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MULHERES

Em 8 de março comemorou-se em todo o planeta o Dia 
Internacional da Mulher com os eventos mais variados 
destacando o sexo feminino e, em especial, as condições 
de vida das mulheres que têm melhorado substancialmen-
te nas últimas décadas, a ascensão social e o progresso 
de sua carreira profissional. Se bem que as mulheres 
ainda estão longe da igualdade com os homens.
Desde 2006, o Fórum Econômico elabora o Índice Global 
de Diferença entre Sexos (IGDS), que compara os países 
a partir de dados econômicos, políticos, de educação e 
de saúde, procurando acompanhar a evolução rumo à 
igualdade dos gêneros.
Se o IGDS fosse igual a 1, isso significaria igualdade per-
feita entre os gêneros e, quanto mais próximo estiver de 
zero, mais perto se está da desigualdade absoluta entre 
homens e mulheres!?!?

AS 
MULHERES 
TÊM 
CONDIÇÕES 
DE VIDA 
CADA VEZ 
MELHORES...



De acordo com o IGDS, o “paraíso feminino” é na Islândia, 
onde esse índice é de 0,8640, seguida pela Finlândia 
(0,8541) e pela Noruega (0,8403). Os piores países para 
a mulher entre os 135 que foram analisados são: Chade 
(133º), com IGSD igual a 0,5594; o Paquistão (134º), 
com 0,5478; e o Iêmen (135º) com 0,5054.
Na Islândia, a sua primeira-ministra é abertamente 
lésbica, o que já diz algo sobre a igualdade de gêneros 
no país?!?! As mulheres representam 45,5% da força de 
trabalho e a diferença nos ordenados entre sexos, em 
média, é de apenas 10% menor para as mulheres.
Uma lei recente obrigou todas as empresas com mais de 
50 empregados a ter uma proporção de, pelo menos, 40% 
de mulheres nos seus conselhos de administração, uma 
verdadeira revolução se atentarmos para o fato de que, 
atualmente, 90% dos executivos principais ou CEOs (chief 
executive officers) das empresas islandesas são homens.
A prostituição feminina é punida, incluindo-se aí também 
quem paga por ela, e os clubes de strip-tease (ato de tirar 
a roupa enquanto se dança) estão proibidos. Em caso 
de violência doméstica, é o agressor que, por lei, tem de 
abandonar a casa.
As mães e/ou os pais têm direito a 16 meses de licença 
maternidade paga, e o Estado oferece creches (ou berçá-
rios) para as mães solteiras, que custam algo próximo de 
R$ 215 por mês. O resultado desse “excepcional serviço” 
é que a Islândia tem uma das maiores taxas de fertilidade 
da Europa, ou seja, 2,1 crianças por mulher.
Já nas Filipinas temos uma grande surpresa, pois, apesar 
das dificuldades relativas ao aborto e ao divórcio – o país 
é muito católico –, entre os objetivos da Magna Carta 
das Mulheres, um documento aprovado em 2009, está a 
paridade de 50-50 na administração pública, ou seja, o 
mesmo número de homens e mulheres ocupando cargos 
públicos e, além disso, acabou-se com a discriminação no 
acesso à educação e à saúde. Não é por acaso que o IGDS 
nas Filipinas é de 0,7757, ficando na 8ª posição, à frente 
da Suíça, com IGDS de 0,7672, ocupando a 10ª posição. 
Uma interessante surpresa vem de alguns países da 
África. O Lesoto, juntamente com a África do Sul, tem 
algumas conquistas para as mulheres semelhantes às da 
Islândia. No Lesoto, a diferença entre gêneros no acesso 
à educação e à saúde é nula; já na África do Sul é o nível 
de participação das mulheres na política que impressiona: 
45% dos deputados são do sexo feminino.
No planeta, existem muitos países que não são muito 
benevolentes com as mulheres. Esse é o caso da Arábia 
Saudita, cujo IGDS é de 0,5731, ou seja, o país ocupa a 
131ª posição. Todas as mulheres sauditas são obrigadas 
por lei a ter seu guardião masculino, que as deve acom-
panhar nos seus deslocamentos, e elas não podem ser 
eleitas para cargos políticos relevantes. As mulheres 
constituem apenas 16,5% da força de trabalho e não 
podem dirigir automóveis. Andar na rua sem o niqab 
é impensável.
As violações das regras de conduta pelas mulheres são, 
geralmente, vigiadas pela temida Mutaween, ou seja, a 

Polícia para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, 
que aplica reprimendas bem sérias... Os restaurantes são 
bastante segregados, sendo que existem aqueles para 
as famílias e outros que só podem ser frequentados por 
homens solteiros.  
Bem, a Arábia Saudita pode ser considerada um inferno 
na Terra pelas mulheres ocidentais, onde vivem as mu-
lheres sauditas.

AS “DAMAS DE FERRO”!!!
No momento, existem 17 presidentes da República e 
primeiras-ministras exercendo o poder no mundo, o que 
é relativamente pouco se considerarmos que há 193 
países na Organização das Nações Unidas.
Aí vai a lista dessas “damas de ferro” (um apelido que 
foi dado à primeira-ministra Margareth Thatcher, que 
governou o Reino Unido no período de 1979 a 1990 com 
muito rigor, enfrentando muitas greves e forte oposição, 
mas conseguiu reerguer a economia britânica) com a data 
em que iniciou o seu governo:

1ª)  Angela Merkel, chanceler da Ale-
manha desde 22/11/2006.

2ª)  Ellen Johnson Sirleaf, presidente 
da Libéria desde 16/1/2006.

3ª)  Cristina Fernández de Kirchner, 
presidente da Argentina desde 
10/12/2007.

4ª)  Sheikh Hasina, primeira-ministra de Bangladesh 
desde 6/1/2009.

5ª)  Jóhanna Sigurdardóttir, primeira-ministra da Islân-
dia desde 1/2/2009.

6ª)  Dalia Grybauskaite, presidente da Lituânia desde 
12/7/2009.

7ª)  Laura Chinchilla, presidente da 
Costa Rica desde 8/5/2010.

8ª)  Kamla Persad-Bissessar, primeira-
-ministra de Trindad e Tobago desde 
26/5/2010.

9ª)  Julia Gillard, primeira-ministra da 
Austrália desde 24/6/2010.

10ª)  Dilma Rousseff, presidenta do 
Brasil desde 1/1/2011.

11ª)  Atifete Jahjaga, presidente do Kosovo desde 
7/4/2011.

12ª)  Yingluck Shinawatra, primeira-ministra da Tailân-
dia desde 5/8/2011.

13ª)  Helle Thorning-Schmidt, primeira-ministra da 
Dinamarca desde 3/10/2011.

14ª)  Portia Lucretia Simpson-Miller, primeira-ministra 
da Jamaica desde 5/1/2012.

15ª)  Joyce Banda, presidente do Mala-
wi desde 7/4/2012.

16ª)  Park Geun-Hye, presidente da 
Coreia do Sul a desde 25/2/2013.

17ª)  Alenka Bratušek, primeira-minis-
tra da Eslovênia desde 28/2/2013.

Angela Merkel

Dilma Rousseff

 Joyce Banda
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Falando especificamente das mulheres brasileiras na 
administração pública, em especial aquelas que foram 
eleitas prefeitas em 2012, constata-se que elas são 664 
entre os cerca de 5.568 municípios, ou seja, aproxima-
damente 11,92% de todos os prefeitos eleitos, com uma 
única mulher à frente da prefeitura de uma capital de 
Estado, ou seja, Teresa Surita, em Boa Vista, em Roraima.
Foi em 1995 que a lei eleitoral definiu que os partidos 
brasileiros deveriam apresentar, no mínimo, 20% de 
candidatos do sexo feminino. E, na primeira eleição após 
essa determinação, as mulheres ganharam 3,4% das 
prefeituras. Porém, a cada nova eleição desde então, 
elas foram galgando maior presença. No Estado de São 
Paulo, entre as 645 prefeituras, em 2012 foram eleitas 
58 prefeitas (praticamente 9%).
Aliás, a revista Revide, comemorando o dia 8 de março, 
destacou as sete prefeitas da região de Ribeirão Preto, 
a saber: a advogada Célia Maria Ferracioli dos Santos, 
de São João da Boa Vista; a empresária Cleide Aparecida 
Berti Ginato (terceiro mandato), de Américo Brasiliense; 
a jornalista Dárcy Vera, de Ribeirão Preto (reeleita); a 
psicóloga, advogada e concluindo o curso Gerente de 
Cidade da FAAP, Flávia Mendes Gomes, de Orlândia; a 
professora Silvia Aparecida Meira (reeleita), de Monte 
Alto; e a açougueira Rosa Maria Gonçalves da Silva, de 
Cássia dos Coqueiros.     
Como se dá para notar, as mulheres, apesar de formações 
bem diferentes, estão se candidatando e ganhando cada 
vez mais cargos na gestão municipal...

A LIDERANÇA FEMININA
Muito se tem falado sobre a importância da liderança 
feminina, e uma pessoa que tem se destacado nesse sen-
tido é a presidente Debora L. Spar, do Barnard College, 
uma faculdade privada só para mulheres fundada em 
1889, localizada em Nova York e filiada à Universidade 
Columbia. Ela é autora de muitos livros e artigos e, na 
sua obra mais recente, Wonder Women: Sex, Power and 
Quest for Perfection (algo como Mulher Maravilha: Sexo, 
Poder e a Busca pela Perfeição), ela destaca: “Boa parte 
das jovens de hoje cresceram, pelo menos nos Estados 
Unidos da América (EUA), com suas mães trabalhando 
fora de casa. As mulheres demonstraram, desse jeito, 
que elas podem ser presidentes de seu país ou de uma 
empresa. O maior problema que elas enfrentam não é 
mais o de adentrar no mercado de trabalho, mas, sim, 
buscar o equilíbrio das coisas. Elas sabem que a sua vida 
profissional acabará sendo bem diferente da dos homens, 
pois vão ter que fazer um grande malabarismo para equi-
librar bem a concorrência entre a demanda da carreira, 
da família, dos filhos e dos seus próprios interesses.
Existem muitos experimentos que mostram que as mulhe-
res são menos inclinadas ao risco que os homens. Uma 
das coisas que aprendemos depois da crise financeira é 
que, se mais pessoas se preocupassem com o risco que 
os bancos e as empresas de serviço financeiro (em es-
pecial nos EUA), estavam assumindo, certamente, muita 
dor de cabeça teria sido evitada.
Na minha geração, as mães que trabalhavam se sentiam 
culpadas por abandonar as suas crianças. Já as mães 
que só cuidavam dos filhos sentiam-se culpadas por 
terem abandonado suas carreiras.     
 Acredito que essa geração de mulheres que agora está 

A revista Revide homenageou as 
prefeitas da região de Ribeirão Preto.

A presidente do Barnard College, Debora L. Spar.
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terminando seus estudos pode fazer diversas escolhas 
e elaborar várias estratégias, tanto para ter uma carreira 
profissional como poder conviver bem com a sua família, 
em especial com os filhos. 
No início de uma carreira, a minha sugestão para uma 
jovem é que se esforce bastante no seu trabalho e seja 
boa no que faz. Não passe muito tempo pensando no 
fato de que você é mulher. Ao mesmo tempo, não tenha 
medo de dizer se você acha que está sendo maltratada 
pelo fato de ser mulher!?!?
No dia 8 de março de 2013 “Dia Internacional da Mu-
lher”, o jornal Valor Econômico, para comemorar con-
dignamente a data, publicou a sua pesquisa feita em 
parceria com a empresa de consultoria Egon Zehnder, 
que lhe permitiu apresentar as dez melhores gestoras 
do País. Elas foram escolhidas por um júri integrado por 
pessoas de instituições de ensino superior (IESs), de 
empresas de consultoria e de organizações de vários 
setores produtivos.
Para a definição das dez melhores gestoras, foram le-
vados em conta a complexidade da gestão, o tempo no 
cargo, as mudanças de impacto no negócio, o desem-
penho financeiro, o grau de inovação e a reputação das 
empresas sob o comando dessas executivas.
No suplemento Eu & Fim de Semana, do jornal Valor 
Econômico (8/3/2013), a articulista Stela Campos, no 
seu artigo Liderança feminina, destacou: “Autoconfiantes, 
duronas, femininas, democráticas, focadas em resultados 
e boas formadoras de equipes. Essas são algumas das 
características atribuídas, por especialistas em liderança, 
às executivas brasileiras. Embora nacionalidade e gênero 
não sejam, segundo eles, determinantes na avaliação 
dos bons administradores, não há como negar que as 
gestoras do País têm uma habilidade bastante valorizada 
no mundo competitivo moderno: a resiliência. Soma-se 
a ela a versatilidade adquirida em cenários de mudanças 
rápidas na economia. Além disso, outra marca desse gru-
po é a criatividade, incentivada pela constante busca por 

soluções inovadoras, quase sempre com poucos recursos 
e em ambientes altamente regulados.”
As dez gestoras eleitas na terceira edição do especial 
Valor Liderança – Executivas são exemplos de profissio-
nal competente.
São elas:
1|Andrea Alvares, com formação em administração de 
empresas, presidente da divisão de bebidas da PepsiCo 
Brasil.
2|Carla Schmitzberger, engenheira química que é a 
presidente da unidade de negócios de sandálias da Al-
pargatas, dona da marca Havaianas.
3|Celina Antunes, arquiteta e presidente da Cushman & 
Wakefield para a América do Sul.
4|Chieko Aoki, com formação em Direito, pós-gradua-
ção em administração e especialização em administração 
hoteleira, fundadora e presidente da Blue Tree Hotels.
5|Eliana Tameirão, com formação em biologia e es-
pecialização em marketing, presidente da farmacêutica 
Genzyme no Brasil.
6|Maria das Graças Silva Foster, ou simplesmente 
Graça Foster, engenheira química, com pós-graduação 
em engenharia nuclear e com MBA em economia, presi-
dente da Petrobras.
7|Liliana Aufiero, engenheira civil, com pós-graduação 
em administração, presidente da Lupo.
8|Luiza Helena Trajano, formada em Direito e presi-
dente da rede Magazine Luiza.
9|Maria Eduarda Kertész, formada em administração 
de empresas e com curso de pós-graduação em gestão, 
presidente da divisão de consumo da Johnson & Johnson.
10|Tânia Cosentino, formada em engenharia elétrica e 
presidente da multinacional francesa Schneider Electric 
do Brasil.

Essas dez mulheres executivas em destaque foram sele-
cionadas por sua atuação relevante no cargo de presiden-
te de uma companhia ou no comando de uma unidade 
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de negócios de uma organização de grande porte, de um 
grupo de 50 profissionais, previamente selecionadas, com 
liderança reconhecida no mercado corporativo brasileiro.
É obvio que essas dez executivas servem como excelen-
tes referências para as mulheres mais jovens que desejam 
evoluir na sua carreira nos mais variados setores. E, falando 
ainda em liderança, não se pode deixar de mencionar três 
mulheres que se não estão diretamente na liderança, estão 
muito próximas dela e, certamente, a influenciam.
Esse é o caso da primeira-dama dos EUA, Michelle 
Obama, que tem grande popularidade no seu país, com 

cerca de 67% de aprovação pelo seu desempenho nas 
aparições junto com o marido, o presidente Barack Oba-
ma, quer pelas campanhas em que se envolve, como é 
o caso da sua cruzada no combate à obesidade infantil 
e a promoção de alimentação saudável e de exercícios 
físicos, ou, ainda, em aparições televisivas de grande 
audiência, como foi a entrega do Oscar em 2013. Já há 
quem antecipe que em 2016 ela poderia candidatar-se 
para senadora ou, quem sabe, até para a Casa Branca?!?!
Uma outra mulher poderosa é Hillary Clinton, que já foi 
primeira-dama dos EUA, elegeu-se senadora (mantém-se 
no cargo até agora...) e durante quatro anos (no primeiro 
mandato de Barack Obama) coordenou com eficiência o 
departamento de Estado dos EUA. Sem dúvida, ela, que já 
tentou a candidatura à presidência dos EUA, tem enorme 
probabilidade de ser a presidente do país em 2017, não é?
E agora quem está se destacando muito em todas as via-
gens do novo presidente chinês, Xi Jinping, é a elegante 
primeira-dama , Peng Liyuan, já comparada a Carla Bruni 
e Michelle Obama pelo seu estilo sofisticado. 
Será que chegou a vez de uma primeira-dama da China 
ser conhecida e admirada no mundo todo?
Parece que sim!!! 
Peng Liyuan, esposa do presidente chinês, adotou rapida-
mente esse papel como nunca se viu acontecer antes na 
China. Na verdade, há muito tempo que ela é uma pessoa 
de destaque, com toda a bagagem para ser esposa nú-
mero 1: uma soprano famosa que canta hinos patrióticos 
com um alcance de voz capaz de estilhaçar vidros.
Suas apresentações regulares nos tradicionais festivais 
da Primavera, transmitidas ao vivo pela televisão estatal 
chinesa, significam que ela é muito conhecida em toda 
a China – seja envergando seu uniforme do Exército de 
Libertação Popular enfeitado por tranças douradas, seja 
em um dos seus elaborados vestidos de gala.
Com a ascensão política de Xi Jinping, também o perfil 
de Peng Liyuan cresceu. E ela tem todas as credenciais 

Você está de acordo com o 
que diz a capa da Time?

Michelle Obama. Hillary Clinton. Peng Liyuan.
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– é fotogênica, veste-se extremamente bem e 
defende uma série de boas causas (por exemplo, 
foi embaixatriz do controle do tabagismo em 
2009 e, em 2012, também embaixatriz de luta 
contra a tuberculose e AIDS para a Organização 
Mundial da Saúde, iniciativa que teve a ajuda da 
Fundação Bill e Melinda Gates).
Desde os anos 1980, as primeiras-damas chi-
nesas têm sido mais vistas do que ouvidas!?!? 
A esposa de Deng Xiaoping, Zhuo Lin, viajava 
com frequência ao lado do líder supremo, mas, 
invariavelmente, ficava nos bastidores; a esposa 
de Jiang Zemin, Wang Yeping, foi vista menos 
ainda, em grande parte por causa de sua saúde 
frágil; a de Hu Jintao, Liu Yongqing, raramente 
foi fotografada e quase nunca falou em público.
Parece que com Peng Liyuan as coisas serão muito 
diferentes, até porque hoje vivemos numa época 
de intensa comunicação através da Internet. As-
sim, ela já é uma febre no Sina Weibo, o Twitter chinês, 
e a frase “Peng Liyuan e a sua bolsa” foi procurada no 
popular portal Taobao mais de 15 milhões de vezes em 
alguns dias, o que gerou um bloqueio, inclusive, no Google 
para qualquer bolsa que começasse com “Peng Liyuan”.
É verdade que algumas coisas não vão mudar tão facil-
mente na China. E uma coisa que Peng não deverá esperar 
é algum tipo de agradecimento público de seu marido por 
alguma ideia ou ajuda que tenha lhe dado...
Paul French, no seu artigo A Michelle Obama chinesa, 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo (31/3/2013), 
diz: “Raramente, senão jamais, os líderes políticos da 
China obedecerão aos clichês ocidentais de agradecer em 
público as esposas ou famílias (ou a Deus) pelo sucesso. 
No léxico de Pequim, o partido político é mãe, a amante 
e o poder onipresente.
O povo chinês até recebe um aceno de cabeça como 
agradecimento, mas alguma alusão à vida familiar seria 
impensável para um político chinês.”
Mas tudo pode mudar (como, aliás, mudou muita coisa 
na China nos últimos 20 anos...) e seja este o primeiro 
governo chinês em que se explore com sucesso o poten-
cial poder suave de uma primeira-dama, não é?
Não se pode também deixar de lembrar a edição especial 
de 2012 da revista Performance Líder (nº 10), pratica-
mente dedicada a enaltecer o progresso das mulheres e 
a força extraordinária que elas possuem.
Ao explicar a finalidade da publicação, os editores foram 
extremamente felizes ao destacar: “A mulher possui o 
dom de gerar a vida, não apenas no aspecto biológico, 
mas também no sentido de projetos de valor que contri-
buem com o crescimento e a evolução de tantas outras 
pessoas. 
Partindo dessa compreensão ampliada, a mulher possui 
um potencial enorme, podendo se posicionar de outro 
modo na sociedade, conduzindo sua vida de maneira 
responsável, com a consciência de que suas escolhas 
podem levar evolução a si e a tantos outros indivíduos.

Lembremos que, geralmente, é a mulher a figura presente 
e marcante no processo educacional tanto de homens 
quanto de mulheres, estando, de certa forma, em suas 
mãos o direcionamento da humanidade.
O problema é que, atualmente, não existe uma pedagogia 
social capaz de fazer a mulher compreender  em plenitude 
e extensão o seu valor, o seu papel social e de que ela 
pode ser uma célula de enorme mudança qualitativa. Uma 
pedagogia que demonstre que é necessário que ela se 
realize primeiro como pessoa!!!
Ainda hoje existe uma ênfase prioritária e despropor-
cional para que a mulher seja educada a exercer um 
papel biológico, a executar o programa ‘nasce, cresce, 
se reproduz e morre’. Mas a vida de uma mulher é muito 
mais que isso. Desenvolver a própria inteligência para 
além da vida apenas biológica conduz a horizontes mais 
amplos, proporcionando uma visão de mundo e de si 
mesma jamais imaginada.”
Poucas mulheres da atualidade ocuparam tantos car-
gos de importância política quanto Verónica Michelle 
Bachelet Jeria. No caso dessa médica chilena, significa 
acumular uma sequência de cargos políticos de alta res-
ponsabilidade, tanto em seu país quanto em entidades 
internacionais.
Em 2000, ela ocupou o cargo de ministra da Saúde do 
governo do presidente Ricardo Lagos. Em 2002, passou 
ao posto de ministra da Defesa, assumindo um cargo que 
nunca antes, na América Latina, fora ocupado por uma 
mulher. Em 2005, concorreu à presidência do Chile, que é 
uma das mais expressivas economias da América Latina, 
tendo índices surpreendentes em vários rankings (e bem 
melhores que os do Brasil) como de competitividade no 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) etc.
Eleita em janeiro de 2006, tornou-se a primeira presidente 
sul-americana cuja carreira política foi estabelecida in-
dependentemente do seu marido. Durante o tempo em 
que foi presidente do Chile, entre 2006 e 2010, enfrentou 
várias crises econômicas, protestos estudantis e a catás-

Michelle Bachelet, que provavelmente será reeleita para presidente do Chile.
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trofe natural de um forte terremoto que atingiu o país.
Ao final de seu mandato, como não é permitida uma ree-
leição imediata, deixou o governo com grande aprovação 
popular (mais de 80%) e assumiu, seis meses depois, um 
cargo na direção executiva de uma agência recém-criada 
na Organização das Nações Unidas (ONU), a ONU Mulher.
Michelle Bachelet é um exemplo ímpar de persistência e 
superação de adversidades. O seu potencial de lideran-
ça começou a se manifestar cedo, pois lutou contra a 
ditadura imposta pelo general Augusto Pinochet, assim 
como fizeram os seus pais.
Em 1975, ela e a sua mãe foram presas e depois enviadas 
para o exílio na Austrália e em seguida viveu na Alema-
nha Oriental, onde terminou seus estudos de Medicina e 
voltou para o Chile após a restauração da democracia no 
país em 1990, participando, inicialmente, dos esforços 
nacionais para estruturar um bom sistema público de 
saúde. Em março de 2013, declarou que vai concorrer 
novamente para a presidência do Chile, e tudo indica que 
vai ser muito difícil derrotá-la...
Perguntada se há uma diferença entre liderança política 
feminina e masculina, Michelle Bachelet respondeu: 
“Acredito que na capacidade de tomada de decisões não 
há diferença. Na competência não vejo qualquer tipo 
de diferença entre os homens e as mulheres. O que eu 
vejo é que pode-se ter lideranças que são mais inclusivas, 
mais democráticas, e você pode ter lideranças que são 
mais autoritárias. 
Eu não poderia dizer que só as mulheres são inclusivas e 
os homens não o são, não seria justo. Mas quero ressaltar 
que, no século XXI, tanto para os homens ou as mulheres 
no cargo de presidente (ou primeiro-ministro), eles devem 
apresentar uma liderança inclusiva e não de confronto. 

Você deve ter políticas centradas em pessoas, porque 
essa é a coisa mais importante. As pessoas querem que 
você esteja lá para resolver os problemas que elas têm e 
acredito que tanto homens quanto mulheres são capazes 
de fazer isso.”

DA MULHER “BOMBADA” PARA 
A CARREIRA DE GESTORA
O corpo da mulher brasileira tem servido de laboratório 
para novas tendências mundiais de consumo e beleza. 
Seja nas favelas, bem como nas clínicas de cirurgia 
plástica, as brasileiras vão “inventando moda”. E os 
profissionais de beleza e do entretenimento acreditam 
que muita coisa do que se originou no Brasil tem condição 
de ser difundido pelo resto do mundo (como é o caso da 
música e das novelas brasileiras).
Pois é, o Brasil inventou a “mulher bombada”, uma gíria 
para as mulheres que tomam esteroides anabolizantes, 
como a testosterona. E após tanta experiência com o 
corpo, algumas mulheres decidiram inovar e modelaram 
seus corpos para serem semelhantes aos dos homens 
em termos de musculatura.
Se, inicialmente, era um fenômeno circunscrito à periferia 
de São Paulo ou do Rio de Janeiro e às dançarinas de funk, 
hoje, mulheres bombadas estão em todos os lados – na 
TV, no Carnaval, nas revistas etc. Elas tornaram-se po-
pulares e virais. As coxas grossas de jogador de futebol, 
os ombros largos de um nadador e a barriga e braços 

“ As pessoas querem que você 
esteja lá para resolver os 
problemas que elas têm e 
acredito que tanto homens 
quanto mulheres são 
capazes de fazer isso.” 
Michelle Bachelet

A paranaense Larissa Cunha, que, com delicado sorriso, uma coreografia 
muito criativa e muito feminina, conquistou o Campeonato Mundial de 
Fisiculturismo.
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musculosos de um halterofilista tornaram-
-se os novos padrões de beleza!?!?    
De tão inusitadas, essas mulheres tam-
bém começam a se destacar na demo-
grafia brasileira. Apesar de o Brasil ser 
a sétima maior economia do mundo, a 
sociedade brasileira preserva, em muitas 
regiões, mecanismos quase medievais 
de subjugação feminina. Assim, aquelas 
mulheres com escolaridade baixa encon-
traram na estética uma ferramenta de 
poder e eventual ascensão social.
Um caso típico é o de Larissa Cunha, que 
em 2010 venceu o Campeonato Mundial 
de Fisiculturismo e que passou um tempo 
sofrendo zombarias dos homens devido 
ao seu corpo supermusculoso. Agora ela 
já afirmou que foi aceita como referência 
em beleza e se considera desejada por 
muitos homens.
Pois é, que mutação no comportamento das 
mulheres para se destacarem e poderem 
sobreviver numa sociedade que ainda é machista, não é?
Mas a ambição de uma mulher não pode se restringir a 
cuidar apenas do seu corpo. Ela deve preocupar-se muito 
mais em desenvolver a sua mente!!! E é isso que as mu-
lheres, pelo menos no mundo ocidental, estão fazendo 
cada vez mais, sendo cada vez maior a proporção de 
mulheres nos cursos universitários e de pós-graduação.
Sheryl Sandberg é diretora de operações do Facebook, 
portanto uma executiva poderosa no campo da tecnolo-
gia. Ela resolveu fazer agora uma espécie de manifesto 
feminista no seu livro Faça Acontecer. O livro é uma 
mistura de autobiografia, manual de autoajuda e uma 
certa revolta feminista.
Nele, Sheryl Sandberg procura, de maneira divertida, 
mostrar o longo e difícil caminho que as mulheres ainda 
têm de percorrer para obter igualdade de tratamento no 
mercado de trabalho. 
Numa entrevista para Fernanda Ezabella (publicada no jornal 
Folha de S. Paulo em 14/3/2013), Sheryl Sandberg disse: 
“As pessoas não se sentem confortáveis com as mulheres 
no poder.  Nosso estereótipo diz que mulheres devem sentir, 
ajudar, e cuidar dos outros, enquanto os homens, sim, devem 
ser poderosos. Isso está mudando, e no Facebook há ótimas 
políticas para as mulheres desenvolverem suas carreiras.
Porém, é verdade, também que a maioria das pessoas 
que trabalha para mim são homens, ainda hoje. A maio-
ria da equipe sênior do Facebook é de homens. Aliás, a 
grande parte das equipes seniores em todos os lugares 
é de homens. Mas meu sucesso nos negócios sempre 
dependeu da minha habilidade de trabalhar bem com 
homens e mulheres.
Uma coisa ruim na linguagem corriqueira é que para as 
mulheres ouve-se frequentemente: ‘Mas ela tem tudo!!’. 
Nunca ouvi alguém dizer: ‘Ele tem tudo!?!?’ Por isso acho 
que homens e mulheres devem ter chances iguais. É ver-

dade que existem situações que atrapalham a mulher na 
sua carreira, como quando ela sai do trabalho para ter um 
bebê. Mas esse problema já tem hoje muitos contornos.
O que vejo, felizmente, são muitas mulheres ocupando 
cada vez mais cargos de destaque nas empresas e nos 
governos, e torço para que Hillary Clinton seja candidata 
e se torne a nossa próxima presidente aqui nos Estados 
Unidos da América (EUA).”
Se já houve uma geração “heroica” de feministas que se 
ocupou de bandeiras como a liberalização do aborto, o 
direito ao sexo casual, a aplicação dos métodos anticon-
cepcionais e a paridade de remuneração, a nova geração 
se concentra em uma questão bem mais prosaica. Afi-
nal, ainda há poucas mulheres em posição de liderança 
porque o sistema não ajuda quem precisa conciliar 
carreira e filhos (com babás, horários flexíveis, trabalho 
em casa etc.), ou porque falta ambição às mulheres?
Vamos recorrer de novo a Sheryl Sandberg, que res-
ponde a essa questão da seguinte maneira: “Nós nos 
refreamos de várias maneiras, em coisas grandes ou 
miúdas, por falta de autoconfiança, por não levantar a 
mão, por recuar quando deveríamos fazer acontecer. 
Interiorizamos as mensagens negativas que ouvimos ao 
longo da vida – as mensagens que dizem que é errado 
falar sem rodeios, ter iniciativa, ser mais poderosas do 
que os homens. Reduzimos nossas expectativas do que 
podemos realizar. Continuamos a cumprir a maior parte 
do trabalho doméstico e da criação dos filhos. Compro-
metemos nossas metas profissionais para dar espaço a 
companheiros e filhos que, às vezes, ainda nem existem.”
Em resumo, o que Sheryl Sandberg acha é que não adian-
ta culpar a falta de condições para a ascensão feminina 
na hierarquia corporativa. O que cada mulher deve fazer 
é ir à luta, tendo muita ambição e uma mente repleta de 
conhecimentos!!!  

A diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, que virou uma 
referência para as mulheres com o que diz no seu livro Faça Acontecer.
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