabilidade 

social. Esse discurso está imbuído de um importante capital simbólico para as empresas, o 

que pode gerar maiores brechas para a ascensão de mulheres a cargos executivos. Porém, 

como nem sempre o discurso acompanha diretamente a prática, seu maior 

compartilhamento não significa que alguns preconceitos foram extintos. É o que se vê no 

                                                           
294

 Joseana Pereira, gerente de recursos humanos. 
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 Um bom exemplo é a matéria publicada no jornal Valor Econômico em 06/09/2011, intitulada “a falta que 

as mulheres podem fazer lá no alto”.  O texto defende a inclusão de mais mulheres nos conselhos de 

administração das empresas e para isso defende a hipótese que a falta de diversidade nesse grupo, 

majoritariamente masculino, pode ter sido um dos agravantes da crise econômica da Europa em 2008. 
296

 Com a aprovação da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, as empresas com mais de 100 funcionários 

passaram a ser obrigadas a ter em seus quadros funcionais de 2% a 5%  de pessoas com deficiência ou 

reabilitadas. Caso esta cota não seja cumprida, a empresa é passível de sofrer multas do Ministério do 

Trabalho. Diante das crescentes fiscalizações do órgão, atualmente as empresas de grande porte recrutam 

mais pessoas desse grupo. 
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depoimento de Andrea Krug, única executiva que admitiu ter sofrido preconceito no início 

de carreira por ser mulher, tendo citado o exemplo recente de uma colega de trabalho: 

“Ainda demitem as mulheres quando elas voltam das licenças maternidades, ainda mais 

agora que são seis meses. Tenho uma amiga que a vaga dela estava publicada
297

 com ela 

em licença maternidade”.
298

 

Além dos tradicionais preconceitos que as mulheres sofrem por serem mães, 

algumas executivas vivenciam um tipo de preconceito às avessas, ou seja, o fato de não 

optarem pela maternidade também lhes traz problemas. Solange, por exemplo, afirma que 

a cobrança maior não vem da família e nem dos amigos, que já conhecem a sua opção, mas 

dos próprios colegas de trabalho, que costumam ver essa escolha com um grande 

estranhamento. Ao ser questionada sobre a possível cobrança social que ela sofreria pela 

escolha de não ser mãe, diz: 

Eu acho que sinto mais [cobrança] é na empresa quando as pessoas 

perguntam. Como eu tenho uma faixa etária em que todo mundo na minha 

idade tem filho, eu diria que 80% têm, vejo que as pessoas estranham 

quando eu falo que não tenho. E aí ficam meio preocupadas em perguntar 

se eu tenho algum problema, problema físico mesmo, algum impedimento. 

[...] É um tal de olhar... você é um E.T.
299

 

Apesar de se ter o conhecimento que algumas mulheres fazem escolhas conscientes 

no sentido de não terem filhos, elas ainda são minoria, o que causa um grande 

estranhamento entre os colegas de trabalho de ambos os sexos, que interpretam a 

“ausência” de filhos como derivada de um impedimento e não de uma escolha.  

Considerando que a executiva em questão já passou, em sua trajetória, por pelo menos sete 

grandes empresas em três diferentes estados do Brasil, este é um dado a ser considerado.   

De certa forma, temos aí um paradoxo. O meio empresarial, que historicamente é 

acusado de exercer preconceitos contra a maternidade,
300

 por exigir uma dedicação quase 

integral das executivas ao trabalho, mas também por compartilhar do grande valor social 

atribuído à maternidade, acaba por cobrar o papel de mãe dessas mulheres, fato que 

demonstra a força do discurso maternalista no imaginário social e o poder que o status da 

maternidade ainda tem em diferentes espaços sociais.  
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 “Vaga publicada” significa que a empresa estava procurando um candidato para substituir a funcionária, 

antes mesmo de ela ser demitida do cargo. 
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 Andrea Krug, diretora de recursos humanos. 
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 Solange Pose, gerente de recursos humanos. 
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 Como no caso das denúncias à OIT (Organização Internacional do Trabalho) ocorridas em 1994, de “que 

empresários brasileiros estariam exigindo de mulheres que buscavam se empregar um atestado de laqueadura, 

isto é, uma comprovação médica de que não poderiam ter mais filhos”. (Gomes, 2002:09) 
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Não sem razão que, em 2007, a revista Vida Executiva elegeu, para suas últimas 

edições, o slogan “para as mulheres que buscam o sucesso com equilíbrio”, e passou a 

publicar matérias abordando a maternidade com maior destaque. A revista não apenas 

estava contribuindo para reforçar um discurso maternalista em novo contexto, mas também 

buscava encontrar legitimidade no imaginário social já existente. O modelo de mulher 

bem-sucedida apresentado pela revista em 2004, no qual uma executiva workaholic 

privilegiava a carreira em detrimento da maternidade, estava sendo substituído por novos 

padrões apresentados pela mesma revista. Essa mudança aparece com muita força na 

última fase do periódico, quase como se fosse uma recuperação da importância desse papel 

da mulher, articulando-se ao alerta de não se perder a “feminilidade” ao assumir cargos 

executivos – preocupação que se manteve nas páginas de Mulher Executiva
301

 no decorrer 

de 2009 e 2010, mas de uma forma menos impositiva.  

Em entrevista com a editora-chefe da revista nesse período, Layla Marques 

confirma que a revista foi repaginada com o intuito de incluir “temáticas do dia a dia da 

mulher, não apenas profissional, mas enquanto mãe e esposa, por exemplo”. Dessa forma, 

podemos perceber, tanto nas edições mais recentes da revista como nos depoimentos das 

entrevistadas, uma busca maior pela integração dos papéis de executiva, mulher e mãe. 

Contudo, essa postura mais integradora dos diferentes papéis femininos não é algo muito 

fácil de ser realizado e contempla alguns dilemas e muitos desafios. 

 

5.2 “É muito bom ser mãe, mas é muito bom ser profissional também” 

 Esta frase, extraída do depoimento de Ana Paula Campello, ilustra bem os 

elementos que estão presentes na construção identitária dessa mulher que tem interesse em 

seguir uma carreira executiva, mas sem abrir mão de outros papéis que ela considera 

importantes em sua trajetória de vida. Como já foi mencionado anteriormente, nem todas 

têm o mesmo interesse em conjugar todos esses papéis, mas aquelas que desejam ser mães 

nem por isso abrem mão da construção de uma carreira bem-sucedida, o que podemos ver 

no depoimento de Aléa: 

E se eu tivesse um cargo que ganhasse o dobro do que eu ganho e não 

tivesse tido filhos, eu não seria feliz. Não tivesse construído a família que 

eu construí, eu não seria feliz. Ou se tivesse filhos, construído uma família, 
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mas não tivesse feito a trajetória profissional que eu fiz, eu não seria feliz. 

Para mim, felicidade é a integração de todas essas coisas. Por isso eu te 

disse que não mudaria de vida. Apesar do cansaço, muitas vezes, o preço 

da correria e tal.
302

  

Além da busca da integração de todos esses papéis, em um contexto social no qual 

é atribuído um grande valor para o trabalho remunerado das mulheres, a identidade 

profissional também apoia a identidade de mãe, “na medida em que a dedicação ao 

trabalho é vista como um exemplo a ser dado aos filhos, ajudando na sua educação (Levy, 

Casotti e Oliveira, 2011:12). 

Como também já foi mencionado, em geral para uma executiva, a maternidade é 

uma escolha “superplanejada”. Portanto, o primeiro dilema começa antes mesmo da 

gravidez. O melhor momento de ser mãe é constantemente negociado, e a revista Vida 

Executiva também estava atenta a esta questão. Em várias edições do periódico esse tema 

foi abordado, como em novembro de 2004, com a matéria “A hora de ter filhos”. Na 

chamada, já se alertava para o dilema a ser enfrentado: “a decisão cabe ao casal, mas não 

custa considerar o momento profissional” (p.66). Em julho de 2007, seguindo a tendência 

de renovação da abordagem da revista, na qual a mulher buscava integrar mais esses 

papéis, a matéria é mais direta, anunciando que sim, era possível essa conciliação e, para 

atestar essa possibilidade, trazia testemunhos de mulheres bem-sucedidas com os seus 

bebês no colo, além das tradicionais dicas e orientações de profissionais do mercado de 

como chegar lá. Com o título “Mãe profissional ou profissional mãe?”, a chamada da 

matéria é exemplar: 

Dá para saber qual é a melhor hora para ter um filho? Será que é possível 

planejar carreira e maternidade ao mesmo tempo e dar conta de tudo? 

Psicólogos, consultores e mamães bem-sucedidas são unânimes: Sim, é 

possível.
303

 

 O anúncio dessa “possibilidade” ressalta a importância de se planejar não apenas a 

maternidade, mas também a carreira. Nesse planejamento, a tendência é primeiro adiar a 

maternidade para investir na consolidação de uma trajetória profissional, de forma que os 

filhos venham quando elas já estiverem com uma carreira consolidada, estratégia 

conhecida e registrada em mulheres de diferentes ocupações.
304

 A diferença apontada é 
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  Segundo Troiano (2007), até a década de 1970, as mulheres se casavam aos 18 ou 20 anos e com 21 anos 

nascia o primeiro filho. Hoje é comum terem filhos depois dos 30 anos. Ainda, segundo pesquisa quantitativa 
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 182 

que, como os cargos executivos são mais disputados e exigem maior experiência e 

qualificação, esse adiamento costuma levar mais tempo. E, mais uma vez, o tempo entra 

como o fator de maior tensão, neste caso, com a pressão do próprio relógio biológico. 

Ainda recorrendo à pesquisa de 2006 realizada por Tanure, Neto e Andrade (2010), a 

maioria das executivas em cargos de gerência estava na faixa etária de 31 a 40 anos: “nessa 

faixa etária, a pressão do relógio biológico é grande para a mulher que quer ter filhos, o que 

aguça o conflito de papéis no trabalho e na família” (p.18).  

Das nossas entrevistadas, apenas uma teve filho antes dos 30 anos; as demais 

realmente optaram por um maior investimento na carreira e também em aproveitar mais os 

primeiros anos de vida a dois para depois pensar na maternidade; isto sem perder de vista o 

tempo do relógio biológico. Foi o caso de Ana Paula Campello, ao comentar a decisão de 

engravidar aos 35 anos: “Eu aproveitei bastante, viajei, curti. E chegou uma hora em que 

eu falei assim, pôxa, a idade também pesa, são as escolhas da vida”. Essa decisão é 

constantemente negociada com os parceiros, como relata Andrea Krug: “Eu aguardei. Foi 

uma coisa assim, mais ou menos eu fui estabelecendo junto com o Fernando [marido] [...] 

primeiro a gente queria estabelecer a vida a dois, a gente montou a casinha da gente, tal e 

coisa”. Na pesquisa desenvolvida por Levy, Casotti e Oliveira (2011), fatores semelhantes, 

como “curtir” o casamento, conquistar a posição profissional desejada e adquirir maior 

independência financeira foram citados como responsáveis pelo adiamento da maternidade. 

O depoimento de Maria é um bom exemplo para confirmar a importância da 

consolidação de uma trajetória profissional antes do nascimento do seu primeiro filho, aos 

37 anos de idade. 

[...] Até a coisa de retardar muito ter filho, porque eu achava que eu tinha 

que ter alguma trajetória. Tinha que aprender inglês, espanhol, tinha que 

me formar, tinha que estudar, tinha que subir na carreira, algumas coisas 

assim, antes dessa história de casou, teve filho e tudo mais.
305

 

 Para atender a esse adiamento, as executivas contam com os recursos da medicina 

e o apoio dos maridos. Na busca para promover essa integração, os companheiros exercem 

um papel fundamental, mesmo quando não estão mais vivendo juntos. A maioria das 

entrevistadas fez questão de reforçar esse apoio, como no relato de Andrea Krug ao falar 

do marido. Segundo ela, o problema não está na falta de apoio do companheiro, mas no 

                                                                                                                                                                                

profissional define a hora de ser mãe em 1/3 dos casos e o adiamento do plano de ter filhos passou a ser de 5 

anos, em média (p.35). 
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“mundo que é machista”, incluindo as mulheres, como a própria empregada doméstica que 

eles têm. 

Ele sempre foi uma pessoa sensacional, trocou fralda. Eu acho que se ele 

tivesse peito, ele dava peito. Mas na hora que a empregada quer saber o 

que faz para o jantar, ela liga para o meu número, ela não liga para o 

número dele.
306

 

Rosana também faz questão de ressaltar a importância do pai do seu filho em todo 

esse processo de conciliação, comportamento que permitiu que ela tivesse uma maior 

“ousadia” e pudesse assumir alguns riscos para construir uma carreira executiva. Nas 

palavras da entrevistada, “sem dúvida que grande parte dessa minha ousadia, de até não ter 

o obstáculo da maternidade, também é pelo pai do meu filho, que é pai e mãe tanto quanto 

eu”. 

Um homem com uma postura mais flexível, que não assume papéis fixos, que 

inclusive pode exercer funções atribuídas tradicionalmente às mulheres, que apoia a 

companheira na construção de uma carreira executiva e que percebe a importância de 

participar ativamente da criação dos filhos: este é o perfil de marido que a maioria dessas 

mulheres ressaltou que tem. Mas nem sempre é fácil encontrar um companheiro com estas 

características logo no primeiro casamento. Talvez não por acaso, das mulheres que 

optaram pela maternidade, a maior parte está casada pela segunda vez. O primeiro 

casamento aconteceu quando elas tinham em torno de 20 anos e durou cerca de um ano. 

Ainda muito jovens, fizeram a opção pelo casamento, mas ao começarem a construir uma 

trajetória profissional mais sólida, não encontraram o apoio dos maridos em sua carreira. O 

depoimento de Maria é emblemático:  

E essa coisa do trabalho começou a ser um problema. [...] Só que em algum 

momento a gente viu que o modelo de esposa que ele tinha idealizado não 

era o modelo de casamento que eu estava pensando, até porque eu 

precisava... Ele é herdeiro, de família de militar, ele tem um monte de 

coisas para ter na vida, e eu... Não tinha muito essa... Minha história eu 

tenho que construir. Dormi com tudo, dondoquinha, e acordei sem nada.
307

 

No período de namoro e ainda no início da carreira essa tensão já costuma aparecer. 

Ao comunicar ao namorado do período de faculdade que estava pensando em fazer estágio, 

Aléa recebeu uma proposta tentadora. 
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“Eu vou fazer um estágio”... Na época eu namorava um rapaz que disse 

assim: “Você está louca! Estudar à noite, até 11h da noite”. Eu chegava na 

empresa às 8 e saía às 5h30, ia pra faculdade e chegava em casa às 11, 11 e 

pouco. “Poxa! Que loucura, eu vou te dar uma mesada!”. Aí, eu disse pra 

ele: “Eu não quero uma mesada. Eu quero uma carreira. E uma carreira eu 

só vou ter se eu me preparar pra ela”. [...] E eu fui fazer isso. É claro que o 

namorado dançou (risos).
308

 

 

 Não encontramos essa tensão apenas na relação entre os homens e as mulheres; ela 

também aparece como um conflito interno em um período de transição de valores, 

lembrando que essas mulheres tiveram mães que não exerciam um trabalho remunerado e 

que se dedicavam exclusivamente às tarefas domésticas, com o marido como provedor da 

família.  

O conflito de uma geração que rompe com esse modelo é visível nos depoimentos. 

Maria, ao citar o período de casamento, lembra que era uma “dondoquinha”, ou seja, o 

marido com um poder aquisitivo maior proporcionava uma vida mais confortável, 

condição que ela perde ao não abrir mão de construir uma “história”, na qual o trabalho 

remunerado assume um papel fundamental para a construção de uma identidade. Já no 

depoimento de Aléa Steinle, essa tensão entre novos comportamentos e valores tradicionais 

fica ainda mais evidente. Ela deixa clara a sua escolha e o rompimento com um modelo ao 

dizer, “e lá atrás, quando eu era muito jovem, eu prometi para mim mesma que a minha 

independência profissional e financeira era algo que eu ia buscar. Porque isso ia me dar 

liberdade de escolha na vida”. 

O fato de que, assumindo um papel de protagonista de sua própria história, 

construindo uma trajetória profissional independente, não sustentaria um casamento com 

valores tradicionais, o que envolve perdas, mas também alguns ganhos significativos. Não 

é casual que em um segundo relacionamento muitas optem por uma união estável, 

recusando outro casamento legalizado. Esse novo companheiro, com quem a maioria das 

entrevistadas já convive há mais de 10 anos, entende bem a dinâmica de uma vida 

executiva: afinal, eles também são executivos. De todas as entrevistadas casadas, apenas 

uma casou com um professor. As demais têm companheiros executivos ou empresários, ou 

seja, mulheres executivas tendem a casar com homens executivos.
309

 Esta característica 
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ajuda a entender melhor a realidade e as dificuldades de cada parceiro, mas também traz 

novas tensões, considerando que ambos possuem uma carga horária de trabalho excessiva. 

Andrea Krug traduz bem essa situação ao descrever a própria rotina e a do marido, ambos 

executivos, e as dificuldades com os cuidados da filha: “Ele saía de casa às vezes domingo 

e voltava sábado de manhã. E eu na empresa. Ela [filha] era órfã de pai e mãe vivos”.  

Essa “orfandade” dos filhos não ocorre apenas pela ausência física, mas muitas 

vezes também pela “ausência psicológica”. Segundo Tanure, Neto e Andrade (2010), as 

frequentes demandas das empresas por maiores resultados e a cobrança em antecipar 

eventuais problemas são potencializadas pelo uso da tecnologia em casa.
310

 Celulares, 

smartphones, laptops e tablets diminuem a disponibilidade dos executivos para a família, 

ou seja, a ausência psicológica “é o paradoxo do estar presente estando ausente” (p.8). No 

caso das executivas que “não desligam nunca” e são mães, isso pode gerar um sentimento 

de culpa ainda maior e demanda o estabelecimento de algumas estratégias.
311

  

 

5.3 “São os malabarismos para conseguir conciliar todos os papéis” 

 

A frase acima faz parte do depoimento de Aléa Steinle, casada, diretora de uma 

grande empresa e mãe de dois filhos. Diante de tantas demandas, as executivas se veêm 

como malabaristas para dar conta de todos esses papéis.
312

 Nesse processo de equilibrismo, 

as executivas estabelecem algumas estratégias de conciliação entre a vida executiva e a 

pessoal. As estratégias mais citadas pelas entrevistadas foram o planejamento e a 

organização, que têm como instrumento fundamental a administração constante de uma 

agenda de compromissos.   

Assim, não é surpreendente que esse instrumento tenha sido frequentemente 

mencionado pela revista Vida Executiva durante sua publicação. Já na capa da primeira 

edição, em junho de 2004, temos a seguinte chamada: “Dia de 30 horas – guia para 

administrar sua agenda e ganhar um tempão para você”. Este título é emblemático para 

anunciar o papel de “guia” que Vida Executiva se propunha ter para essa mulher com um 
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trabalho remunerado e muitas atividades, reforçando o seu lugar de manual de autoajuda 

para esse público. Além disso, é um bom exemplo para demonstrar a apropriação que o 

periódico faz de uma série de elementos da vida dessa mulher, como a carga horária de 

trabalho excessiva (que para a revista pode fazer com que o dia dure “30 horas”), a falta de 

tempo da executiva para os cuidados de si e, ainda, a apresentação da agenda como uma 

importante ferramenta de ampliação do tempo. Embora não sendo uma leitura recorrente 

das executivas, o periódico conhecia bem os elementos que faziam parte de suas vidas, 

construindo o discurso que queria apresentar.  Mais uma vez, o depoimento de Aléa Steinle 

é exemplar não apenas para ilustrar essa estratégia, mas também para demonstrar que, 

mesmo diante das inúmeras dificuldades, as executivas se sentem realizadas. 

É difícil conciliar, não é fácil. Tem dia que eu tenho vontade de sentar no 

meio-fio e chorar. Eu tenho que dizer isso pra você. Ontem, por exemplo, 

eu quase perdi uma reunião na escola. Porque eu administrei mal a agenda. 

Quem me ajuda nisso? A minha agenda. [...] Hoje (março) eu estava 

conversando com uma pessoa da equipe para fechar a agenda de setembro. 

Parece loucura, mas eu sou super organizada [...] Tudo eu boto na agenda. 

Eu tenho agenda de sábado, de domingo, senão não funciona... É difícil? 

É. Agora, se você me perguntar assim: “Aléa, você gostaria de ter outra 

vida?”... Eu vou te dizer: “Não! Eu sou tão feliz com a minha!”.
313

 

 Essa mistura de sentimentos deixa bem clara a tensão do cotidiano de uma mulher 

executiva. Andrea Krug, mãe de uma filha, utiliza estratégia semelhante e inclui em seu 

discurso a apropriação de técnicas de gestão empresarial na administração familiar. Ao ser 

perguntada sobre as estratégias de conciliação entre vida pessoal e trabalho, ela não hesita 

em dizer: 

Agenda. Agenda. Sempre penso, é uma loucura [...] Mas a minha cabeça é 

uma máquina, ela sempre pensa por processo. Então eu chego ao cúmulo 

de pensar, de manhã, quando eu acordo às cinco e meia, durante o caminho 

do quarto para a cozinha, tudo que eu já tenho que pegar, fazer, para 

otimizar o tempo. Porque assim eu posso ficar sentada mais um minuto e 

meio conversando com a Maria Fernanda [filha]. É nesse nível. Então, no 

caminho eu pego a mochila, porque, na volta, já pego a merenda, boto na 

mochila... A cabeça está o tempo todo organizando, otimizando e pensando 

processualmente, o que daqui encaixa ali, qual é o próximo passo, 

sempre.
314

 

Rosana, ao responder à mesma pergunta, é ainda mais direta na sua comparação 

com a forma que administra uma empresa: To do list.
315

 Eu tenho um caderninho e “n” 

caderninhos na bolsa só pra ir anotando tudo o que eu tenho que passar e fazer follow-
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up.
316

 É quase igual a uma empresa”. A apropriação dos modelos de gestão e das técnicas 

empresariais na vida familiar é evidente quando nos deparamos com termos deste campo 

aplicados à vida pessoal. Esse uso recorrente da linguagem executiva ao se referir, 

inclusive, à estratégia de conciliar a vida privada com o trabalho é ilustrativo para 

percebemos o processo de introjeção de um habitus próprio de uma executiva. Um 

comportamento que, aprendido, invade todas as áreas da vida dessas mulheres, situação 

que faz Aléa Steinle questionar se as pessoas entenderiam uma conversa dela com o 

marido, também executivo, sobre as tarefas domésticas: “Eu não sei se as pessoas falam 

delegar.
317

 Eu falo para o meu marido: ‘João a gente precisa delegar isso pra babá’... é uma 

conversa executiva”.   

É importante relembrar que nas páginas da primeira fase de publicação da revista 

Vida Executiva (2004-2007) o uso dessa linguagem para tratar de assuntos pessoais só 

aparecia nas entrevistas dos homens, ou seja, aparentemente eles tinham maior apropriação 

desse discurso executivo, até mesmo ao se referirem à conciliação de vida pessoal e 

profissional. Neste caso, o uso e a familiaridade das executivas com o novo campo 

estariam sendo sinalizados pela incorporação da linguagem ao cotidiano. Mas tal 

conciliação não está isenta de sofrimento, de um sentimento de culpa. Para conviver com 

essa tensão, além do planejamento e da extrema organização, elas contam com uma 

importante e extensa rede de apoio, contemplando creche, família e babás, como podemos 

ver no depoimento de Maria. 

Eu sofro e eu me organizo; eu sou superplanejadora. Então, eu me organizo 

para eu não sofrer. Minimizo todos os riscos. Eu já sei que vou viajar daqui 

a uma semana, então já organizo tudo. Se puder, deixo a caderneta (da 

creche) do meu filho pronta pra semana toda. Já peço a minha sogra, 

negocio com a babá dela dormir todas as noites. [...] Eu meio que me 

organizo com o meu marido também. Ele está num momento em que as 

empresas onde ele trabalha são todas no Rio. Então, raramente ele tem 

feito viagem internacional.
318

 

A rede de apoio é fundamental para que essa mulher consiga desenvolver a sua 

trajetória profissional e será progressivamente maior de acordo com o crescimento de sua 

carreira.
319

 Quanto maior o cargo da executiva, maior o emprego de diferentes 
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profissionais domésticos, como babás, motoristas, passadeiras, faxineiras, empregadas 

domésticas. A ideia é criar uma rede cada vez mais estruturada que possa apoiá-la na 

construção de sua carreira. Esta estrutura muitas vezes assume uma importância tão grande 

que é chamada por Rosana de “logística familiar”, outro exemplo do vocabulário 

empresarial. Logística é uma área que a maioria das empresas tem, voltando-se para prover 

equipamentos e informações para todas as suas atividades produtivas. É exatamente este o 

papel dessa rede de apoio para as executivas. Aléa Steinle compartilha da mesma opinião e 

também se utiliza da linguagem empresarial para se referir a esse grupo, afirmando: “Eu 

tenho um staff,
320

 eu desenvolvo um staff em casa significativo. Mas de pessoas em quem 

eu confio; pessoas que me ajudam muito. Sem elas eu não seria capaz. E a minha mãe é a 

grande âncora desse staff comigo”.  

Verifica-se, assim, que grande parte das mulheres que construíram uma carreira 

ascendente contaram com o apoio das mães nos cuidados com os filhos. Geralmente, essa 

mãe que sempre foi “do lar” agora apoia a filha na construção de uma trajetória 

profissional, permitindo que ela seja exatamente o que não foi, por vontade própria ou por 

impossibilidade. Porém, nem todas podem contar com a ajuda das mães e, mesmo quando 

têm esse apoio, não deixam de ter outra importante aliada, a creche. Todas as entrevistadas 

usaram este serviço e o consideram essencial para ajudá-las nessa fase da vida dos seus 

filhos. Primeiro, por considerarem que a creche tem uma abordagem mais profissional para 

o desenvolvimento dos seus filhos; segundo, por saberem que sempre poderão contar com 

esse apoio. Afinal, creche não “falta” ao trabalho e muito menos fica doente. Uma das 

entrevistadas optou apenas pela creche, já que não encontrou uma pessoa de confiança para 

atuar como babá.  

Dessa forma, não é surpreendente ver a matéria publicada em O Globo de 25 de 

julho de 2011, com o título “Ainda na barriga, mas já com data certa para estudar”. O 

jornal trazia entrevistas com mulheres que trabalham em empresas e que estão fazendo 

matrículas em creches próximas do seu local de trabalhos antes mesmo de os filhos 

nascerem. O periódico citava como um dos exemplos o caso de Bianca Sallaberry,
321

 que 

com cinco meses de gravidez já tinha feito matrícula do filho que ia nascer em meados de 
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Expressão utilizada no meio empresarial para designar a equipe que o executivo tem para desenvolver suas 

atividades. 
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 Segundo dados do site da empresa em que a entrevistada do jornal trabalha, “Bianca Gomes Sallaberry 

atualmente exerce a função de gerente do Núcleo de Saúde e Educação da Approach Corporate, empresa na 

qual está desde 2003. Sob sua coordenação estão clientes como a Casa de Saúde São José, a PUC-Rio, os 

laboratórios GlaxoSmithKline e B.Braun, entre outros” (Approach, 2011). Assim, não é surpreendente que a 

entrevistada também assuma uma posição executiva.  
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novembro de 2011, para que ele pudesse começar a frequentar a creche a partir de 2 de 

maio de 2012, ou seja, com 10 meses de antecedência, a mãe garantiu a matrícula do filho, 

o que reforça o planejamento e a organização dessas mulheres. Isto ocorre, sem dúvida, 

pela deficiência de oferta desse serviço no Brasil, e não apenas de creches públicas.
322

 

Mesmo em se tratando de um serviço privado, que possui um custo alto de manutenção, a 

matéria chama a atenção para a escassez dessa oferta no Rio de Janeiro. Segundo o jornal, 

isso ocorria porque as creches não acompanharam a expansão imobiliária. 

 Mas, sem dúvida, também refletia o aumento da população feminina no mercado 

de trabalho e, especialmente, o crescimento de mulheres assumindo posições que 

demandam uma longa jornada, com boa remuneração. Diante do poder aquisitivo das 

executivas, contratar o serviço de uma creche particular não se apresenta como uma 

dificuldade financeira. Porém, para dar conta das necessidades de amamentação e de 

cuidados com os filhos, promovendo a conciliação desses diferentes papéis, a existência de 

uma creche próxima ao local de trabalho é o maior desafio. Este dado demonstra não 

apenas a falta de políticas públicas de qualidade para atender aos diferentes grupos de 

mulheres trabalhadoras, mas também a ausência de políticas internas nas empresas para 

auxiliar a manutenção da mulher no mercado de trabalho. 

 Em 1999, houve uma revisão do artigo 392 da Consolidação das Leis do Trabalho 

que trata da proteção do trabalho da mulher,
323

 tendo sido definida a obrigatoriedade da 

oferta de creche ou reembolso-creche para todas as empresas que possuam mais de 30 

mulheres trabalhando (arts. 388 a 390). Apesar da obrigatoriedade já existir há mais de sete 

anos, em 2007 apenas 43% das 92 empresas pesquisadas pela Price Waterhouse Coppers
324

 

ofereciam esse benefício no Brasil. Este item da legislação, que não é cumprido pela 

maioria das empresas, ainda se configura como elemento de sustentação de um discurso 

empresarial de redução do chamado “custo Brasil”.
325

 Nos debates acerca da flexibilização 

da legislação trabalhista para diminuir os custos empresariais, as questões da 
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 Segundo a Secretaria Municipal de Educação: “Na cidade de São Paulo, de 2005 a 2010, o número de 
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obrigatoriedade de concessão de creche e da licença-maternidade são sempre contempladas 

– um argumento, no caso, sem qualquer fundamentação, considerando-se que o auxílio-

creche não é praticado pela maioria das empresas, e que a remuneração das trabalhadoras 

no período de ausência é integralmente paga pela Previdência Social, ou seja, é o Estado 

que financia esse tempo não trabalhado, não havendo nenhum custo direto da empresa.
326

 

 Uma discussão importante, no momento, é a adoção da licença-maternidade de 180 

dias. No Brasil, inicialmente, o período de licença-maternidade era de 30 dias e atualmente 

na legislação em vigor é de 120 dias.
327

 No dia 09/09/2008, o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva sancionou a lei nº 11.770 que incentiva a ampliação desse período para 180 dias. 

Com a nova lei, de forma não obrigatória, as empresas poderão adotar essa política para as 

suas funcionárias, obtendo, em contrapartida, o desconto integral no Imposto de Renda do 

valor de pagamento do salário adicional de 60 dias a mais de licença. A lei foi sancionada 

em 2008, mas para atender às necessidades de estudos de renúncia fiscal pelo Estado, 

entrou em vigor apenas em janeiro de 2010. Como se trata de uma lei de incentivo, as 

empresas não são obrigadas a aderir ao período maior de licença. Dessa forma, é uma 

liberalidade da empresa e, diante da possibilidade de escolha, até 2011 ainda eram poucas 
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 No Brasil, a regulamentação do trabalho feminino teve o seu início no período de 1932 a 1934, na gestão 
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afastamento dessas trabalhadoras durante o período de licença. 
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aquelas que estavam oferecendo esse benefício. Das empresas em que as entrevistadas 

trabalhavam no período, apenas uma optou pela licença-maternidade de 180 dias.  

 Ao perguntarmos às executivas sobre o que elas achavam desse período maior de 

licença, a maioria pondera que acha importante para as mães terem um tempo maior para 

ficar com os filhos nessa fase inicial de suas vidas, principalmente por causa da 

amamentação. Mas é unânime em afirmar que consideram praticamente impossível uma 

executiva fazer essa escolha. Elas acham que é muito tempo fora do ambiente 

organizacional e que poderiam perder contato com as principais mudanças ocorridas na 

empresa. O depoimento de Ana Paula, mãe de um filho e que trabalha na única empresa 

que optou pela nova licença, traduz bem essa tensão: 

É um segmento muito nervoso. E você estar fora é perder tudo que está 

acontecendo. Então, por mais que você tenha a possibilidade de ficar em 

casa, o ficar em casa te deixa fora do que está acontecendo no mundo. [...] 

ter uma política da mulher de ficar em casa, isso isola. E você voltar é 

complicado.
328

 

 

  A necessidade de não se “desligar” por um período mais longo do trabalho 

remunerado não é visto, porém, necessariamente como um problema. Elas afirmam que 

não conseguiriam se dedicar, mesmo que por um tempo determinado, apenas ao papel de 

mãe, pois o trabalho é para elas um espaço importante de realização. Além desse valor, 

“voltar é complicado”, quer dizer, elas acreditam que estarão desatualizadas a respeito das 

mudanças que ocorreram na empresa durante o seu período de ausência, e o retorno depois 

de tanto tempo é carregado de receios. Fato confirmado por Maria Sílvia Bastos ao 

responder às críticas do seu retorno precoce de licença maternidade “Se eu ficasse quatro, 

cinco meses fora, não precisariam mais de mim. Em algumas funções, não é possível estar 

tanto tempo fora.”
329

  Rosana  também demonstra esse sentimento e aproveita para criticar 

a falta de políticas internas nas empresas para promover o retorno da executiva ao trabalho 

após a licença-maternidade. 

  

Isso é um direito seu. E quando eu voltar? Como é que funciona isso? 

“Quando você voltar, a gente vê”... Isso é quase covarde no sentido de que 

você não consegue olhar para o futuro e administrar o futuro. Você fecha 

os olhos e vive esse tempo, quando voltar a gente vê. E a cabeça da mulher 

nesse tempo fica cheia de fantasmas e ela não consegue... Ou ela esquece e 

                                                           
328

 Ana Paula Campello, gerente de recursos humanos. 

329
Entrevista concedida para a revista Liderança. “Executivas – As melhores gestoras de empresas no Brasil”, 

do jornal Valor Econômico, ano 1, n. 1, dez. 2010. 



 192 

rompe e fala: “Se Deus quiser, vamos ver”. Então, aqui, para mim, tem um 

tema que é mais do que o período, é a forma.
330

      

 A forma e o “futuro” serão os principais objetos de questionamento das 

entrevistadas. Por isso, a maioria não optaria por um período mais longo de licença, mas 

gostaria de ter mais flexibilidade de horário para conciliar os diferentes papéis. Mesmo não 

sendo mãe, Claudia Klein é a favor de se pensar esse tempo de ausência com mais 

flexibilidade: “Fala-se tanto de horário flexível, por que não licença maternidade flexível? 

Quem quer quatro meses direto, sim; quem não quer, divide; mas as executivas sentem 

necessidade de voltar”. Andrea, mãe de uma filha, é ainda mais enfática nesta questão e na 

crítica em relação à forma como a licença é estabelecida: 

Eu não sou a favor não [licença maternidade de 180 dias]. Não sou mesmo. 

Eu acho assim, eu acharia muito melhor se você tivesse não 180 dias, mas 

tivesse ao longo da vida, entendeu, a oportunidade de poder fazer 

determinadas coisas com menos culpa. Hoje eu posso tirar os 180 

primeiros dias e eu não preciso trabalhar todos os dias, mas também ficar 

em casa, eu não consigo. Eu acho que a relação tinha que ser outra. Não é 

dando 180, 200 dias de licença maternidade que se resolve isso. Porque, 

assim, a maternidade não são 180 dias, ela não são 200 dias, ela não são 

240, é o resto da vida. E a maternidade não é a barriga também não. A 

maternidade é depois que [a criança] nasce.
331

 

 Em função de tais depoimentos, podemos perceber que essas mulheres não 

conseguiriam ficar 180 dias em casa sem ter contato com o seu trabalho, parte pela 

importância que ele tem em suas vidas, parte pelo receio de ficarem desatualizadas e terem 

as suas carreiras impactadas. A alternativa que a maioria aponta é a flexibilidade do 

período de licença; a proposta seria trabalhar de um modo partime na empresa, ou seja, 

apenas metade do dia. Ou ainda, parte das atividades seria realizada na empresa e parte 

diretamente em suas casas. O tão falado home-office, que no Brasil ainda não se 

concretizou, é apontado como algo muito positivo. 

 Todas as executivas entrevistadas estão sob regime de contrato de trabalho mediado 

pela CLT, seguindo as leis trabalhistas em vigor no país. A realidade de um horário mais 

flexível só é possível para as empresárias que, por serem proprietárias do seu próprio 

negócio, têm mais autonomia na execução de suas atividades, como no exemplo do 

depoimento de uma empresária para a pesquisa desenvolvida por Troiano (2007): 

 [...] Minha condição de empresária e o apoio do meu marido, somados a 

uma babá competente e à proximidade de casa em relação ao escritório, 

foram fundamentais para a minha definição de como agir. [...] Assim, dos 
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três aos seis meses de idade dos meus filhos, trabalhei meio período em 

casa e meio período no escritório (p.45). 

 

 Apoio do marido e uma babá competente as executivas têm como encontrar. O que 

está faltando é justamente essa flexibilidade do seu horário de trabalho – realidade que 

dificilmente é encontrada nas empresas. O modelo atual adotado pela maioria, mesmo para 

cargos de maior prestígio, é o horário de trabalho rígido. Pelo menos, para iniciar suas 

atividades, ou seja, as executivas têm um horário para entrar nas empresas, mas 

dificilmente têm uma hora estabelecida para sair, o que dificulta ainda mais a conciliação 

da maternidade com a carreira. 

  Isto não significa que as empresárias não tenham dificuldades nesse processo de 

conciliação. Um exemplo é a falta de fronteiras nítidas entre a vida pessoal e o trabalho,
332

 

além, é claro, da ausência de proteção social, já que essas mulheres não estão resguardadas 

pela legislação trabalhista e obviamente não são remuneradas no período de licença-

maternidade. Mesmo assim, segundo dados da pesquisa de Levy, Casotti e Oliveira (2011), 

as mulheres que demonstraram menos preocupação nesse período de afastamento do 

trabalho foram as empresárias e aquelas que trabalhavam no setor público. Podemos 

considerar que estas ocupações provavelmente diminuem o receio do retorno, porque as 

empresárias possuem mais autonomia de atuação (elas são donas do próprio negócio) e as 

funcionárias públicas porque têm direito à estabilidade. Dessa forma, ambas não correm 

tantos riscos de colocarem a sua carreira, ou mesmo o seu emprego, em perigo. Se “voltar 

é complicado”, imagine não voltar?  

Provavelmente é por isso que Vida Executiva, mesmo trazendo um discurso mais 

integrador entre os diferentes papéis da executiva no seu segundo ano de publicação, 

assume que este é um “desafio”. Para tanto, apresenta algumas estratégias possíveis para 

que essa mulher concilie uma “carreira bem-sucedida” com a maternidade, como na 

chamada da matéria “Um sonho possível”: 

Conciliar a maternidade com a responsabilidade do alto cargo é um desafio 

para muitas executivas. Preparar previamente um time e manter contatos 

esporádicos durante a licença-maternidade podem ser alternativas para não 

comprometer a bem-sucedida carreira. Sem prejudicar, lógico, a relação 

com o bebê.
333

 

 Dessa forma, a revista anunciava que conciliar a carreira com a maternidade era 

possível, apesar de ainda ser um “sonho”, demonstrando o tamanho da dificuldade de tal 
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conciliação. Mas para que esse sonho se concretizasse, essa mulher precisava estabelecer 

algumas estratégias, como preparar um time para ajudá-la e manter contatos com a 

empresa durante a licença-maternidade. Tudo para não comprometer uma “carreira bem-

sucedida” e o seu tradicional papel de mãe. 

 Este fato fica comprovado através dos depoimentos de nossas entrevistadas. Ao 

explorarmos essas experiências, percebemos que conciliar uma vida executiva com a vida 

pessoal e a família ainda é um grande desafio para essas mulheres.  Apesar das 

dificuldades, a maioria se sente realizada com a sua escolha de carreira. Porém, essa 

realização tem um custo: a falta de tempo para atividades que não estejam diretamente 

relacionadas às questões laborais. Assim, a percepção da diminuição da qualidade de vida 

se apresenta como uma das maiores preocupações dessas mulheres e, consequentemente, 

temos como maior desejo a tão sonhada flexibilidade de horário de trabalho e da própria 

licença-maternidade. 

 Tradicionalmente, a excessiva carga horária de trabalho é uma característica cada 

vez mais recorrente no meio empresarial, especialmente para os cargos de maior 

responsabilidade, como os executivos. No caso de um recorte de gênero, existem outros 

fatores imbricados que aumentam a complexidade dessa situação, como a maternidade e a 

necessidade de se autoafirmar em um campo que ainda é majoritariamente masculino.   

Diante das diferentes ressignificações que a maternidade tem para as executivas, ser 

mãe se apresenta cada vez mais como uma escolha, descontruindo-se, mais uma vez, o 

ideal do “instinto materno”. No entanto, a opção pela maternidade traz novos elementos 

que tensionam ainda mais uma conciliação que já é difícil até mesmo para as executivas 

sem filhos. Depois de vencerem o dilema do melhor momento para engravidar e após o 

nascimento do primeiro filho – muitas vezes o único – essas mulheres se deparam com 

outro grande desafio: como dar conta do papel de mãe, tendo uma vida laboral que exige 

tanto? Se a executiva “não desliga nunca”, a mãe tampouco. Dessa forma, a executiva que 

escolheu a maternidade exerce dois papéis que, além de exigirem muito da mulher, 

também competem entre si pelo seu recurso mais escasso, o tempo.   

  Dessa forma, influenciadas ou não pela pressão do mercado de trabalho ou ainda 

pelo imaginário social historicamente construído, no qual o discurso maternalista é 

imperativo e a idealização da maternidade ainda está presente, essas mulheres fizeram 

algumas escolhas em suas trajetórias a partir de um “projeto individual” e respeitando um 

“campo de possibilidades” (Velho, 2003), inclusive, o de maiores recursos da medicina 

para adiar a maternidade. Esta é uma decisão constantemente negociada e que envolve 



 195 

tensões significativas e, exatamente por isso, ao falarem da opção ou não pela maternidade, 

demonstram consciência das perdas e dos ganhos envolvidos nessa escolha. O poder 

decorrente da maternidade muitas vezes é minimizado diante de outros poderes e, 

principalmente, em face da preocupação com uma “doação incondicional” ou "uma grande 

doação”, que influencia a capacidade de mobilidade dessas mulheres, impactando 

diretamente sua ascensão na carreira. 

 Além dessa percepção, a estratégia de se apropriar das técnicas de gestão 

empresarial na vida privada é recorrente. Isto demonstra como esses elementos do 

ambiente organizacional podem ser mobilizados para facilitar a conciliação com a vida 

pessoal, evidenciando a incorporação de um ethos próprio para alcançar maior eficiência, 

reforçando a existência de um habitus da executiva que “não desliga nunca”. Ambas as 

situações auxiliam na construção de uma visão de mundo que sofre muitas influências. 

Destacamos aqui o papel da revista Vida Executiva e a capacidade do periódico de se 

apropriar de elementos de vida dessas mulheres para mobilizar um discurso de autoajuda 

para a construção de uma carreira bem-sucedida. Por fim, nada mais exemplar para 

demonstrar a dificuldade de conciliação dos múltiplos papéis de uma executiva do que a 

chamada da penúltima capa da revista Vida Executiva. Dentro de um grande coração 

vermelho podemos ler: “Amor, filhos, casa, amigos, saúde, trabalho, você... veja como 

conciliar tudo isso com sucesso. Você merece!”. 
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Conclusão 

    A vida executiva é isso. Tem os sabores e os dissabores. 

      Maria  

(gerente de recursos humanos) 

 

O espaço destinado aos cargos executivos no mercado de trabalho em empresas 

privadas, especialmente aquelas de grande porte, confere aos indivíduos que estão nestas 

posições a ampliação não apenas de capital financeiro, mas também de um capital 

simbólico oriundo do status do cargo, do prestígio no mercado de trabalho e do acesso a 

uma rede de relações privilegiada. Na própria empresa em que estão atuando no momento, 

esse espaço é circunscrito a alguns elementos simbólicos que caracterizam o poder dos 

cargos, como o tamanho das salas de diretores e gerentes, o conforto da cadeira, a posição 

da vaga no estacionamento, muitas vezes a concessão de motorista particular, o convite 

para participar de reuniões e eventos corporativos exclusivos etc. Enfim, uma série de 

símbolos e rituais que distinguem essas posições dos demais postos de trabalho no campo 

empresarial, ou seja, o cargo executivo, acima de tudo, dá maior prestígio ao indivíduo que 

o ocupa. 

Assim, o prestígio atribuído às posições executivas contempla benefícios 

financeiros, mas também envolve elementos simbólicos que, em conjunto, aumentam o 

fascínio por esses cargos no mercado de trabalho, deixando as disputas por essas posições 

mais acirradas e, consequentemente, a necessidade de um maior acúmulo de diferentes 

capitais pelos agentes envolvidos nesse processo se torna indispensável. Portanto, as 

possibilidades de acúmulo de capital simbólico são anunciadas de diferentes formas. Entre 

elas, está a leitura de um periódico que tinha como proposta “ensinar” o padrão de 

comportamento a ser seguido para se chegar a estas posições, isto é, a revista apresenta-se 

como enunciadora dos “discursos verdadeiros” (Foucault, 1999) de uma carreira executiva. 

Foi o que pudemos constatar ao analisar os 52 números de Vida Executiva/Mulher 

Executiva. Ainda identificamos a diversidade de símbolos, formas e sentidos atribuídos a 

essa “nova” mulher trabalhadora, em especial àquelas que ocupam cargos executivos, 

formando uma linguagem própria a tal representação, seja ela visual, seja escrita, ou até 

mesmo a partir de uma determinada postura e forma de se apresentar. 

Nos últimos anos, o espaço destinado às mulheres executivas no Brasil vem se 

ampliando gradativamente, tanto na vida cotidiana (com o aumento do número de 

mulheres que assumem cargos executivos) como nos periódicos que circulam no país. Em 

maio de 2012, por exemplo, a capa da tradicional revista Veja foi destinada a três 
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executivas que atuavam nos cargos de presidência de grandes empresas no país: Andrea 

Alvares, da Pepsico; Duda Kertész, da Jonhson & Jonhson; e Grace Lieblein, da General 

Motors. Além de suas fotos, havia a seguinte chamada de capa: “As lições das chefonas”. 

Dessa forma, o periódico também procurava contribuir para o aprendizado desse 

“sucesso”, porém sem deixar de reafirmar alguns valores mais tradicionais que circulam 

em nossa sociedade. O próprio termo “chefonas” tem um tom irônico e até pejorativo ao 

anunciar as executivas.  

Além disso, ao analisarmos o texto, podemos identificar também o que a revista 

estava chamando de “vida pessoal”. A chamada interna da matéria não deixava dúvidas: 

“Conheça os conselhos de oito mulheres que chegaram ao topo sem abrir mão da 

maternidade e das horas de lazer”.
334

 Assim, a revista deixava claro que a maternidade não 

era uma escolha que essa mulher pudesse deixar de fazer, pois a função primordial da 

mulher é ser mãe, ou seja, a concepção de uma mulher-bem sucedida era traduzida como a 

de quem teve uma carreira ascendente, chegando ao maior cargo executivo de uma 

empresa, mas que, como mulher, também alcançou realização através da maternidade.  

Aliás, concepção que, como foi constatado pelas entrevistas que realizamos com as 

executivas, já é frequentemente questionada na prática cotidiana dessas mulheres. Nossas 

entrevistadas deixaram bem claro que a maternidade foi uma opção pensada e planejada a 

partir de um projeto individual. Dessa forma, temos algumas mulheres que optaram por ser 

mães – mesmo diante das inúmeras dificuldades de conciliação com o trabalho executivo – 

e outras que falaram que fizeram conscientemente uma opção diferente e não quiseram ter 

filhos. Acima de tudo a maternidade é entendida por essas mulheres como uma escolha; 

uma opção feita em meio a diferentes tensões e, portanto, constantemente negociada com 

os parceiros e em função das demandas do trabalho executivo. Em contrapartida, o 

discurso do instinto materno continua sendo alimentado pela imprensa, seja nas páginas de 

Vida Executiva/Mulher Executiva (2004-2010), seja na revista Exame (2004),
335

 ou na 

edição especial da revista Executivas do jornal Valor Econômico (2010), que no editorial já 

definia o desejo das jovens executivas: “resgatar valores familiares, onde a maternidade 

tem importância crucial”,
336

 ou ainda, mais recentemente, nessa matéria da Veja (2012).   

Além disso, nesse número da revista Veja, ainda se pode identificar o reforço do 

                                                           
334

 Veja, 02 de maio de 2012:82. 
335

 Ver capítulo 3 – “Eu sou uma pessoa de tremendo sucesso!” – discursos e trajetórias de uma mulher bem-

sucedida. 
336

 Valor Econômico. Revista Liderança. “Executivas – As melhores gestoras de empresas no Brasil”, ano 1, 

n. 1, dez. 2010. 



 198 

preconceito em relação ao movimento feminista, pois a matéria se inicia com o seguinte 

texto: “A era em que as mulheres buscavam se igualar aos homens no trabalho acabou. Em 

pouco tempo, essa ideia só existirá na cabeça de antiquadas feministas e de alguns 

homens”.
337

 Ao complementar o texto com a frase, “elas estilhaçaram a barreira invisível 

que as separava dos melhores e mais bem remunerados cargos”, o periódico também 

aborda a questão do “teto de vidro” como superada. A mensagem que a revista passa é de 

uma realidade igualitária no mercado de trabalho.  

Em contrapartida, em outros países, a questão é entendida e articulada de outra 

forma pela imprensa. Na mesma semana em que a revista Veja publicava essa matéria, o 

Wall Street Journal promoveu uma conferência intitulada Women in the Economy 

Conference, com a participação de 200 lideranças do setor privado, do governo e do meio 

acadêmico, com o objetivo de elaborar um documento com propostas para aumentar a 

participação feminina nos cargos de alto escalão, considerando que, apesar de as mulheres 

representarem mais de 53% do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o “teto de vidro” 

ainda existe, já que a maioria dos cargos executivos no país continua ocupada por homens. 

Este documento deu origem a uma matéria de 13 páginas, publicada na edição da semana 

seguinte, contendo recomendações para as empresas, como a implementação de políticas 

de diversidade para a ascensão de mulheres, programas de avaliação de desempenho e 

promoção mais transparentes, fomento de uma cultura organizacional mais adequada para 

conciliação do trabalho com a vida pessoal (inclusive com propostas de flexibilidade de 

horário), desenvolvimento de mulheres para assumir os papéis de liderança, entre outras.  

O documento também propõe que o governo americano seja um exemplo na 

promoção da igualdade de gênero, destinando 30% dos seus cargos para as mulheres, 

reduzindo impostos de empresas que comprovadamente têm maior diversidade de gênero 

nos cargos executivos e ainda elaborando políticas públicas mais eficientes para dar 

suporte às mulheres nos cuidados com os filhos. Por fim, as universidades receberam 

recomendações para identificar as estudantes que têm perfil adequado e interesse em 

assumir posições de liderança para auxiliá-las no desenvolvimento de um plano de carreira 

desde a graduação. Ao todo, a matéria traz 44 recomendações para todos esses setores, 

além de depoimentos e fotos de alguns participantes da conferência. Nas fotos, podemos 

ver mulheres e homens que ocupam cargos executivos de destaque no país.
338

  

Interessante perceber como as abordagens realizadas no mesmo momento pelo 
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periódico estadunidense e o brasileiro possuem divergências significativas. Apesar de a 

revista Veja apresentar na mesma matéria que o percentual entre homens em mulheres em 

cargos executivos ainda é desproporcional, entendia que o rompimento do “teto de vidro” 

já havia sido realizado e que as mulheres se encontravam em uma posição privilegiada, 

principalmente por não abrirem mão da maternidade. Não sem razão, a revista faz questão 

de destacar que as oito mulheres apresentadas tinham filhos e as retratam em lugares 

diferentes do seu ambiente de trabalho. A primeira imagem da matéria é da executiva 

Maria Eduarda Kertész, presidente da Johnson & Jonhson, na cozinha, de avental, 

preparando uma macarronada. Em seguida, as outras mulheres aparecem fazendo ginástica, 

jardinagem e ballet, entre outras atividades claramente atribuídas ao universo feminino. A 

única que não é apresentada em um ambiente diferente do trabalho é uma executiva 

estadunidense: a presidente da General Motors no Brasil, Grace Lieblen. Portanto, ao 

mesmo tempo em que a revista oferece um lugar de destaque para esse grupo de mulheres, 

o espaço fica circunscrito a determinados padrões sociais “conservadores”. Como todas as 

oito executivas são presidentes de grandes empresas no Brasil, a questão é saber se a 

revista apresentasse homens que também ocupassem esses mesmos cargos, se eles seriam 

retratados dessa forma.  

O fato é que o espaço destinado às executivas está imerso em símbolos e 

significados que se articulam na formação de um discurso do que seria uma mulher que 

ocupa um cargo de prestígio/sucesso. E, no caso brasileiro, essa mulher bem-sucedida, na 

maioria das vezes, é representada como a profissional competente que não abriu mão de 

ser esposa e mãe dedicada. Dessa forma, os papéis sociais são construídos como 

representações idealizadas e são frequentemente atualizados e reconstruídos pelos 

diferentes discursos que circulam a respeito de uma executiva. Assim, as imagens 

“hiperitualizadas”, no sentido desenvolvido por Goffman (1979) e os textos heroicos foram 

frequentemente utilizadas pelas revistas. Dessa forma, o modelo de executiva de Vida 

Executiva/Mulher Executiva é apresentado ainda mais acentuado do que as mulheres 

“reais” que ocupam esses cargos nas empresas, representando “modelos verdadeiros” de 

executivas. Além disso, ao se utilizar de exemplos da vida cotidiana, trazendo a 

experiência dessas mulheres para as capas e as páginas da revista, o periódico também 

buscava mostrar o que seria um testemunho desse sucesso.  

A construção desses discursos é realizada em um campo de forças carregado de 

tensões, construindo uma relação de poder que contribui para a reprodução e a 

ressignificação de determinada identidade feminina para essas mulheres, formando uma 
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construção dinâmica que permite, em menos de 10 anos, todos esses deslizamentos para a 

categoria “executiva”. 

A representação de uma mulher com poder em relação às demais e, principalmente, 

diante dos homens também foi muito utilizada em vários momentos do periódico. 

Considerando-se que o poder não é dado, mas exercido, como já ressaltado por Foucault 

(2006), um dos espaços escolhidos por tais mulheres para esse exercício é o trabalho em 

cargos executivos.  Esse novo espaço no mercado de trabalho confere a essas mulheres um 

maior prestígio, e uma das formas de reforçar a posição no campo é construindo uma 

“distinção” (Bourdieu, 2007) em face das demais trabalhadoras através da elegância e da 

sofisticação nas formas de apresentação de si e a partir do aprendizado dos códigos e das 

linguagens mais apropriados para uma carreira executiva. Este fato também pode ser 

constatado na vida cotidiana dessas mulheres, exemplificado não apenas pelas entrevistas 

das executivas, mas também pelas fotos que elas encaminharam para se apresentar. Ao 

lançarmos um olhar mais atento para essas fotografias,
339

 podemos identificar alguns 

símbolos do universo de uma executiva, como o tailleur, o blazer, as pérolas e o cabelo 

liso, também no seu cotidiano. 

Não à toa que a forma de se vestir, o corte de cabelo e o penteado mais adequado, o 

vocabulário apropriado, o comportamento coerente eram objetos de constantes matérias de 

Vida Executiva/Mulher Executiva. Afinal, nesse processo de aprendizagem não basta 

querer ser uma executiva: é fundamental se apresentar e se comportar como uma. A 

estruturação dessas “dicas” foi similar à utilizada por outras publicações voltadas para o 

público feminino. A diferença estava nas particularidades e nos objetivos normativos e 

instrutivos da revista – todos eles voltados para o papel da mulher e, em alguns poucos 

momentos, dos homens – a fim de construir uma trajetória ascendente no mercado de 

trabalho. O propósito da revista era ser uma publicação de referência para as aspirantes na 

construção de um habitus que fosse mais efetivo na inserção, na ascensão e na manutenção 

desses agentes em uma carreira executiva. Isto fica confirmado pelas cartas das leitoras das 

revistas e, principalmente, pelas entrevistas que realizamos, já que nenhuma das executivas 

entrevistadas lia o periódico e, quando se tratava de leitura sobre o ambiente empresarial, 

preferiam revistas menos segmentadas por gênero, como a Exame e a Época Negócios.   

Dessa maneira, a utilização dessa fonte de acesso às formas de representação da 

“nova” mulher trabalhadora nos permitiu refletir sobre como estão sendo produzidos e 
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reproduzidos alguns valores em nossa sociedade, a partir da circularidade de aspirações e 

ideias na imprensa a respeito do que seria o “tipo ideal” de mulher que tem como objetivo 

construir uma carreira tida como bem-sucedida. Esse discurso, ao mesmo tempo em que 

informa, também conforma determinadas visões de mundo que sofrem adesões ou 

resistências dessas mulheres, mas acima de tudo contribui para o processo de construção de 

identidades femininas. Portanto, a articulação entre representações e experiências foi 

fundamental para investigarmos com maior aprofundamento esse processo de construção 

identitária. Para atender a tal propósito, a utilização das revistas e das entrevistas como 

fontes privilegiadas foi crucial para promovermos esse diálogo.  

Assim, foi possível refletir sobre as concepções de sucesso que circulavam 

nesse/para esse grupo
340

, e perceber as rupturas e as permanências de determinados 

padrões. Como os deslizamentos que ocorreram de 2004 a 2011 a respeito dessas 

concepções, se no início o símbolo de sucesso era representado pela mulher que ocupava 

os mais importantes cargos do país, e que construiu uma carreira ascendente em detrimento 

da vida pessoal e da construção de uma família nuclear, esse modelo foi superado. Em seu 

lugar afirmou-se uma concepção de “supermulher” que é capaz de dar conta não apenas 

dessa carreira ascendente, mas também da conciliação do trabalho com a formação de uma 

família nuclear, da maternidade com qualidade de vida. Por fim, a partir de 2009, 

influenciada pela circularidade do conceito de empreendedorismo, a executiva é aquela que 

consegue criar um negócio que gera grandes lucros, materializando o sucesso na figura da 

empreendedora. Todas essas representações idealizadas de sucesso influenciam 

diretamente os discursos das executivas, como podemos ver na análise das 10 entrevistas 

que realizamos. De forma geral, elas procuram alguns desses ideais mas, acima de tudo, 

buscam o reconhecimento do outro sobre o seu próprio sucesso. 

Essa busca por reconhecimento pode ser interpretada de várias formas, sendo 

também um desejo dos homens executivos. Porém, se essas mulheres sentem a necessidade 

constante de provar a sua competência, esse desejo de serem reconhecidas pelos outros 

também atua no preenchimento de significado do que é sucesso. Essa circularidade de 

concepções vai ganhando formas e sofre constantes ressignificações e apropriações. Não é 

surpreendente saber que, em 2012, três de nossas entrevistadas resolveram se tornar 

empreendedoras e abriram o seu próprio negócio, demonstrando não apenas a legitimidade 
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e a apropriação dessa nova concepção de sucesso, mas também confirmando a 

possibilidade de “deslocamentos transversais de capitais” (Bourdieu, 2007). Nessa 

mudança de atuação, os diferentes capitais simbólicos (capital social, intelectual e cultural) 

e financeiro acumulados durante o período em que essas mulheres ocuparam posições 

executivas em grandes empresas encontram-se a serviço da construção de uma carreira de 

empresária. Dessa forma, esse capital pode ser transferido e passa a alimentar o novo papel 

de empreendedora. 

Diante de tal diversidade, refletir a respeito das múltiplas representações e 

identidades de mulheres executivas foi um grande desafio, primeiro, pela ausência de 

fontes e estudos a respeito do tema, segundo, pela minha proximidade com o objeto de 

análise. Vencida essa dificuldade inicial, outras demandas que foram aparecendo no 

decorrer da pesquisa aumentaram a complexidade da reflexão. A articulação do campo do 

trabalho com as questões de gênero por si só já traz muitos pontos importantes. Mas o que 

falar do confronto com a questão de cor? Tema sempre muito polêmico em se tratando do 

Brasil. 

As diferentes formas de preconceito sofrido pelas mulheres no mercado de trabalho 

no país nem sempre são diretamente percebidas por elas, como constatamos nas 

entrevistas. Porém, alguns preconceitos ficaram mais evidentes durante o discurso das 

executivas e, principalmente, nas matérias da revista. Um dado exemplar é o fato de 

verificarmos que em um país onde temos um número significativo de população negra, 

durante os quase quatro anos de publicação de Vida Executiva/Mulher Executiva todas as 

capas foram ilustradas por mulheres de cor de pele clara, situação que pode refletir o fato 

de não termos quase nenhuma mulher negra em cargos executivos, mas que também 

reforça a reprodução do preconceito que, mesmo velado, ainda existe em nossa sociedade. 

Este fato foi constatado nas entrevistas. Nas fotos enviadas pelas entrevistadas pudemos 

ver que praticamente todas possuem a cor de pele clara, com uma só exceção.
341

 Além 

disso, a grande maioria citou o cabelo liso, “comportadinho” e “sem um fiapo para cima” 

como principal característica de uma forma correta de representação executiva. Sem uma 

percepção mais aprofundada do significado existente em suas falas, como é esperado, essas 

executivas, de alguma forma, deixavam ainda mais claro que as mulheres negras não 

tinham lugar nesse espaço de representação de um “ideal” de executiva. 

Aliás, esse tipo de representação é bem ilustrado por Vida Executiva/Mulher 

                                                           
341

 A única executiva que não tinha essa cor de pele se autodeclarou parda. Ver Anexo I – Resumo das 

Trajetórias das Executivas Entrevistadas. 



 203 

Executiva que, mesmo quando abordou em suas páginas a trajetória da empreendedora 

negra Heloísa Helena Assis, não a elegeu como figura de capa. Aliás, Heloísa Helena é 

emblemática também para demonstrar a força das estratégias estabelecidas por essas 

mulheres, que vêm encontrando brechas importantes, no sentido desenvolvido por Michel 

de Certeau (1996), para construir a sua ascensão social. De uma forma até irônica, foi 

justamente na descoberta de uma determinada fórmula para deixar o cabelo das mulheres 

negras mais “comportadinho” (porém mantendo um modelo encaracolado e não o 

recorrente cabelo alisado), que Heloísa Helena encontrou uma estratégia para construir 

uma carreira bem-sucedida e se tornar uma empreendedora/executiva de sucesso, criando a 

empresa Beleza Natural. Assim, alcançou o mesmo status da onipresente pioneira Maria 

Sílvia Bastos, como ocorreu na publicação da revista Valor Econômico de dezembro de 

2010 que, ao eleger as 14 melhores gestoras de empresa no Brasil, incluiu as duas 

executivas nessa seleção. 

Além de brechas para vencerem as barreiras do racismo, as mulheres também vêm 

encontrando espaços importantes para estabelecer estratégias de combate ao sexismo, 

como na apropriação de um discurso que valoriza uma gestão mais “feminina” para o 

sucesso dos negócios. Dessa forma, a virada de jogo a respeito do discurso da 

“feminilidade”, que circula em nossa sociedade e conforma características e 

comportamentos tipicamente femininos, que na maioria das vezes engessam a mulher em 

determinados padrões, deixa ainda mais clara a complexidade e as tensões existentes nas 

relações de poder de possíveis grupos dominantes versus dominados. Nessa nova 

configuração, significativos atributos associados ao feminino são mobilizados como um 

diferencial nas acirradas disputas dos cargos executivos, havendo atualmente no Brasil 

importantes agentes corroborando esse discurso, dos periódicos à representação da atual 

presidente da República, Dilma Roussef. 

 Outro fator relevante que contribui para aumentar a complexidade desse campo de 

forças é o aumento do poder de consumo de indivíduos de diferentes classes sociais no 

Brasil, como no exemplo citado por uma executiva a respeito do consumidor que chega ao 

ponto de venda e questiona o porquê da existência de uma meia chamada de “cor da pele”, 

que não condiz com a cor da “sua” pele. Na mesma linha, questiona-se o termo “cabelos 

normais” colocado no rótulo de um xampu que é recomendado para cabelos “lisos”. Estes 

fatores, em conjunto com algumas mudanças econômicas e sociais, como o crescimento da 

classe C nos últimos anos, e casos mais recentes, como o que ocorreu no dia 26 de abril de 

2012, em que o Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a adoção de cotas 
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raciais nas universidades, podem trazer senão alguns avanços, pelo menos maiores 

discussões a respeito do preconceito racial no Brasil. Afinal, a educação é um dos direitos 

sociais com maior força de atuação na conquista de outros direitos e, consequentemente, 

no processo de mobilidade social. No caso da educação universitária, além de ser um pré-

requisito para o cargo executivo, o acesso à universidade se transforma em um fator 

importante de construção de brechas e estratégias para a inserção de indivíduos de outras 

camadas sociais em cargos não operacionais nas empresas, através de programas de 

estágio. 

Esta é uma brecha paradigmática no processo de ascensão dessas mulheres, já que a 

maioria não é oriunda de classe média alta, mas sim de camadas médias urbanas, algumas 

tendo nascido em famílias de imigrantes nordestinos e residido em regiões menos 

privilegiadas da cidade do Rio de Janeiro (como Centro, Baixada Fluminense e alguns 

bairros da Zona Norte), além de terem estudado em escolas públicas,
342

 ou seja, o fato de 

não possuírem um grande acúmulo de capitais financeiro e social prévios não foi 

empecilho para essas mulheres se tornarem executivas. Porém, o que todas relataram é que 

a família, dentro do campo de possibilidades que elas possuíam, sempre priorizou a 

educação como forma de ascensão social.  Ainda em relação à família, a maioria dessas 

mulheres não teve mães com trabalho remunerado, o que também demonstra um 

rompimento geracional com determinados padrões de construção identitária, pautados na 

realização vicária, na qual as mulheres concentravam sua realização pessoal nas conquistas 

dos maridos e dos filhos.  

 O fato é que, a partir desse rompimento geracional e com a valorização da 

educação, essas mulheres chegaram à universidade e passaram a ter acesso aos programas 

de estágios para ingressarem nas empresas de grande porte, o que foi uma estratégia 

utilizada por todas as entrevistadas. Esse ambiente empresarial, carregado de influências de 

modelos masculinos que atuavam em cargos executivos, será por excelência o responsável 

pela origem do desejo de ser uma executiva. A partir desse momento, uma atuação 

profissional árdua, com demonstração de muita competência técnica e comportamental, e a 

construção de um capital social constituíram os pilares fundadores de um processo de 

ascensão para a carreira executiva. A importância deste último item, chamado pelas 

entrevistadas de network, é percebido como crucial por todas elas, capital social que é 

constantemente alimentado internamente no trabalho através de contatos com colegas de 
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outras empresas no horário de almoço e, ainda, nos cursos de MBA.  

Contudo, apesar das brechas encontradas, das estratégias estabelecidas e 

principalmente da crença em um paradigma meritocrático, ainda é notório para a maioria 

dessas mulheres que, dependendo do nível hierárquico do cargo executivo, as dificuldades 

são maiores para o processo de ascensão feminina. Existem diferenças significativas de 

ascensão de mulheres dos cargos gerenciais para os cargos de diretoria e presidência. Em 

relação a estas duas últimas posições, que compõem os níveis hierárquicos de maior 

prestígio em uma empresa, o “teto de vidro” é ainda mais rígido. Mesmo com os avanços 

ocorridos nas últimas décadas e o aumento das possibilidades de assumir posições 

gerenciais, o passo seguinte nesse processo de ascensão de uma carreira executiva ainda 

conta com uma barreira de difícil transposição. 

Independente dessa dificuldade, algumas mudanças ocorridas na esfera econômica 

– como o processo de privatização do mercado de telecomunicações no Brasil (em especial 

na cidade do Rio de Janeiro – foram vistas, praticamente por todas as entrevistadas, como 

um importante elemento que contribuiu para a ascensão de mulheres a cargos executivos. 

Isto porque um segmento novo e com rápida expansão criou um ambiente favorável para 

essa “quebra de preconceito”. 

Em contrapartida, a contribuição de outras mulheres para o rompimento desse “teto 

de vidro” não é percebido pela maioria das executivas, seja no processo político, como o 

do movimento feminista, seja na possibilidade de que mulheres executivas na área de 

Recursos Humanos poderiam auxiliar na implementação de políticas que contemplassem a 

inserção/ascensão de outras mulheres. Esta última hipótese vem acompanhada muitas 

vezes de um efeito contrário. A maioria acredita que o fato de existirem mulheres nessas 

posições costuma atrapalhar, pois a necessidade que têm essas mulheres de provar o tempo 

todo sua capacidade, faz com que elas sejam mais duras e resistentes às questões de 

igualdade de gênero. Fato que também nos ajuda a compreender como em áreas 

tradicionalmente femininas, como a de Recursos Humanos, ainda é pequena a ascensão de 

mulheres para cargos executivos de alto escalão, como os de diretoria. 

 Esta é uma avaliação que deixa ainda mais clara a tensão existente na construção 

desse ethos para uma executiva. Mas, enquanto uma postura mais dura ainda é importante 

para se autoafirmar em um campo majoritariamente masculino, inclusive dificultando a 

entrada e a ascensão de outras mulheres, a cobrança pela mobilização de atributos 

considerados femininos, como suavidade e sensibilidade, é cada vez mais forte também, ou 

seja, o modelo “hay de endurecer sem perder a ternura”, citado por uma das entrevistadas, 
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mais do que nunca é emblemático para caracterizar o ethos de uma executiva. 

 De todo modo, não basta haver um cenário favorável para que isto aconteça. Faz-se 

necessário construir um habitus coerente com uma posição executiva: um comportamento 

que é aprendido no cotidiano e que, no caso feminino, define não apenas padrões de 

comportamentos, mas também importantes formas de representações que vão além do 

vestuário clássico e sofisticado que conforma o corpo, como no exemplo clássico do 

onipresente cabelo alisado. 

Além disso, esse ethos executivo exige atitudes bem definidas para essas mulheres, 

como um alto nível de planejamento, organização e administração de uma agenda que 

contempla muitas responsabilidades, uma carga horária de trabalho excessiva e constantes 

viagens, fatores que irão impactar diretamente a qualidade de vida de uma “executiva que 

não desliga nunca”.  No entanto, a extensão desse ethos executivo para a esfera privada 

também é vista por essas mulheres como uma importante estratégia para driblar as 

dificuldades de conciliação do trabalho executivo com a vida pessoal, contribuindo 

também para conformar um estilo de vida próprio de uma executiva. 

 Por fim, podemos constatar que a construção de trajetórias profissionais em cargos 

executivos é, além de tudo, uma relação de poder, constantemente tensionada por acirradas 

disputas realizadas pelos inúmeros agentes envolvidos na conquista de diferentes capitais 

presentes no campo empresarial. Outra característica existente nessa relação é a 

reutilização da “linguagem da dominação para fortalecer a insubmissão” (Chartier, 2006a), 

o que representaria também uma forma de resistência e, acima de tudo, uma estratégia para 

alcançar esses cargos de prestígio. Dessa maneira, a dominação simbólica, quando 

presente, é exercida a partir do reconhecimento das linguagens e dos discursos dos 

possíveis grupos “dominantes” pelos grupos “dominados”. Tal apropriação é realizada por 

meio de frequentes negociações entre homens e mulheres e entre os diferentes grupos de 

mulheres, significando não um simples consentimento, mas acima de tudo a valorização de 

um ethos próprio do mundo dos negócios por todos os agentes envolvidos nesse processo. 
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ANEXO I – Resumo das trajetórias das executivas entrevistadas 

Os resumos das trajetórias das executivas entrevistadas serão apresentados em ordem 

alfabética, com as fotos que elas me forneceram e com a idade que as executivas tinham no 

momento da entrevista. Duas entrevistadas não quiseram se identificar e fizemos a opção 

de inserir nomes fictícios. Nestes casos, as fotos também não serão apresentadas.  

1.   Aléa Steinle é diretora de recursos humanos de uma empresa 

multinacional de serviços do setor marítimo, situada no Rio de Janeiro. Tem 42 

anos e é casada há 11 com um executivo também da área de Recursos Humanos. É 

mãe de dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 5 e mora na Zona Sul do 

Rio de Janeiro, local do seu nascimento. Não tem irmãos e a mãe não exerceu 

atividade remunerada em sua trajetória. Tem formação em psicologia pela 

Universidade Estácio de Sá, e MBA executivo pelo COPPEAD/UFRJ, além de 

fluência em inglês. Estudou em colégios particulares do Rio de Janeiro e casou-se 

pela primeira vez aos 17 anos, o seu primeiro trabalho tendo sido aos 20 anos como 

vendedora em uma loja de roupas. Na faculdade, começou a fazer estágio na área 

de Recursos Humanos de uma grande empresa multinacional, na qual foi efetivada. 

Sentindo a necessidade de aumentar a proficiência em uma língua estrangeira, aos 

27 anos resolveu solicitar uma licença sem remuneração na empresa em que 

trabalhava e vendeu seu carro para custear um período de estudo de idioma nos 

Estados Unidos. Além de estudar inglês, aproveitou para fazer alguns cursos de 

liderança na University of California, San Diego. No retorno ao Brasil, constatou 

que queria novos desafios e pediu demissão da empresa para fazer consultoria por 

um tempo. Após esse período, atuou na área de Recursos Humanos de empresas de 

grande porte de diferentes segmentos, como financeiro, teleatendimento e 

telecomunicações. Atualmente trabalha diretamente com a entrevistada Carolina 

Mesquita, mas já trabalhou em empresas com as entrevistadas Andrea Krug, 

Claudia Klein e Joseana Pereira.   

(Entrevista realizada em 17 de março de 2011) 

 

2.  Ana Paula Campello é gerente de recursos humanos de uma 

empresa de telecomunicações situada na cidade do Rio de Janeiro. Nasceu em 

Niterói, tem 44 anos e é casada há 13 anos com um economista (pequeno 

empresário do setor imobiliário, que já foi executivo de empresa) com o qual tem 

um filho de 9 anos. Mora na Zona Sul do Rio de Janeiro. Estudou em escola 

pública, tem formação em Psicologia e fez pós-graduação lato sensu em Recursos 
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Humanos na Universidade Gama Filho. O pai era vendedor e a mãe funcionária 

pública, ambos nascidos no Rio de Janeiro. Tem um irmão mais velho de 49 anos 

que se formou em administração de empresas e é pequeno empresário na área de 

seguros. Na faculdade, começou a fazer estágio na área clínica e na área de 

Recursos Humanos, quando recebeu o convite para ser efetivada em uma indústria 

química. Trabalhou na área de Recursos Humanos de empresas de consultoria e 

telecomunicações no Rio de Janeiro e também em outras empresas com as 

entrevistadas Aléa Steinle, Andrea Krug, Carolina Mesquita, Claudia Klein, Maria 

e Joseana Pereira.  

(Entrevista realizada em 27 de junho de 2011) 

3.   Andrea Krug é diretora de recursos humanos de uma empresa de 

energia, tem 46 anos e casou-se pela primeira vez aos 25 anos. Está casada há 14 

anos com um executivo da área comercial de uma empresa multinacional e tem 

uma filha de 10 anos. Nasceu em Santa Teresa, Rio de Janeiro, e mora na Zona Sul 

da cidade, na qual sempre trabalhou. É filha de pai paulista, com ascendência 

americana, formação em engenheira eletrônica, com mestrado na área. A mãe não 

exerceu atividade remunerada e nasceu no Rio de Janeiro. Tem três irmãos, sendo 

dois homens e uma mulher. Com 18 anos foi morar na Inglaterra com a família, 

acompanhando o pai que foi trabalhar em uma empresa em Londres. Estudou em 

escolas particulares e é formada em psicologia pela UFRJ, com MBA executivo 

pelo COPPEAD/UFRJ e pós-graduação lato sensu em Recursos Humanos pelo 

IAG/PUC. Tem fluência em inglês e italiano. Começou a fazer estágio com 21 anos 

em uma grande empresa de departamentos. Em sua trajetória profissional, assumiu 

a primeira posição de chefia aos 25 anos e trabalhou em cargos executivos em 

indústrias multinacionais de diferentes segmentos, como química, siderúrgica e 

fabricante de vidros. No setor de telecomunicações atuou em três grandes 

operadoras da área, sendo que na última delas assumiu a posição de diretora de 

Treinamento e Desenvolvimento. Já trabalhou em outras empresas com as 

entrevistadas Aléa Steinle, Ana Paula Campello, Carolina Mesquita, Claudia Klein, 

Maria, Joseana Pereira e Solange Pose.  

(Entrevista realizada em 14 de junho de 2011) 

 

4.  Anna Catharina de Oliveira Marins tem 34 anos, é solteira, nasceu em 

Vila Valqueire, na Zona Norte do Rio de Janeiro e atualmente é gerente de 

remuneração e administração de pessoal em uma empresa do setor de 
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entretenimento na cidade de São Paulo. Os pais são imigrantes nordestinos; a mãe 

tem segundo grau e trabalhou por um período como assistente administrativo, e o 

pai tem formação em administração e ciências contábeis e trabalhou por 18 anos na 

área de Recursos Humanos de grandes empresas, tendo iniciado a sua carreira 

como office-boy, alcançando uma posição executiva em sua trajetória profissional. 

Anna tem um irmão que é professor, com formação em letras. Estudou em colégios 

particulares e tem formação em administração, com pós-graduação lato sensu em 

Recursos Humanos e Marketing pela Universidade Cândido Mendes. Domina com 

fluência o inglês e o espanhol. Durante a sua trajetória profissional, passou por 

empresas de diferentes setores, como consultoria, telecomunicações, comércio e 

seguradora. Atualmente reside no bairro do Itaim Bibi, na cidade de São Paulo. 

Trabalhou em outras empresas com as entrevistadas Aléa Steinle, Andrea Krug e 

Carolina Mesquita.  

(Entrevista realizada em 01 de novembro de 2009) 

 

 

5.  Carolina Mesquita tem 36 anos, nasceu na Zona Sul do Rio de 

Janeiro e é atualmente gerente de desenvolvimento de recursos humanos de uma 

empresa multinacional de serviços do setor marítimo na mesma cidade. Trabalha 

diretamente com Aléa Steinle. É casada há sete anos com um professor, tem um 

filho de 1 ano e estava grávida do segundo no momento da nossa entrevista. Filha 

de um advogado do Rio de Janeiro, tem uma irmã mais velha que seguiu a 

profissão do pai. A mãe nasceu no Paraná, é formada em história, mas nunca 

exerceu uma atividade remunerada. Estudou em escolas particulares, formou-se em 

psicologia pela UFRJ e fez pós-graduação lato sensu em Marketing na FGV/RJ. 

Tem fluência em inglês. Começou a fazer estágio no final da faculdade e foi 

efetivada. Assumiu o seu primeiro cargo executivo aos 29 anos e trabalhou em 

empresas dos segmentos financeiro e de telecomunicações. Além de Aléa, Carolina 

já trabalhou em outras empresas com as entrevistadas Ana Paula Campello, Anna 

Catharina Marins, Claudia Klein, Maria e Joseana Pereira.  

(Entrevista realizada em 23 de dezembro de 2010) 

6.  Claudia Klein tem 38 anos, nasceu em Madureira na Zona Norte da 

cidade do Rio de Janeiro, é casada há 16 anos com um advogado, empresário do 

setor de advocacia; não tem filhos. Atualmente é  diretora de recursos humanos de 

uma empresa multinacional de comésticos. A mãe nasceu em Pernambuco e nunca 
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exerceu uma atividade remunerada. O pai nasceu em Minas Gerais e tem formação 

em Direito e Sociologia. Tem três irmãos, duas mulheres e um homem: uma 

engenheira, uma biomédica e um analista de sistemas. Estudou em colégios 

públicos, formou-se em Estatística pela UERJ e fez pós-graduação lato sensu em 

Engenharia Econômica e MBA executivo pelo COPPEAD/UFRJ. Fala com 

fluência o inglês e o espanhol e no momento da entrevista estava estudando francês. 

Começou a trabalhar aos 17 anos como assistente administrativo na agência de um 

banco, depois fez estágio na área de Logística em uma indústria no Rio de Janeiro, 

na qual foi efetivada e, um ano depois, transferida para São Paulo. Assumiu a sua 

primeira posição executiva aos 26 anos e atuou em empresas do Rio de Janeiro e de 

São Paulo de diferentes segmentos, como indústria de bebidas, tecnologia da 

informação, telecomunicações, indústria de embalagens e cosméticos. Já trabalhou 

em outras empresas com as entrevistadas Aléa Steinle, Andrea Krug, Ana Paula 

Campello, Carolina Mesquita, Maria, Rosana e Joseana Pereira.  

(Entrevista realizada em 16 de novembro de 2009) 

 

7.  Joseana Pereira tem 43 anos, é solteira, sem filhos, e gerente de 

recursos humanos de uma empresa de telecomunicações. Nasceu na Baixada 

Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e tem um irmão adotivo do primeiro 

casamento da mãe. É filha de pais imigrantes nordestinos que estudaram até o 

ensino fundamental. O pai era pernambucano, carvoeiro e trabalhava na Marinha e 

a mãe, cearense, não exercia atividades remuneradas. Sempre estudou em colégios 

particulares, formou-se em psicologia pela UERJ e fez diversos cursos de pós-

graduação lato sensu nas áreas de Marketing, Qualidade e Psicologia do Trabalho. 

Tem fluência em inglês e espanhol. Começou a trabalhar com 18 anos como 

assistente administrativo e, logo em seguida, fez estágio no segundo semestre da 

faculdade. Quando se formou, foi contratada para trabalhar na área de Recursos 

Humanos de uma grande loja de departamentos. Além do Rio de Janeiro, já fixou 

residência em Curitiba e em São Paulo durante a sua trajetória profissional. 

Assumiu a sua primeira posição executiva aos 34 anos e atuou fortemente no 

segmento de telecomunicações em três empresas diferentes. Já trabalhou em outras 

empresas com as entrevistadas Aléa Steinle, Andrea Krug, Ana Paula Campello, 

Carolina Mesquita, Claudia Klein e Maria.  

(Entrevista realizada em 28 de dezembro de 2009) 

8.  Maria* atualmente é gerente de recursos humanos de uma empresa 

de energia. Nasceu no Espírito Santo, tem 41 anos e aos 17 veio morar sozinha no 

Rio de Janeiro para fazer faculdade de psicologia na UFF. Além da graduação, tem 
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mestrado na área de Psicologia do Trabalho pela PUC/RJ e fez cursos de pós-

graduação lato sensu nas áreas de Educação Infantil e Psicanálise. Concluiu 

também o MBA em Recursos Humanos pela FGV/RJ e o MBA em varejo pela 

USP. Os pais nasceram no Espírito Santo: a mãe, com ascendência portuguesa, não 

exerceu atividades remuneradas; o pai, com ascendência italiana, era 

oftalmologista. Tem apenas uma irmã e atualmente reside na Zona Sul do Rio de 

Janeiro. Casou-se pela primeira vez aos 26 anos com um médico. Está casada há 11 

anos com um executivo, tem um filho de 5 anos e no momento da entrevista estava 

grávida do segundo. Na sua trajetória profissional, também atuou na área de 

Recursos Humanos de empresas de diferentes setores, como financeiro, 

telecomunicações e indústria. Nessas empresas trabalhou com as entrevistadas Ana 

Paula Campello, Anna Catharina, Carolina Mesquita, Claudia Klein e Joseana 

Pereira.  

(Entrevista realizada em 04 de novembro de 2009) 

 

 

9.   Rosana* atualmente é diretora de recursos humanos de uma grande 

empresa do setor imobiliário, situada em São Paulo. Tem 40 anos, nasceu na Zona 

Sul do Rio de Janeiro e estudou em colégios públicos e particulares da região. O pai 

também nasceu no Rio de Janeiro, estudou até o ensino fundamental e começou a 

trabalhar como motorista no comércio até abrir a sua própria loja. A mãe é do 

Paraná, filha de imigrantes poloneses, nunca exerceu atividades remuneradas. Tem 

uma irmã mais velha com formação em Psicologia. Rosana casou-se pela terceira 

vez há três anos e tem um filho de 14 anos do primeiro casamento. Sempre foi 

casada com executivos e, quando morou na Espanha para acompanhar a 

expatriação do primeiro marido e já com o filho recém-nascido, aproveitou para 

fazer um MBA em Operações no país. Além desse curso, tem formação em Direito 

pela Universidade Cândido Mendes e fez o MBA executivo do COPPEAD/UFRJ. 

De acordo com as oportunidades de trabalho oferecidas, ora reside em São Paulo, 

ora no Rio de Janeiro. Atualmente mora em São Paulo, onde já está há mais de sete 

anos. Assumiu o primeiro cargo executivo aos 22 anos, quando se tornou gerente 

de uma grande indústria, e foi convidada para ser diretora em outra empresa aos 27 

anos. Em sua trajetória profissional, atuou na diretoria de Recursos Humanos de 

empresas do setor bancário, mercado varejista, telecomunicações e indústria. 

Trabalhou por um período com a entrevistada Claudia Klein.  

(Entrevista realizada em 20 de maio de 2011) 

 



 231 

10.         Solange Pose nasceu em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, tem 

47 anos, atualmente é solteira, foi casada por 11 anos e não teve filhos. Os pais 

nasceram no Rio de Janeiro também: a mãe não exerceu atividades remuneradas e o 

pai assumiu o armazém do avô, que era espanhol, comércio que fica no bairro onde 

eles nasceram e que atualmente o irmão administra. É formada em Psicologia e fez 

três cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de Gestão do Conhecimento, 

Novas Tecnologias em Educação e Psicologia Social. Atualmente é gerente de 

desenvolvimento de recursos humanos de uma grande empresa de teleatendimento 

no Rio de Janeiro. Durante a sua trajetória profissional, além de exercer cargos em 

empresas na cidade do Rio de Janeiro, fixou residência em São Paulo e em Brasília 

em função do trabalho. Também atuou em diversos segmentos, como comércio 

varejista, consultoria, telecomunicações, energia e teleatendimento. Em algumas 

dessas empresas, trabalhou com as entrevistadas Andrea Krug e Ana Paula 

Campello.  

(Entrevista realizada em 26 de julho de 2011) 

*As entrevistadas pediram para não ser identificadas e optamos por um nome fictício. 
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ANEXO II - ROTEIRO GERAL DE ENTREVISTA - EXECUTIVAS 

 

 

HISTÓRIA DE VIDA  

 

Informações iniciais 

1. Nome todo.  

2. Nome dos pais. 

3. Profissão. Escolaridade. Principais cursos de formação. Idiomas. 

4. Cargo atual. Em que empresa? 

5. Data de nascimento. Idade. (Investigar possível influência geracional). 

6. Sua cor/etnia. Autodeclaração de acordo com os critérios do IBGE: 

(  ) branca (   ) preta (   ) amarela (   ) parda   (   ) indígena.   

 

Origens familiares e rede de relações 

7. Local de nascimento. 

8. Onde mora atualmente? 

9. Quem são seus pais e de onde eles são? 

10. Qual a formação deles e quais suas profissões? (verificar origens familiares: 

nuclear ou de outros tipos de configurações? As mães trabalhavam? ) 

11. Você tem irmãos? 

12. Quais os colégios que você freqüentou? (verificar se forma colégios 

particulares/públicos) 

13. Existe algum colega da época de colégio que você tenha encontrado em sua 

trajetória profissional? E da faculdade? 

 

Família atual 

14. Qual o seu estado civil? (verificar ocorrência de União Estável). 

15. (caso seja casada) Há quanto tempo você é casada? 

16. É o seu primeiro casamento? Com que idade se casou pela primeira vez? 

17. Qual a profissão e cargo atual do seu marido? 

18. Você tem filhos? Quantos? Mesmo casamento. Idade. Sexo. 

19. (Caso não tenha, explorar se foi uma escolha) 
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 CONCILIAÇÃO FAMÍLIA-TRABALHO-VIDA PESSOAL  

Maternidade 

20. O que representa a maternidade para você? (Perguntar independente de ser mãe). 

21. Como foi (construída/negociada) a decisão de ser mãe? Precisou fazer alguma 

concessão, aguardar o melhor momento? (Caso positivo) qual foi o melhor 

momento? 

22. Você encontrou alguma dificuldade na conciliação da maternidade-trabalho? (Caso 

positivo) Quais foram as principais dificuldades encontradas? 

23. Você recebe apoio de profissionais para o cuidado com os filhos? Que tipo de apoio 

(babá, creche e etc) 

24. Você recebe apoio da família para o cuidado com os filhos? Que familiar auxilia 

neste processo (marido, mãe, pai, sogra, irmãos e etc.) 

25. Qual é a sua avaliação a respeito das políticas internas das empresas em relação à 

maternidade? 

26. Em algum momento da sua trajetória profissional você se sentiu discriminada por 

ser mulher e/ou mãe em processo seletivo? E de promoção? (Perguntar 

independente de ser mãe). 

27. E em relação a cor, em algum momento você se sentiu discriminada? Você acha 

que a empresas faz esse tipo de discriminação? (Perguntar independente de ser 

mãe). 

28. Qual a sua opinião sobre a licença-maternidade de 180 dias? (Perguntar 

independente de ser mãe). 

29. Você considera que a maternidade ou a escolha de não ser mãe dificultou/facilitou 

a sua ascensão profissional? (caso positivo) Quais foram as principais 

dificuldades/facilidades encontradas? (Perguntar independente de ser mãe). 

30. Você estabeleceu alguma estratégia pessoal de conciliação da maternidade com o 

trabalho? 

 

Vida pessoal 

31. Como você avalia a sua qualidade de vida atual? 

32. O que seria qualidade de vida para você? (avaliar os elementos atribuídos) 

33. Você possui alguma rotina de exercícios, esportes ou dieta alimentar diferenciada? 

34. Você encontra dificuldades na conciliação do trabalho com a sua vida pessoal? 

35. Em média quantas horas de trabalho remunerado semanal? 
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36. Em média quantas horas de trabalho doméstico semanal? 

37. Você viaja a trabalho? Qual a freqüência? Viagens nacionais/internacionais? 

38. Você conta com profissionais para ajudá-la nos cuidados com a casa? Quais? Qual 

a freqüência? 

39. Como você avalia a atuação do seu marido nas atividades domésticas? (somente 

casadas) 

40. Você tem alguma atividade/hobby extra-trabalho? Quais? 

41. Atualmente você pratica alguma atividade física? E como é a sua alimentação? 

42. Você estabeleceu alguma estratégia pessoal de conciliação da vida pessoal com o 

trabalho? 

 

 

 

REVISTAS 

43. Quando falamos de um ‘exemplo’ de executiva, qual é o primeiro nome que lhe 

vem à cabeça? 

44. Você conheceu a revista Vida Executiva? Chegou a ler alguma edição? O que 

achou? (levar alguns exemplares com executivas na capa) 

45. Caso você visse nas bancas, você compraria esta revista? Por quê? 

46. Você conhece alguma das executivas apresentadas na revista? 

47. Você acredita que esta revista era voltada para que público? 

48. A forma como as executivas são apresentadas condiz com o seu 

cotidiano/realidade? 

49. Você ler revistas de negócios? Quais? 

50. Você ler outras revistas? Quais? 

 

 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL  

51. Fale um pouco sobre a sua trajetória profissional. 

52. Você encontrou alguma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho? 

53. Você acredita que  as conquistas do movimento feminista ajudaram de alguma 

forma na sua trajetória profissional? 

54. Quando e onde você assumiu o seu primeiro cargo executivo? Qual foi o cargo e 

como você se sentiu? 
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55. Você encontrou alguma dificuldade de ascensão para cargos executivos? 

56. Quais são os fatores que ajudaram na sua ascensão profissional? 

57. Alguém te ajudou neste processo? 

58. Você encontrou dificuldades de ascensão? Quais? 

59. Você estabeleceu alguma estratégia para galgar cargos maiores? 

60. Durante a sua trajetória, você encontrou alguém que foi uma referência/inspiração 

para o seu crescimento? Quem? 

61. Você acredita que o fato de estar na área de recursos humanos ajudou a sua 

ascensão? 

62. O fato de ter uma mulher na área de recursos humanos aumentou as possibilidades 

de inserção e/ou manutenção e/ou ascensão de mulheres para cargos executivos? 

63. Você acredita que existam segmentos e/ou áreas mais favoráveis para a inserção e 

ascensão de mulheres? Quais? 

64. O crescimento do mercado de telecomunicações no Rio de Janeiro (a partir de 

1998) ajudou na sua inserção e ascensão de carreira? 

65. O fato de ter trabalhado em empresa de telecomunicações ajudou na sua ascensão? 

66. Na sua trajetória profissional você teve que mudar para o RJ/SP devido ao 

trabalho? Quantas vezes? Por quê? Foi preciso fixar residência em algum outro 

lugar além dessas cidades. 

67. O que você considera fundamental na formação de uma mulher para assumir cargos 

executivos? 

68. No seu processo de ascensão profissional, qual foi o peso do seu networking  (rede 

de relações)? Como ele foi acessado? Você considera este fator importante na 

ascensão? 

69. Como é o seu relacionamento com os executivos? É diferenciado do 

relacionamento com as executivas? 

70. Você considera a sua remuneração adequada para o cargo que você ocupa? 

71. O que você considera uma boa faixa salarial para o cargo que você ocupa 

atualmente? 

72. O que representa o ‘sucesso” para você? 

73. O que seria  para você “uma mulher de sucesso”? 

74. Você se considera uma mulher bem sucedida? Por quê? 

75. O que você atribui o seu “sucesso” 

76. Quais são os seus planos de carreira para o futuro? 
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REPRESENTAÇÕES, ETHOS E ESTILO DE VIDA  

77. Você acredita que exista um estilo de vida próprio das executivas? 

78. Caso positivo, quais seriam as principais características deste estilo? 

79. Existe um jeito próprio de se vestir das mulheres executivas? Qual? 

80. Existe uma postura mais correta para assumir uma posição executiva? 

81. Existe uma linguagem própria do meio executivo? Poderia citar alguns termos? 

82. O que diferencia a executiva do executivo (homem)? Existe alguma diferença? O 

que é similar? 

83. Você já foi tratada de forma diferente no trabalho por ser mulher?  

84. Existem diferenças no estilo de gestão de mulheres executivas? Caso positivo, 

Quais são as principais características deste estilo? 

85. Para você o que representa ser uma executiva? 

 

Observações: 

 

 Ao final solicitar a entrevistada uma foto e a assinatura do termo de “cessão de 

direitos sobre depoimento oral” 
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ANEXO III - ROTEIRO DE ENTREVISTA – EDITORA SÍMBOLO 

 

REVISTA MULHER EXECUTIVA 

1. O que motivou o relançamento da revista Vida/Mulher Executiva? 

2. Por que mudou o nome da revista de Vida Executiva para Mulher Executiva? 

3. Por que houve mudança na diagramação (comparando com o período 2004-2007)? 

4. A forma como as entrevistadas aparecem na capa, também mudou (comparando 

com o período 2004-2007). Nessa nova versão, elas aparecem em posturas mais 

descontraídas e com roupas um pouco mais informais. O que motivou essa 

mudança? 

5. Qual era o público-alvo da revista? 

6. Qual era a tiragem mensal? Em que regiões ela circulava? 

7. Geralmente, qual era o perfil das entrevistadas? 

8. A revista sofreu alguma modificação ao longo do seu período de publicação? Em 

caso positivo, quais foram os motivos que originaram essas mudanças?  

9. Quais eram os principais anunciantes? 

10. Quais foram os critérios de seleção para o cargo de editor-chefe? Teve mudança de 

profissionais, ocupando esse cargo, durante o período de publicação? O que 

motivou essas mudanças? 

11. Quais eram os critérios de seleção de pauta, assunto ou temas a serem abordados? 

12. Por que a revista acabou? 

 

REVISTA VIDA EXECUTIVA 

13. Qual foi o objetivo inicial de lançamento da revista Vida Executiva? 

14. Qual era o público-alvo da revista? 

15. Qual era a tiragem mensal? Em que regiões ela circulava? 

16. A revista sofreu algumas modificações ao longo do seu período de publicação. 

Quais foram os motivos que originaram essas mudanças? 

17. Quais eram os principais anunciantes? 

18. Quais foram os critérios de seleção dos editores-chefe? E por que ocorreram 

algumas mudanças dos profissionais que ocupavam esses cargos? 

19. Quais eram os critérios de seleção de pauta, assunto ou temas a serem abordados? 

20. Por que a revista acabou? 
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A EDITORA SÍMBOLO 

21. Qual a principal estratégia da editora Símbolo? 

22. A editora Símbolo tem vários títulos voltados para mulheres? Por que essa 

estratégia?  

23. Qual o principal título (revista) da editora? 

24. Qual foi o objetivo inicial de lançamento da revista Donna? 

25. Qual era o público-alvo da revista Donna? 

26. Qual é a tiragem mensal da revista? Em que regiões ela circula? 

27. Por que a editora vendeu alguns títulos para a editora Escala? 

28. Qual é a relação da editora Símbolo com a editora Abril? 

29. O que levou a editora a criar um portal voltado para as mulheres? E por que ocorreu 

a venda? 

30. O que levou a criação da empresa Símbolo Digital? Qual é o conceito? 

31. Qual a situação atual da Editora? 

 

 

 

 

 

 

 

 


