
  

 

 
 
 

EXECUTIVAS: O SUCESSO É UMA DEFINIÇÃO PESSOAL E PODE SER ALCANÇADO 
Pesquisa feita em parceria entre o Citi e o LinkedIn mostra que as mulheres acreditam que podem "ter tudo". 
 
São Paulo, 25 de outubro de 2012 - "Ter tudo" parece ser uma meta impossível de alcançar. Mas muitas 
executivas dizem que conseguiram a façanha, que tem significados diferentes para cada uma. Pode ser a 
realização profissional, a segurança e independência financeira, ou um casamento estável, por exemplo. Um 
assunto bastante subjetivo, que agora será melhor entendido. Uma pesquisa realizada em parceria do Citi com o 
LinkedIn, a Today's Professional Woman Report, destaca que 96% das entrevistadas acreditam que "ter tudo " é 
possível. 
 
O levantamento explora o que as mulheres consideram ser seus maiores desafios profissionais, suas principais 
preocupações financeiras e como elas definem o sucesso, levando em conta também as gerações. A pesquisa 
mostra que não existe uma definição para o termo "ter tudo" - trata-se de uma consideração pessoal, não há um 
formato único. 
 
Sobre "Ter Tudo": 

 Casamento e filhos normalmente não fazem parte de sua definição de sucesso 36% das entrevistadas 
acham que o casamento não é um fator em como definem "ter tudo"; e, para 27%, os filhos também não 

 

 Um relacionamento sólido e a segurança financeira são mais importantes embora o casamento possa não 
fazer parte da definição de sucesso de todas as mulheres que trabalham, ter um relacionamento amoroso 
(com casamento ou não) e dinheiro suficiente para comprar e fazer o que querem foram fatores 
importantes destacados pelas entrevistadas. Criar filhos felizes e saudáveis ficou em terceiro lugar, com 
73%. E ter um emprego "do qual eu gosto e no qual meu trabalho é valorizado" ficou na quarta posição, 
com 64%. 

 

 As mulheres sentem que o sucesso, da forma como definiram, é possível Apenas 4% das entrevistadas 
não acham que um dia elas "teriam tudo". 

 

 A importância do casamento diminui com a idade. As entrevistadas com menos de 35 anos identificam o 
casamento como um fator mais importante em sua descrição de "ter tudo" 

 
Sobre a carreira 
 

 Sucesso na carreira não se limita a cargos mais altos. Apenas 17% das mulheres afirmaram que atingir o 
topo do sucesso na área profissional era um fator em sua avaliação de "ter tudo". Para a maioria, o 
sucesso foi definido com um emprego que elas gostem e no qual seu trabalho é valorizado. Para outras 
15%, sucesso significa ser sua própria chefe. 

 

 A definição das mulheres sobre sucesso profissional muda com o tempo (veja quadro). As entrevistadas 
com menos de 35 anos tiveram duas vezes mais probabilidade (26%, contra 11%) do que aquelas com 
mais de 35 anos de relacionar "ter tudo" a atingir o topo do sucesso em sua área profissional. As 
entrevistadas com mais de 35 anos, por outro lado, tiveram duas vezes mais probabilidade que suas 
colegas mais jovens de relacioná-lo a "ser sua própria chefe" (19% contra 8%). 

 
 
Sobre dinheiro: 
 

 Segundo os resultados da pesquisa, as mulheres que trabalham são as principais responsáveis pelas 
decisões financeiras em 53% das famílias entrevistadas, e compartilham essa responsabilidade em outras 
45%. 



  

 

 

 Pagar pelos estudos é a principal preocupação financeira das mulheres que trabalham 42% responderam 
que se preocupam diariamente com o pagamento de estudos.  Poupança para a aposentadoria, dívidas no 
cartão de crédito e pagar pelas necessidades e educação dos filhos completam a lista das cinco principais 
preocupações financeiras. 

 

 Falar sobre dinheiro ainda é um tabu, particularmente para as mulheres da Geração Y com mais de um 
terço das entrevistadas com idades entre 18 e 34 afirmando que acreditam que "não é educado falar sobre 
dinheiro em lugar nenhum". 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As diferenças de geração 

Mulheres com menos de 35 anos 

Têm mais duas vezes mais chances de relacionar "atingir o topo do sucesso na minha área" a "ter tudo" 

Mulheres com mais de 35 anos 

Têm mais duas vezes mais chances de relacionar “ser minha própria chefe" a "ter tudo" 

 

As principais preocupações financeiras conforme a idade 

Mulheres abaixo dos 35 Mulheres acima dos 35 

Pagar por estudos Poupar dinheiro suficiente para a aposentadoria 

Pagar as dívidas do cartão de crédito Poupar dinheiro suficiente para financiar a educação 

Raio-X 
 
O que é "ter tudo" para as profissionais 
Não existe um formato único de felicidade ou de sucesso. 

 96% das entrevistadas dizem que o sonho é possível. 
Casamento 

 36% declaram que o casamento não está em sua lista de definições de "ter tudo" 
Filhos 

 27% afirmam que filhos também não são sinônimo de "ter tudo" 
Sucesso 

 17% destacaram que sucesso significa "atingir o topo da sua área" 
Metas 

 96% - Um relacionamento sólido e afetuoso 85% - segurança financeira 73% - 
criar filhos saudáveis e felizes 64% - um trabalho agradável, onde elas possam se 
sentir valorizadas 

 



  

 

dos meus filhos 

Ter dinheiro na conta para pagar todas as contas 

mensais sem atrasos 

Pagar as dívidas do cartão de crédito 

Sustentar meus filhos Sustentar meus filhos 

Poupar para uma mudança ou casa maior Quitar financiamentos estudantis 

 
 
Sobre o Citi 
Citi, banco líder global, tem aproximadamente 200 milhões de contas e realiza negócios em mais de 160 países e 
jurisdições. O Citi oferece a pessoas, corporações, governos e instituições uma ampla série de produtos e serviços 
financeiros, incluindo serviços bancários e de crédito ao consumidor, serviços bancários corporativos e de 
investimentos, corretagem de valores e administração patrimonial. Para mais informações, acesse 
www.citigroup.com ou www.citibank.com.br │ Twitter – @CitiBrasil │ facebook.com/CitiBrasil │ Blog – 
CitiBrasil.wordpress.com │ YouTube – youtube.com/CitiBrasil 
 
G&A Comunicação Empresarial 
Neide Martingo – neide.martingo@citi.com – 11 4009-3172/3037-3232 
Analice Santini – analice@gaspar.com.br – 11 3065-3040 
 
Assessoria de Imprensa Citi Brasil 
Paulo Sampaio – paulo.sampaio@citi.com – 11 4009-2267 
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