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08 de Novembro de 2013

Entrevista

Sheryl Sandberg: a paladina das mulheres
Em entrevista exclusiva, a COO do Facebook diz que as mulheres deveriam ocupar metade dos
postos de liderança de governos e empresas. Esse é o tema de seu livro 'Faça Acontecer'

Por Filipe Vilicic

Sheryl Sandberg: "A batalha do feminismo ainda não acabou" ( Erin Lubin/Bloomberg/Getty
Images )

A executiva americana Sheryl Sandberg se consagrou neste ano como a principal porta-voz de uma espécie de
feminismo revisado. Em seu best-seller Faça Acontecer – Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar (Companhia
das Letras; 272 páginas; 34,50 reais, ou 24 reais na versão digital), ela apresenta o problema: “Faz mais de vinte
anos que estou no mercado de trabalho, e muita coisa continua igual. É hora de encarar o fato: nossa revolução
empacou. Promessa de igualdade e igualdade de fato são coisas diferentes.” E a solução? “Um mundo de fato
igualitário seria aquele em que as mulheres comandassem metade dos países e das empresas e os homens
dirigissem metade dos lares.” Ela dá cara autobiográfica ao livro para mostrar como mulheres podem e devem
alcançar a liderança em empresas. Além de suas palavras, o currículo de Sheryl, que há pouco completou 44 anos, é
exemplar por si só. Formada em administração pela Universidade Harvard, ela trabalhou no Banco Mundial, foi chefe
da equipe do secretário do Tesouro americano e vice-presidente do Google. Mas ganhou fama mesmo – e se tornou
uma das mulheres mais influentes dos Estados Unidos –, ao assumir como COO (chefe do departamento de
operações, na sigla em inglês; um dos cargos mais altos da companhia) do Facebook em 2008. Tornou-se uma
famosa advogada dos direitos das mulheres dois anos depois, em 2010, ao apresentar uma inspiradora palestra
sobre o assunto (confira o vídeo abaixo). Papel que se fortificou com a publicação de seu livro neste ano – que
figurou nas listas de mais vendidos nos Estados Unidos e no Brasil. Na entrevista que Sheryl concedeu a VEJA, ela
não quis se aprofundar nos negócios do Facebook, mas muito disse sobre o papel das mulheres como líderes
globais.

Por que é importante ter mais mulheres em cargos de liderança? Não há país no mundo com mais de 5% de
suas empresas sob o comando de mulheres. Na América Latina, o porcentual é ainda menor, de menos de 2%. Mas
temos 50% da população mundial de mulheres. Isso mostra o quanto não sabemos aproveitar o potencial e o talento
dessa população. Warren Buffet [investidor americano e quarto homem mais rico do mundo] uma vez disse que só foi
tão bem-sucedido por ter competido apenas com metade da população, a formada pelos homens. Imagine o aumento
em produtividade que teríamos se homens e mulheres trabalhassem como iguais, dividindo postos de liderança.
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Também veríamos ambientes familiares mais saudáveis se homens repartissem com mulheres as tarefas domésticas.

No passado havia mais feministas, como você. O que mudou? Na geração anterior à minha a batalha pelos
direitos das mulheres era intensa. Mas minha geração começou a sentir, de forma falsa, que o trabalho estava feito.
A vida me fez uma feminista quando vi que as mulheres ainda não são iguais no mercado de trabalho. Foi aí que
reparei que a batalha não acabou.

O que as mulheres podem fazer para conquistar mais cargos de liderança? Homens costumam se sentir mais
confiantes no trabalho do que as mulheres. Vi isso em todos os lugares onde já fui fazer negócios no mundo. Em
uma reunião, homens tendem a se sentar no centro da mesa ou na ponta dela. Mulheres, mesmo as de mesmo nível
hierárquico que eles, escolhem cadeiras em posições desfavoráveis. Nas reuniões, homens falam mais e são mais
ouvidos. Mulheres são interrompidas continuamente. Minhas dicas para as mulheres são: sente-se no melhor lugar
da mesa, você merece, e fale com confiança. Para homens, digo: se você notar que a fala de uma mulher foi
interrompida, pare a reunião e explique que ela deve continuar a falar. Nesse cenário, as empresas também têm de
se adequar para compreender os desafios que as mulheres têm pela frente.

No Facebook as mulheres são mais participativas do que os homens. Isso pode indicar que elas são mais
ouvidas agora do que no passado? Esse não é o ponto. A questão é que mulheres têm de ser ouvidas no poder,
no corpo executivo de uma empresa, em governos. Vemos muito mais homens do que mulheres nessas mesas. O
Brasil tem uma mulher na presidência. E Dilma Rousseff conseguiu multiplicar por três a presença de mulheres em
cargos de comando do governo, se comparado com a administração anterior. É algo bom, mas as mulheres ainda
representam apenas um terço do gabinete de Dilma. Por que não 50%? Nos Estados Unidos foi tido como uma
grande notícia o anúncio de que 20% do Senado seria composto por mulheres. Isso não é ideal. Novamente,
precisamos de 50%.

O mundo digital é muitas vezes visto como sexista. No livro The Boy Kings (Os Reis Garotos, em tradução
livre), Katherine Losse, uma ex-funcionária do Facebook, conta como se sentia num ambiente hostil às
mulheres dentro da empresa e como via Mark Zuckerberg como um machista. Você sente isso no
Facebook? Não vou comentar esse livro. Mas considero o Facebook um grande lugar para as mulheres. Temos
direitos de licença maternidade e paternidade iguais para mulheres e homens que trabalham no Facebook. E, o
principal, falamos abertamente dos problemas que envolvem as questões de gênero. Trabalho com o Mark faz cinco
anos e ele me dá todo o apoio para debater esse assunto.

Alguns podem achar que é mais fácil para você, uma executiva de sucesso, falar sobre o assunto do que
para uma mulher pobre em um país como o Brasil ou de uma nação muçulmana onde reprimem as
mulheres. Sou sortuda por ter tido boas oportunidades na vida. Mas também tive de encarar problemas. Certa vez
falei que escolho sair do trabalho às cinco e meia da tarde para ficar com meus filhos. A reação foi extremamente
negativa por parte de muitos executivos. Mas eu ter mostrado que isso é possível e saudável agora ajuda muitos a
poder tomar a mesma decisão. Por ter tido sucesso, vejo que tenho a responsabilidade de ajudar as mulheres a
perceber as oportunidades pelas quais elas devem lutar.

Qual é sua opinião sobre mulheres que abandonam suas carreiras para se dedicar à família? Acho que as
mulheres têm de ter o poder de decidir sobre suas vidas. Se elas querem trabalhar, devem trabalhar. Se elas querem
cuidar da família, é isso que devem fazer. Se querem fazer os dois, há essa opção. Temos de acabar com
estereótipos. Mulheres podem trabalhar e chegar à liderança. Assim como homens devem ter a opção de abandonar
suas carreiras para administrar tarefas domésticas. Ou ambos podem dividir ambas as responsabilidades.

 


