
Triumph amplia presença no país
A Triumph anunciou ontem os planos para aumentar a presença

no Brasil. A companhia inglesa revelou no Salão Duas Rodas,

no Anhembi, em São Paulo, que terá em seu leque de opções

oferecidas ao mercado nacional sete novas motocicletas. Os

modelos, que devem entrar em 2014, vão ampliar para 15 o número

de motos no portfólio, com 12 montadas na fábrica em Manaus. iG

Como surgiu o “Prêmio WEPs
Brasil 2014”?

A ideia veio em março deste ano,
depoisquerecebemosoprêmioda

ONU.Desenvolvemosnosúltimos
dez anos umprograma deequida-
de de gêneros de acordo com os
Princípios de Empoderamento
das Mulheres, os WEPs (sigla em
inglês). São pilares que sustentam
todaacadeia,dapolíticaàpartede
recursoshumanos,demodoaper-
mitir com que as mulheres te-

nham maior presença na cúpula
das empresas. No grupo das Mu-
lheres Empreendedoras do Para-
ná, nós passamos a pensar em
uma premiação para incentivar as
empresas tanto a adotar quanto a
entender oquesãoos WEPs.

As mulheres ainda estão muito
distantes das decisões do alto es-
calão das empresas?

As pesquisas mostram que as
mulheres entram mais na univer-
sidade que os homens e estudam
por um tempo maior, mas a cur-
va se abre e apenas 4% delas en-
tram nos comitês de alta direção
das empresas. Então há uma difi-
culdade das mulheres cresce-
rem e chegarem lá. Isso é uma
questão cultural, das mulheres
serem donas de casa enquanto
os homens vão para as empre-
sas. Então temos que quebrar es-
ses paradigmas. As mulheres
têm maior responsabilidade pe-
lo lar e pela criação dos filhos,
mas isso não inviabiliza a entra-
da delas na gestão corporativa.

Qual é o panorama no Brasil?

O Brasil já começou a entrar nesse
mapa, mas não pode ser apenas
através das grandes empresas. A
cultura precisa ser disseminada.
Nós melhoramos muito nos últi-
mos20anos,maisaindanaúltima
década.Mashámuitoacaminhar.
Itaipu, por exemplo tinha 10% de
mulheres na gerência e 16% no
quadro há dez anos. Hoje são 22%
somente noquadro gerencial.

Quantas empresas vão partici-
par? Como vai funcionar o prê-
mio?

Oprêmioéeducativo.Nosite(pre-
miowepsbrasil.org) as empresas
grandes, médias ou pequenas vão
fazer uma auto-avaliação. Não é
preciso ter aderência aos princí-
pios do WEPs nem um programa
estruturado. Seráapenas umaau-
to-avaliação. A partir disso, va-
mos fazer as diligências para
quem atingir determinadas pon-
tuações e, assim, determinar os
premiados.Seráumaprimeiraex-
periência,masaideiaéfazerapre-
miaçãoacadaanoapartirdeago-
ra. Ou duas vezes por ano. O im-
portante é desenvolver a cultura.
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‘UMA CULTURA
PRECISA SER
DISSEMINADA’

Diretora financeira do Brasil da Itaipu Binacional

Promover a igualdade para permitir que a competência
femininaaflore comoumdiferencialnas decisõesestra-
tégicasdas empresas éabandeiradeMargaret Groff, di-
retora financeira da Itaipu Binacional, que nesta sema-
na lança o “Prêmio WEPs Brasil 2014”
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