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Este conteúdo contempla o resumo original do livro
“Como as mulheres chegam ao topo", de Sally

Helgesen e Marshall Goldsmith.
 

Este resumo foi cuidadosamente criado pela nossa
equipe que leu, interpretou e destacou trechos

interessantes da obra.
 

A versão completa está disponível para compra e
leitura online nas principais livrarias e plataformas

digitais.



Introdução
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As mulheres romperam muitas barreiras,mas no campo
profissional ainda enfrentam desafios que os homens não
enfrentam. Enquanto os homens são elogiados por assumir
riscos e se afirmar, as mulheres são mantidas com um padrão
diferente. 
 
Eles, são recompensados   por serem bons e ajudar os outros.
Elas, tentam se adaptar a esses desafios desenvolvendo
hábitos em um esforço para provar seu valor. 
 
Um manual que muda a vida de como as mulheres podem
retomar o controle mudando os traços de comportamento que
prejudicam seu progresso na carreira.
 
Sally Helgesen e Marshall Goldsmith descrevem 12 hábitos ou
traços de personalidade que as mulheres geralmente
desenvolvem em suas jornadas profissionais, com estudos de
caso que decodificam cada padrão obstrutivo pouco a pouco. 
 
Muitos deles comportamentos inconscientes que podem impedir
o sucesso de muitas mulheres.
 
Destacamos alguns bem interessantes neste ebook.
 
Vamos começar?
 



Mostrando suas próprias
realizações
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Vários anos atrás, Sally Helgesen, decidiu entrevistar
mulheres profissionais de sucesso. Seu objetivo era
descobrir o que essas mulheres viam no comportamento de
suas colegas mais jovens. 
 
O veredicto foi unânime - as mulheres mais jovens lutaram com
a palavra "eu".
 
A relutância em receber crédito por conquistas pessoais é um
problema comum entre as mulheres profissionais. 
 
Quando o autor discutiu o assunto com mulheres com altos
cargos, todas concordaram que as funcionárias mais jovens de
sua empresa eram conscienciosas, consistentes e entregavam
um trabalho de alto padrão. 
 
Observou-se até que elas frequentemente trabalhavam mais
do que os homens. 
 
A fraqueza delas não estava na qualidade do trabalho -
estava no desconforto delas em chamar a atenção para suas
conquistas e receber o crédito por suas realizações.
 
Por exemplo, eles subestimavam seu próprio papel no sucesso
de uma equipe, preferindo espalhar crédito.
 
Esse é um problema que a autora observou nas inúmeras
oficinas que realizou com diversos grupos de mulheres
profissionais, e é evidente em quase todos os setores, em
todos os níveis da hierarquia do local de trabalho.
 
Embora visto como educado, ser excessivamente modesto tem
mais chance s de prejudicar a carreira de uma mulher do que
avançá-la. 
 
Ao longo de suas carreiras, os dois autores observaram como
os homens tendem a desconfiar das mulheres que se
depreciam sobre suas realizações, considerando-as não
autênticas. 
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Se uma mulher demonstra essa tendência em um papel de
gerência, ela também corre o risco de diminuir as realizações da
equipe que lidera. 
 
Como gerente, qualquer falha em reivindicar crédito em
nome das pessoas que ela representa é uma falha em reconhecer
seu trabalho duro. 
 
Ao não reconhecer os esforços de sua equipe, ela
acabarádesmoralizando e sendo ressentida por sua equipe.



As mulheres foram
criadas para agradar
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Ninguém é perfeito. Então, por que tantas pessoas ainda lutam
pela perfeição? Por que eles sentem a necessidade de serem
agradáveis, atenciosas e fazer com que os outros se sintam
bem o tempo todo? 
 
Esse comportamento é particularmente comum entre as mulheres.
 
As mulheres foram condicionadas a agradar a todos ao seu redor,
tanto em casa quanto em público, enquanto os homens não são
ensinados a colocar os outros em primeiro lugar. 
 
É uma forma de socialização que começa na infância. Pesquisas
descobriram que as meninas têm mais chances de receber elogios
de pais e professores por se submeterem a outras pessoas. 
 
Elas são incentivadas a serem obedientes, prestativas e
agradáveis. E isso não termina quando elas saem de casa ou da
escola.   
 
Embora frequentemente vendido como um atributo positivo, um
desejo excessivo de agradar aos outros retém as mulheres. 
 
Mulheres que precisam agradar temem decepcionar as
pessoas. Elas temem deixar os outros infelizes, mesmo que
temporariamente.
 
Por exemplo, muitas mulheres profissionais sentem-se incapazes
de dizer não aos trabalhos ou tarefas que outras pessoas lhes
pedem, embora a realização dessas atividades não lhes traga
nenhum benefício. Por quê? 
 
Porque elas sabem que isso desagradará alguém. Essa
mentalidade rouba as mulheres de sua capacidade de exercer
autoridade, pois têm muito medo de perturbar outras pessoas ao
fazê-lo. 
 
Portanto, se você quiser ter sucesso, não deixe que seu desejo de
agradar os outros atrapalhe sua capacidade de ser direto e
decisivo.



Conhecimento
demais atrapalha?
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Qual é a estratégia mais segura para o sucesso? Você pode
pensar que isso tem algo a ver com dedicar horas extras
para dominar todas as facetas do seu trabalho. 
 
Mas, na realidade, o desenvolvimento de conhecimentos dentro de
sua função atual não ajudará você a progredir, segundo Sally
Helgesen e Marshall Goldsmith. Eles afirmam no livro que é comum
que profissionais do sexo feminino sintam a necessidade de ir além
e serem levados
a sério no trabalho. 
 
Se você é uma mulher que trabalha em um setor tradicionalmente
dominado por homens, é provável que, desde o momento em
que você chegou, sinta-se pressionado a provar sua
competência. 
 
Muitas mulheres internalizaram essa atitude - o medo de que
realmente não merecem estar em sua posição - e vêem o
desenvolvimento de conhecimentos excessivos como um meio de
provar que são dignas.
 
Por exemplo, uma profissional que trabalha no desenvolvimento
de software relatou que comentários sexistas anteriores a levaram
a se concentrar excessivamente nos detalhes, em vez de no
cenário geral quando ela conseguiu sua primeira posição. 
 
Ansiosa por provar que merecia seu emprego, concentrou-se em
superar qualquer tarefa que lhe fora dada e se tornou a pessoa
mais confiável da equipe. No entanto, se você está de olho na
promoção, desenvolver tanta experiência não é uma boa maneira
de se posicionar para um passo à frente. Por quê? 
 
Porque gastar muito tempo e esforço em pequenos detalhes deixa
menos tempo para nutrir os relacionamentos no local de trabalho.
 
Por exemplo, a engenheira de software mencionada acima
descobriu que, à medida que progredia em sua carreira, a
capacidade de estabelecer conexões significativas com os
clientes da empresa era vista como uma habilidade muito mais
valiosa do que a capacidade de manter a cabeça baixa e produzir
trabalhos de engenharia perfeitos.



Síndrome da minimização
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Há vários anos, os autores participaram de uma reunião do
conselho de um grupo nacional de mulheres. 
 
Quando os membros do conselho chegaram, eles observaram
como os homens na sala, que já estavam sentados, não tentaram
se mover quando os recém-chegados entraram procurando um
lugar para sentar. 
 
As mulheres, por outro lado, responderam a cada recém-chegado,
movendo-se para ocupar menos espaço ao redor da
mesa. 
 
Inconscientemente, as mulheres tendem a minimizar sua presença
e a se tornarem fisicamente menores em ambientes profissionais.
 
Isso pode ser visto na maneira como cruzam as pernas,
pressionam os braços nas laterais do corpo e mantêm seus
pertences próximos e bem organizados. 
 
Em contraste, os homens se espalham o mais longe possível. Eles
colocam os braços sobre os assentos ao lado, sentam-se com as
pernas abertas e os pertences espalhados.
 
A tendência da mulher de se minimizar não se manifesta apenas
fisicamente, mas também verbalmente. Um estudo da Harvard
Business School descobriu que as mulheres são mais propensas a
usar frases que sugerem incerteza, como "Isso pode não ser
importante, mas..."
 
Tais comportamentos minimizadores físicos e verbais podem
impedir as mulheres. Os neurocientistas realizaram pesquisas que
descobriram que, puxando nossos membros em nossa direção e
diminuindo a nós mesmos, minamos qualquer tentativa de
comunicar poder e autoridade. 
 
Tornar-nos menores é um comportamento submisso. Pense em
como um cão enfia a cauda ao se submeter a um cão mais
dominante.
 
Pesquisas posteriores mostram que líderes empresariais e outros
em posições de poder interpretam esses sinais de incerteza como
falta de comprometimento.  Contrarie isso ocupando espaço
ativamente e não tendo medo de dizer o que você quer dizer.



A tendência da reclamação
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Você já se viu pensando nos erros do passado? Talvez você esteja
constantemente refletindo sobre o que deu errado, o que você
poderia ter feito de maneira diferente ou imaginando como as
coisas poderiam ter sido. 
 
Rotineiramente insistir em erros e arrependimentos é conhecido
como ruminação, e é uma tendência feminina clássica. 
 
Embora ambos os sexos tenham a mesma probabilidade de se fixar
em eventos negativos do passado, os homens tendem a lidar com
esses pensamentos culpando os outros por falhas percebidas e se
eximindo de responsabilidade. 
 
Ao expor seu arrependimento, os homens expressam esse
sentimento como raiva. Segundo a pesquisa, essa é a emoção que
os homens se sentem mais confortáveis   em expressar.
 
As mulheres, por outro lado, têm muito mais probabilidade de se
culpar por erros. Pesquisas psicológicas sugerem que as mulheres
são mais propensas a acreditar que são culpadas por qualquer
coisa que der errado e se estressar com pequenos erros. 
 
Quando o arrependimento é direcionado para dentro,
torna-se ruminação. Ruminação excessiva pode levar a
conseqüências psicológicas devastadoras e é contraproducente
para o trabalho. 
 
Isso foi demonstrado por pesquisas psicológicas,
que identificaram a ruminação crônica como causa direta da
depressão. 
 
Em outras palavras, pensar muito em arrependimentos passados   
pode deixá-la seriamente deprimida no presente. 
 
Quando você está tão ocupada refletindo sobre as coisas, há um
gasto de energia mental que você precisa para pensar em
soluções reais para seus problemas.
 
Portanto, quando se deparar com arrependimentos, lembre-se de
que análise é igual a paralisia. Pare de se culpar e deixe o
passado para trás.



Você é um perfeccionista?
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Vendemos isso como um atributo positivo, mas a busca pela
perfeição pode ser exatamente o oposto. Julie Johnson é uma
treinadora profissional executiva. Um dos problemas mais comuns
que ela vê nos clientes é a luta para superar o perfeccionismo. 
 
Afinal, a perfeição é uma meta irrealista. Outra das descobertas
significativas de Johnson é que - na sua experiência - o
perfeccionismo é um problema especialmente feminino, que tem
raízes na infância.
 
Desde o momento do nascimento, as expectativas de gênero são
impostas às crianças, e essas expectativas tornam as mulheres
muito mais propensas do que os homens a acreditar que devem
ser perfeitas para serem valiosas. 
 
Apenas pense em como os diferentes sexos são ecompensados. 
As meninas são elogiadas pela obediência e pelo desempenho
acadêmico, enquanto os meninos têm liberdade. 
 
Um "menino travesso" é visto como charmoso e divertido, mas as
meninas que violam as regras são penalizadas.
 
Por exemplo, na escola, as meninas são muito mais propensas do
que os meninos a serem punidas por comportamento agressivo e
atuação. 
 
Para obter aprovação, as meninas são incentivadas a fazer tudo
de acordo com o livro, a evitar erros e a serem mais diligentes. É
aí que a busca feminina pela perfeição começa.
 
Mesmo quando adultas no local de trabalho, as mulheres estão
sujeitas à expectativa da sociedade de que sejam perfeitas. Isso
tem consequências devastadoras para suas carreiras. 
 
Há até pesquisas para apoiar isso. Carlos Marin, um coach
executivo de sucesso, analisou os dados de coaching juntamente
com os resultados de inúmeras pesquisas de psicologia realizadas
por profissionais. 
 
Ele descobriu que os homens no nível executivo eram mais
propensos a serem recompensados   por comportamentos que
mostravam vontade de correr riscos. 
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Por outro lado, as mulheres executivas foram recompensadas por
sua precisão e exatidão. 
 
O medo de cometer pequenos erros impede as mulheres de
assumir riscos. 
 
Infelizmente, é necessário correr riscos para atingir o nível de
CEO, pois é essa qualidade que permite que uma empresa cresça
e evolua.  
 
As mulheres estão efetivamente criando seu próprio teto de vidro
sendo perfeccionistas. 
 
Para que as mulheres subam na hierarquia, elas precisam
abandonar o pesado fardo de perfeição que lhes é imposto pela
sociedade.



Fale menos para chegar 
à frente
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Está provado que as mulheres tendem a falar mais do
que os homens. De fato, a pesquisa descobriu que a mulher média
fala 20.000 palavras por dia, enquanto os homens falam apenas
7.000. 
 
Embora o dom feminino seja altamente útil para a construção de
relacionamentos íntimos, pode ser um obstáculo em um local de
trabalho corporativo ou dominado por homens. 
 
Nesses contextos, as qualidades masculinas típicas de sucessão e
concisão estão associadas à autoridade e ao profissionalismo. 
 
Portanto, para se destacar nesses ambientes, as mulheres devem
praticar a redução de suas comunicações e considerar com
antecedência a mensagem precisa que desejam transmitir.
 
Para alcançar o topo da profissão escolhida, as mulheres devem
parar de tentar ser perfeitas, deixar de agradar a todos o tempo
todo e parar de pensar nos erros passados. 
 
Ao desenvolver a confiança para ocupar mais espaço físico, fazer
as conexões sociais certas no trabalho e possuir suas próprias
realizações, as mulheres podem atingir todo o seu potencial.
 
Os autores acreditam que aprender a alavancar seus
relacionamentos, desistir de algumas coisas:
perfeccionismo; ressentimento por não ser reconhecido por
seu bom trabalho; ressentimento em relação às normas e
expectativas injustas no local de trabalho, são questões capazes
de conduzir as mulheres ao sucesso. 
 
E concluem lembrando que é preciso entender a diferença entre
fazer (tudo) vs. liderar e gerenciar (fazê-lo através de outras
pessoas).




