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“SOU A FAVOR DE COTAS PARA AS
MULHERES”, DIZ LUIZA TRAJANO
A PRESIDENTE DO MAGAZINE LUIZA E AUTORA DO PREFÁCIO DA VERSÃO BRASILEIRA DE FAÇA ACONTECER, DE SHERYL SANDBERG, DEFENDE UMA
POLÍTICA PARA DIMINUIR A DESIGUALDADE NA CARREIRA
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Luiza Helena Trajano, presidente da rede Magazine Luiza, assina o prefácio da versão
brasileira do livro Faça Acontecer, de Sheryl Sandberg, chefe operacional do Facebook.
Desde o seu lançamento, no mês passado, o livro criou polêmica com o que alguns
críticos consideram um novo manifesto feminista. Nele, a autora aborda a dificuldade
da mulher em ser reconhecida em uma carreira profissional de sucesso, tanto pelas
barreiras externas – como o preconceito e o assédio sexual – quanto internas, como a
insegurança que sentem.
Em entrevista à NEGÓCIOS, Luiza reforçou sua opinião em relação às mulheres no
mercado de trabalho. “A gente já conquistou muita coisa, é verdade. Mas não podemos
parar por aqui. Sou totalmente a favor de cotas para as mulheres nos conselhos
administrativos das empresas. É um processo transitório para corrigir uma
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desigualdade social. E nem falo por mim, porque não gosto muito de conselho. Mas,
de modo geral, as mulheres são pouco convidadas a integrá-los. Enquanto os homens,
quando chegam a certa idade, assumem dois, três conselhos”.
Ela disse ainda que considera as mulheres “superunidas”, ao contrário da fama de

serem competitivas umas com as outras. “Quero mudar esse paradigma. Eu mesma recebo e-mails de mulheres de todos os níveis
sociais, idades e lugares do Brasil, que dizem : ‘Estou torcendo por você’, ‘você merece o sucesso”.
Em seu texto de abertura no livro, Luiza lembra que é a única mulher entre os 40 presidentes de empresas de varejo no Brasil e a
única no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016. “Mas nem por isso deixo de me fazer ouvir”.
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