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RESUMO 

 

Nos dias atuais, ainda é comum, no mercado de trabalho brasileiro, existirem diferenças entre 

oportunidades e reconhecimentos profissionais oferecidos para homens e mulheres quando se 

trata de alta direção. O presente trabalho tem como objetivo identificar os pontos que ainda 

permitem essa distinção dentro do mercado de trabalho, bem como a análise dentro de uma 

empresa caso, a fim de concluir se já há uma análise imparcial no que se refere ao gênero, 

quando da tomada de decisão para a escolha sobre que merece ocupar um cargo de alta 

direção. 

 

Palavras-chave: Liderança, gênero, alta direção, mercado varejista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

It is still common in the Brazilian labor market that there are differences between 

opportunities and professional recognition offered to men and women when it comes to top 

management. The present work aims to identify the points that still allow this distinction 

within the labor market, as well as the analysis within a company case, in order to conclude 

whether there is already an unbiased analysis regarding gender, when taken decision-making 

body for the choice you deserve to hold a top management position. 

 

Keywords: Leadership, gender, senior management, retail market. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, no Brasil, ainda é comum existirem diferenças entre oportunidades e 

reconhecimentos profissionais oferecidos para homens e mulheres quando se trata de alta 

direção, entendendo por alta direção os níveis de gerentes, de diretores, de vice-presidentes, 

de presidentes e de conselheiros nas empresas. Vários estudos mostram as diferentes 

características existentes entre os gêneros e o quanto elas são complementares e importantes 

para uma boa gestão empresarial. Fleury (2013), por exemplo, afirma que existem 

competências que diferenciam o estilo de gestão feminino, como o multiprocessamento de 

informações e a maior flexibilidade em lidar com problemas rotineiros, bem como a 

habilidade de enxergar as pessoas em todos os seus aspectos, e não apenas no âmbito 

profissional.   

Já para Hollander (1985), não existem diferenças significativas na eficácia de 

liderança entre homens e mulheres, embora, para a mulher, isso é mais difícil de ser 

legitimado. Eagly, Karau e Makhijani (1995), por outro lado, observaram que os homens e as 

mulheres não diferem na eficácia como líderes, embora algumas condições favoreçam mais as 

mulheres e outras os homens. Por fim, outros autores, como Eagly e Carli (2003) afirmam 

existir uma vantagem feminina na percepção de liderança eficaz. 

Está clara a evolução desse tema dentro das organizações, bem como o investimento 

em treinamento e o empoderamento feminino que vêm crescendo a cada dia. Mesmo com o 

assunto bastante difundido, existe um ponto crítico a ser aprofundado: os fatores e os 

elementos que levam a uma promoção para cargos de liderança. É importante que se 

aprofundem estudos nesses pontos, pois eles são a base a ser analisada, entendida e tratada e 

explicam como se promovem os líderes. 

Esse assunto é de extrema relevância, pois ainda há indícios de preconceito e de 

tratamentos diferenciados entre homens e mulheres nas empresas. Vários estudos já 

comprovaram a importância de se ter mais equilíbrio na tomada de decisões na escolha da alta 

direção da empresa.  

Fleury (2013) descreve que, em termos de Brasil, os números mostram o crescimento 

da participação feminina no mercado de trabalho, de 34,85% em 2001 para 44,01% em 2009, 

de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Neste mesmo 

raciocínio, Fleury (2013) afirma haver um crescimento em posições de liderança ocupadas 

por mulheres, porém ainda bem inferior ao número de homens que ocupam tais cargos de 

liderança. 

Segundo pesquisa realizada pela Catho Online, no ano de 2009, citada por Fleury 
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(2013), as mulheres ocupavam 21% dos cargos de presidente, 17% de vice-presidente e 26% 

de diretoria nas empresas. Informações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC) mostram que a presença feminina nos conselhos de administração, diretorias 

estatutárias e conselhos fiscais de empresas listadas na BM&F Bovespa é de apenas 7,71%, 

sendo que 66,3% das corporações listadas não incluem mulheres nesses segmentos. 

Não há dúvidas, também, sobre as características da gestão feminina no que se refere à 

flexibilidade, à organização e à visão mais abrangente, bem como à preocupação com 

soluções sustentáveis (FLEURY, 2013). 

Duarte, D’Oliveira e Gomes (2009) ensinam que, tradicionalmente, aos líderes 

atribuem-se características como a instrumentalidade, a autonomia e a orientação para 

resultados, algo que não é particularmente assumido como típico das mulheres. No entanto, 

atualmente é visível um interesse em uma liderança mais participativa, menos hierárquica, 

flexível e orientada para o grupo, ou seja, uma orientação mais feminina. 

O ponto a ser explorado pode ser considerado complementar, pois envolverá as 

análises de como é tomada a decisão de promover e identificar os futuros líderes, ou seja, 

quais características eles precisam ter, e de como é levado em consideração esse processo de 

decisão. 

O presente trabalho tem o objetivo de aprofundar os estudos e, principalmente, de 

clarificar quais os principais elementos associados à decisão de promoção de mulheres para 

altos cargos de liderança. Pretende-se, assim, dar um passo à frente, contribuindo com 

transparência e objetividade nos estudos e pesquisas desse tema tão importante para evolução 

e melhoria de gestão das empresas. Tem-se a pretensão, também, com este trabalho, de 

melhorar o conhecimento desses fatores por quem toma a decisão de promoção, bem como  

propiciar o envolvimento e o compromisso dos participantes mulheres dessa decisão, pois as 

ações sempre são facilitadas quando existe o engajamento das pessoas, quando estas são  

envolvidas desde o início da ação e do estudo.  

As questões da pesquisa que norteiam o presente trabalho são: quais os fatores que 

levam a existirem menos mulheres em cargos de alta liderança dentro das empresas? Há, 

atualmente, resistência em conceder promoções levando-se em consideração o gênero 

feminino? 

Espera-se, com este trabalho, contribuir para a evolução de pensamento existente 

dentro das empresas no que tange a promoção de homens e mulheres, proporcionando, assim, 

oportunidades iguais de promoção para altos cargos de liderança dentro das empresas. 

A pesquisa é apresentada em cinco seções. Na primeira seção, são apresentados o tema 
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e a justificativa de escolha. A segunda seção traz uma revisão de literatura sobre o conceito de 

liderança, como ele surgiu e quais são as principais características de um líder, assim como a 

conceituação dos cargos de liderança e dos tipos de liderança. A terceira seção apresenta a 

metodologia adotada, a técnica para coleta e a análise de dados. A quarta seção apresenta a 

análise dos dados. Por fim, na quinta seção, há as considerações finais.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta etapa do trabalho, serão analisados diversos posicionamentos com relação ao 

conceito de liderança, como ele surgiu e as principais características de um líder, assim como 

a conceituação dos cargos de liderança e dos tipos de liderança, visando oferecer uma melhor 

compreensão do tema proposto. 

 

2.1. LIDERANÇA: CONCEITO 

O elemento principal para se constituir uma empresa são as pessoas. Pessoas são 

dotadas de sentimentos e de motivações diferentes, são influenciadas de forma diferente pelos 

acontecimentos ao seu redor e utilizam diferentes dinâmicas que motivam seu trabalho, seja 

individual, seja em grupo (PONTES, 2008). 

Por este motivo, estuda-se sobre liderança, por ser tratar de um campo de estudo 

relacionado ao comportamento, seja individual ou de grupos, tanto sob a ótica organizacional, 

como da própria estrutura e comportamento da empresa (FONSECA; PORTO; ANDRADE, 

2015). 

Percebe-se, portanto, a importância da liderança em quaisquer tipos de organização, 

principalmente nas empresas, uma vez que o administrador necessita conhecer as motivações 

que impulsionam as pessoas que estão ao seu redor; isto é liderar (PONTES, 2008). 

De acordo com Daft (1999), a liderança está relacionada ao processo de influência 

exercida pelo líder em relação aos seus liderados, facilitando, por meio de suas ações, o 

desenvolvimento do trabalho em um grupo de pessoas, buscando atingir metas comuns ou 

compartilhadas. 

Portanto, pode-se concluir que liderar consiste na arte de atender as necessidades 

motivacionais dos indivíduos que integram o quadro de colaboradores de uma empresa, 

sabendo, não apenas, ditar ordens, mas sim encontrar formas que estimulem cada indivíduo a 

alcançar os objetivos comuns da empresa. 

Durante os anos 60, para ser chefe bastava saber planejar, organizar, controlar e 

corrigir; consistia em exercer comandos básicos para manter a ordem e ter total controle de 
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seus funcionários. A partir dos anos 70, surgiu a necessidade de proporcionar mais 

contribuições intelectuais aos funcionários, o que levou, nos anos 80, as empresas a 

trabalharem em tornar seus funcionários cada vez mais dedicados a atingir as necessidades da 

empresa (PONTES, 2008). 

Com essa evolução, o cargo de chefe evoluiu para o chamado líder, e, assim como o 

título evoluiu, a função também evoluiu, pois, o líder se torna a pessoa que consegue 

estimular os funcionários a atingir os objetivos da empresa. Ele trabalha para que os 

funcionários tenham um bom ambiente de trabalho, e, assim, tenham vontade de alcançar as 

metas almejadas pela empresa (PONTES, 2008). 

Hunter (2004) ensina que liderança representa a capacidade de influenciar pessoas a 

agir. Sendo assim, o líder, além de precisar ter grandes habilidades de gestão, notória 

capacidade de raciocínio e autoconfiança, precisa ter habilidade de lidar com os funcionários 

e mostrar a eles que, se a empresa alcançar suas metas, eles terão suas necessidades 

individuais atendidas. Isso chama-se exercer liderança por meio da persuasão. 

Quando costumeiramente usamos o poder, estamos obrigando as pessoas a fazerem 

a nossa vontade, por conta da posição que nós ocupamos. Mas, se por algum 

momento, usamos a persuasão, as pessoas irão fazer o que queremos de boa 

vontade. Para entendermos a liderança, é preciso conhecer de onde emana o poder e 

a sua legitimidade. (PONTES, 2008). 

Vale destacar que a liderança não é o único fator que influencia o bom desempenho de 

uma equipe de trabalho. O tipo de líder que uma equipe possui também o faz. Um líder 

influencia os resultados de uma equipe, fazendo dela uma equipe motivada e comprometida 

com a empresa ou apenas uma equipe que cumpre suas obrigações e que não possui satisfação 

alguma no trabalho que exerce (PONTES, 2008). 

Para ser um líder eficaz [...], um membro de equipe deve garantir o respeito dos 

colegas de trabalho em pelo menos uma das três áreas cobertas por essa habilidade 

crítica: 1) Quociente de conhecimento: respeitada qualificação e comprovado bom 

senso em áreas relevantes para as metas do grupo; 2) Quociente de pessoas-

habilidade: indica que você tem consideração pelos colegas, e que as metas deles 

têm tanto valor quanto as suas; assim eles são levados a trabalhar de forma 

voluntária com você para alcançar o objetivo; 3) Quociente de iniciativa: indica que 

você desempenhará as atividades que ajudam o grupo a alcançar, de fato, a meta. 

(KELLEY, 1999, p. 177). 

Realizar uma liderança eficaz envolve proporcionar aos colaboradores as necessidades 

que eles não podem suprir sozinhos. Ou seja, a principal iniciativa de um líder deve ser criar 

condições para que seus subordinados tenham motivação para realizar suas atividades dentro 

da empresa (PONTES, 2008). 

O líder deve ser antes de tudo um gestor de pessoas. Como tal, ele precisa agir de 
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acordo com seu discurso, uma vez que deve servir de exemplo para as pessoas sob 

sua subordinação. Quando o profissional executor de atividades técnicas passa a 

assumir um papel de liderança, a equipe espera que ele tenha objetivos claros e 

estratégias adequadas para conduzir as ações em direção aos resultados 

organizacionais. Entretanto, é importante ressaltar que a condução das ações passa 

primeiro pela condução das pessoas. [...] Por isso, é preciso conhecer as ferramentas 

de gestão de pessoas que poderão auxiliar o líder na tomada de decisões em relação 

ao aproveitamento e valorização dos talentos que integram as equipes de trabalho. 

(PONTES, 2008). 

Para exercer uma liderança de qualidade, um líder deve aprender a conhecer as 

pessoas que fazem parte do seu círculo de trabalho, pois ele deve, antes de mais nada, ser um 

bom gestor de pessoas. Ele deve conhecer as habilidades, as características e a personalidade 

de seus colaboradores a fim de utilizá-las em um melhor andamento das atividades, 

valorizando as particularidades de cada indivíduo e proporcionando a eles reconhecimento e 

motivação para exercer suas funções (PONTES, 2008). 

Dentro da liderança, há uma ferramenta muito importante, que é o aprendizado 

contínuo. Sendo assim, é papel do líder observar constantemente seus colaboradores, pois 

cabe a ele identificar a evolução das habilidades deles, bem como verificar os pontos fracos 

que necessitam ser trabalhados, proporcionando, assim, os meios necessários para que os 

colaboradores se fortaleçam e ofereçam cada vez mais benefícios à empresa. Sua função é 

auxiliar os indivíduos a superarem seus obstáculos atuais para estarem aptos a enfrentar novos 

desafios que estão por vir (PONTES, 2008). 

A liderança despreparada cria conflitos desnecessários, estimula jogos de poder e, 

principalmente, desmotiva a equipe. Se os líderes não tiverem consciência dos 

desafios enfrentados por suas equipes, a empresa se transforma em um navio sem 

rumo. (PONTES, 2008). 

Com a evolução no campo acadêmico que vem sofrendo, definir o conceito de 

liderança se tornou cada vez mais complexo, uma vez que vários enfoques são encontrados na 

literatura atual. 

Bergamini (1997, p. 88-90) ensina três abordagens no conceito de liderança: 

a) Preocupação com o que o líder é: alguns autores associam liderança com 

características pessoais, como carisma e firmeza. É o caso de Wess Roberts, que, ao 

delinear o perfil de Átila, o huno, como o de um exímio líder, estabelece os 

seguintes atributos da liderança: lealdade, coragem, anseio, resistência emocional, 

vigor físico, empatia, poder de decisão, antecipação, sincronização, competitividade, 

autoconfiança, responsabilidade, credibilidade, tenacidade, confiabilidade, 

vigilância e proteção. Esta abordagem é bastante restrita, pois pressupõe que a 

liderança seja um dom nato. b) Preocupação com aquilo que o líder faz: um segundo 

grupo de pesquisadores, como Namiki, Gomes e Zeferino concentrou seus esforços 

na investigação de diferentes estilos de liderança. Procurou-se, neste momento, 

estabelecer a correlação entre o comportamento do líder - independentemente de 

suas características pessoais - e a eficácia da liderança. Foram descritos dois estilos 

básicos, o autoritário e o democrático. Entre estes dois extremos foram sendo 

encaixados os demais estilos de liderança. c) Teorias situacionais: tanto os autores 
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que buscaram delinear o perfil do líder quanto os autores que procuraram 

estabelecer o estilo ideal de liderança omitiram em suas pesquisas a análise do 

ambiente que cerca a relação líder/subordinado. Eles procuraram identificar um 

perfil/estilo ideal para o líder, que seria o mais indicado em qualquer situação. Um 

terceiro grupo de autores começou a trabalhar com duas outras variáveis 

determinantes da eficácia do líder: as características do liderado e as circunstâncias 

ambientais da organização. Não existiria, por conseguinte, um perfil ideal de líder, 

nem um estilo ideal de liderança, mas um estilo mais adequado à situação existente. 

Os autores adeptos desta corrente contestam a ideia de que a liderança é um dom 

nato. Para eles, os administradores podem e devem ser treinados para serem líderes. 

(BERGAMINI, 1987, p. 88-90). 

Bennis e Nannus (1988) descrevem os líderes como aqueles que delegam poder aos 

empregados, com o objetivo de que eles possam encontrar, por si próprios, novas formas de 

atuar, superando suas dificuldades e conquistando motivação e novas habilidades. 

Nessa vertente, Ramos (1989) define líder como sendo um agente motivador, capaz de 

facilitar o desenvolvimento de iniciativas geradas pelos próprios indivíduos, proporcionando 

maior crescimento a eles. 

Max De Pree (1989, p. 34), por sua vez, define líder como sendo aquele responsável 

por organizar e servir as pessoas a ele subordinadas. 

Assim, conclui-se que o líder é aquele que deve estar à disposição para suprir todas as 

necessidades do liderado, a fim de que este possa estar cada vez mais motivado dentro de seu 

ambiente de trabalho, não cabendo a ele influenciar o liderado em como ele deve alcançar um 

determinado objetivo, mas sim lhe proporcionar meios e incentivos para que este descubra por 

si próprio o caminho que deve percorrer para atingir os objetivos almejados pela empresa 

(PONTES, 2008). 

[...] ao líder cabem dois papéis fundamentais: a) Auxiliar na alavancagem da energia 

motivacional nos liderados. Não se trata aqui de incentivar os trabalhadores ao 

alcance do objetivo proposto. O papel do líder é, antes de tudo, desenvolver um 

ambiente de trabalho no qual o trabalhador possa acionar sua motivação intrínseca. 

Conforme foi proposto anteriormente, isto pode ser conseguido através de três ações 

conjuntas: despertar no funcionário o sentido do trabalho, estimular sua participação 

e proporcionar-lhe educação. b) Manter a energia motivacional dos liderados. Se, 

por um lado, é impossível motivar alguém, por outro lado é muito fácil desmotivar 

uma pessoa. O líder, através fundamentalmente de uma comunicação correta e de 

um adequado esforço de reconhecimento, precisa estar constantemente preocupado 

em manter a motivação do seu liderado. (PONTES, 2008, p. 21-22). 

Assim, pode-se concluir, efetivamente, como sendo liderança aquela capaz de 

estimular e manter a motivação dos colaboradores da empresa, para que estes possam alcançar 

os objetivos desejados pela empresa, promovendo crescimentos técnico e intelectual a estes e 

suprindo suas necessidades para que possam exercer suas atividades com excelência. 

Tourinho (1981) ensina que chefe é aquele que exerce poder de mando em virtude de 

um cargo de autoridade, enquanto que líder é aquele capaz de dirigir um grupo com o auxílio 
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de sua equipe de trabalho. 

O líder da tarefa de um grupo é muito atraente, porque possui as perícias ou 

características a que o grupo dá alto valor, mas ele não é altamente acessível. [...] O 

líder-emocional é altamente acessível, porque os outros sentem que ele é uma pessoa 

à qual podem queixar-se, lamuriar-se, demonstrar afeição, ou, por quaisquer outros 

modos, demonstrar seus sentimentos; mais atraente do que outros membros do 

grupo, embora não tanto quanto o líder da tarefa. (PONTES, 2008, p. 23). 

O líder, de acordo com Katzenbach e Smith (2001), deve saber se valer da liderança 

múltipla, em que ele delega o comando a outro membro do grupo, valendo-se das habilidades 

deste para alcançar os objetivos da empresa. Ele se adapta à necessidade da empresa e, ao 

mesmo tempo, valoriza as qualidades e as habilidades do seu colaborador, não deixando de 

exercer a função de líder. 

Outra característica muito importante que o líder deve ter é boa comunicação. O líder 

deve saber ouvir as necessidades dos seus colaboradores, bem como suas ideias, 

incentivando-os a traçar iniciativas que possam proporcionar o crescimento da empresa 

(PONTES, 2008). 

Dessa forma, pode-se concluir que o papel do líder nos dias atuais é o de orientador, 

aquele que auxilia os colaboradores no caminho que devem percorrer (PONTES, 2008). 

 

2.2. ORIGEM DA LIDERANÇA 

Empresas são formadas por pessoas com emoções e com motivos racionais distintos, 

que podem ser influenciadas pela motivação existente no ambiente, nos relacionamentos e na 

liderança, entre outras dinâmicas que motivam a conduta do indivíduo e da equipe em que ele 

se encontra É necessário que o líder conheça sua equipe, assim saberá o que a motiva e como 

conduzi-la Isso é liderar (RUFFATTO; PAULI; FERRÃO, 2017). 

Entre a década de 1960 e o início da década de 1980, os enfoques situacionais ou 

contingenciais apontam o fato de que a emergência e a manutenção de um líder eficaz devem 

considerar aspectos que fazem parte do ambiente dentro do qual o líder está agindo. As teorias 

contingenciais ou situacionais exploram, então, as variáveis que cercam o processo de 

liderança, sem deixar de lado os diferentes tipos de comportamento dos líderes (DAVEL; 

MACHADO, 2001). 

No seu conjunto, as pesquisas sobre traços, habilidades, motivos e estilos de liderança 

consolidam o campo teórico sobre liderança, enfatizando, sobretudo, três aspectos: o processo 

de influência pelo qual o líder impacta seus liderados, induzindo-os a se comportarem de uma 

determinada maneira; a concepção desse processo de influência pelo contexto de um grupo; a 
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influencia do líder no comportamento dos membros de um grupo rumo aos objetivos que o 

grupo pretende alcançar. A esse corpo conceitual foram-se acrescentando, ao longo da década 

de 1980 e 1990, as questões culturais e identificatórias que levam a liderança a ser definida 

como uma influência nos objetivos, nas estratégias, no comprometimento e no consentimento 

em relação aos comportamentos necessários para alcançar objetivos, bem como uma 

influência na manutenção, na identificação do grupo e na cultura de uma organização (YUKL, 

1989). 

 

2.3. ELEMENTOS DE UMA LIDERANÇA 

A liderança é concebida como uma ação simbólica, em que o líder se torna 

“administrador do rumo organizacional”, identificando para os liderados um sentido do que é 

importante e definindo a realidade organizacional. Atrelada aos teóricos institucionalistas e 

aos estudiosos do simbolismo organizacional, a liderança vai sendo concebida como a 

atividade central dos atores organizacionais, tal como eles desenvolvem, modelam e 

negociam os conteúdos dos esquemas interpretativos que definem as situações cotidianas de 

trabalho. Essa atividade processual envolve um tipo de ação social integradora, em que a 

criação de certa ilusão de controle depende do desempenho simbólico do líder (DAVEL; 

MACHADO, 2001). 

 

2.3.1. Características de um líder 

Em liderança, não existe “forçar-se”, mas sim “esforçar-se” permitindo que os 

subordinados também se esforcem para crescer profissionalmente com apoio, tolerância e 

direcionamento (CRUZ, 2017, p. 23). 

Um líder autoritário, e as consequências da sua autoridade e da falta de diálogo com os 

subordinados, leva, muitas vezes, ao rompimento do processo de formação de novas 

lideranças entre os demais funcionários (RUFFATTO; PAULI; FERRÃO, 2017). 

Diante de tantos processos de desigualdades, sejam eles de ordem financeira, social ou 

cultural, a valorização do indivíduo encontra-se fragilizada. No trabalho, a motivação 

manifesta-se pela orientação do empregado para realizar com presteza e precisão as suas 

tarefas e persistir na sua execução até conseguir o resultado previsto ou esperado 

(RUFFATTO; PAULI; FERRÃO, 2017). 

Ao se analisar a motivação, deve-se levar em conta o indivíduo e o ambiente em que 

ela ocorre, pois, o ambiente pode interferir na motivação tanto quanto nas expectativas 

individuais. Os motivos podem ter diferentes origens: motivos emocionais, em que pesam as 
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emoções, positivas ou negativas; motivos cognitivos, baseados no conhecimento, nas opiniões 

e nas crenças da pessoa; motivos biológicos ou hereditários, que correspondem a 

características físicas que levam pessoas a terem motivos diferentes das outras (RUFFATTO; 

PAULI; FERRÃO; 2017). 

Indivíduos em grupo atribuem influência àqueles membros que estruturam a 

experiência de maneira significativa. Certos indivíduos, como resultado de uma inclinação 

pessoal ou de resposta à expectativa de outros, se encontram exercendo influência, em virtude 

da função que desempenham na definição e ordenamento de situações. Eles emergem como 

líderes por causa do seu papel substantivo de enquadramento significativo das situações. 

Nessa perspectiva, fica claro que liderar é ser capaz de administrar e ordenar os significados 

que as pessoas dão àquilo que estão fazendo. Assim, o líder, considerado como ponto de 

ligação entre cada indivíduo e seu próprio mundo de trabalho, tem forte influência, quando se 

trata de favorecer ou comprometer a organização da estrutura interior daqueles que esperam 

dele um tipo de ação que possa, de alguma forma, organizar o mundo que os cerca (DAVEL; 

MACHADO, 2001). 

A eficácia do líder repousa na sua habilidade de tornar uma atividade significativa 

para aqueles que estão nesse conjunto de papéis, não de mudar comportamentos, mas de dar 

aos outros o senso de compreensão daquilo que estão fazendo. Liderança é, sobretudo, um 

conceito de identificação (DAVEL; MACHADO, 2001). 

Ações do líder estão ligadas à sua imagem e ao exercício das lideranças direta e 

indireta, motivando e incentivando os funcionários, procurando conciliar sua necessidade 

individual aos objetivos da organização e ao contato com pares, clientes, entre outros, e 

estabelecendo um sistema próprio de informações externas. Os contatos interpessoais com os 

subordinados e com a sua rede de relacionamentos externos faz, do líder, o centro nervoso de 

sua unidade organizacional (OLIVEIRA; OLIVEIRA; DALFIOR, 2000). 

A participação do subordinado deve ser incentivada e apoiada pelo líder para que não 

haja acomodação do subordinado nem percepção errônea do líder, ou seja, que ele é mais 

importante do que os subordinados por ter mais facilidade de acesso às informações (CRUZ, 

2017). 

 

2.3.2. Cargos de liderança 

Desenvolvimento, racionalização do trabalho, produtividade e satisfação do indivíduo 

no trabalho são algumas das características marcantes nos dias atuais. Para coordenar esforços 

no sentido de alcançar resultados, a atuação do líder é fundamental (OLIVEIRA; OLIVEIRA; 
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DALFIOR, 2000). 

Fayol (1981), em um de seus estudos, reúne as atividades administrativas em uma 

organização com o objetivo principal de direcionar a atuação dos líderes. Para esse autor, cabe 

aos líderes prever, organizar, comandar, coordenar e controlar a atividade produtiva. 

Para que a organização sobreviva, são necessárias a coordenação, a comunicação e a 

aceitação do propósito. Os líderes devem atuar como canais de comunicação à medida que as 

informações atravessem posições centrais da hierarquia organizacional. O líder deve ser capaz 

de liderar e de manter a empresa em operação, ser leal, ter interesse pelo trabalho e pela 

organização e ter autoridade e moralidade, além de habilidades pessoais e conhecimentos 

técnicos (OLIVEIRA; OLIVEIRA; DALFIOR, 2000). 

 

2.3.3. Características do líder por gênero 

Conflitos que acontecem em empresas nem sempre têm que ser tratados como 

destrutivos. Um bom gerenciamento pode fazer com que se encontre a natureza dos conflitos 

dentro do ambiente da empresa (BACAL, 2004). 

Os conflitos estarão presentes em qualquer relação entre duas ou mais pessoas. Expor 

o conflito é a forma mais madura de enfrentar o problema (RUFFATTO; PAULI; FERRÃO, 

2017). 

A incompatibilidade, o desacordo ou a dissonância entre indivíduos, grupos ou 

organizações são considerados como um processo de conflito (RAHIM; ANTONIONI; 

KRUMOV; ILIEVA, 2000). 

Esse processo é visto como algo maléfico para as equipes de trabalho, algo que deve 

ser evitado sempre que possível. Entretanto, há quem defenda que o conflito é um processo 

inerente à dinâmica organizacional, natural das relações entre indivíduos (DIMAS; 

LOURENÇO; MIGUEZ, 2005). 

Expor e discutir o conflito permite identificar possíveis falhas e estabelecer 

alternativas que nortearão as tarefas e as decisões do grupo (DIMAS; LOURENÇO; 

MIGUEZ; 2005). 

Estimular a resolução de conflitos pode resultar em ganhos significativos de 

criatividade e de inovação que estimulam o crescimento profissional do empregado e, 

consequentemente, da organização (RUFFATTO; PAULI; FERRÃO; 2017). 

O autoconceito é constantemente afetado pelos processos de identificação que são 

desenvolvidos pelo indivíduo até que ele atinja certo estágio de autonomia. Esse processo é 

interminável, e o indivíduo se espelha continuamente em outras pessoas, a fim de compor sua 
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identidade. Segundo as teorias da psicologia social, a categorização social produz certa 

despersonalização dos indivíduos e, por isso, gera o fenômeno da identidade social (DAVEL; 

MACHADO; 2001). 

Categorização refere-se ao processo pelo qual o ’eu’ é assimilado cognitivamente nos 

protótipos do grupo, despersonalizando seu autoconceito. Despersonalização, por sua vez, 

refere-se à mudança na autoconceitualização e na base da percepção dos outros (HOGG; 

TERRY, 2000). 

A identidade não é fixa e imutável, mas os processos de identificação podem, de modo 

geral, ser mais intensos em determinados períodos da vida dos indivíduos. Tal intensidade não 

exclui a multiplicidade de pessoas existentes em cada indivíduo, já que cada um é  o resultado 

de uma pluralidade de pessoas com as quais existem identificação ao longo da vida 

(MAFFESOLI, 1998). 

Assim, a identidade dos indivíduos é uma síntese de múltiplas identificações, que vão 

ocorrendo em função da vinculação a diferentes grupos sociais. As possibilidades de 

identificação são ilimitadas, e não há nenhuma âncora que as retenha (PLACER, 1998). 

O processo de identificação está intimamente ligado a alguns aspectos, de acordo com 

Pratt (1998): de segurança psicológica, em que a identificação funciona como um mecanismo 

de cópia, o qual as pessoas utilizam para resolver inconsistências emocionais; de afiliação, em 

que há a necessidade de o indivíduo se perceber como membro de um grupo, necessidade de 

agregação, a fim de vencer o isolamento social; de autovalorização, em que o indivíduo busca 

imitar o comportamento daquele que ele julga importante para seu engrandecimento, para a 

construção de um autoconceito positivo; e de significado, em que o indivíduo busca 

referências de valores para incorporá-las ao seu comportamento, como forma de atribuir um 

propósito à sua vida. 

A identificação se consolida no processo de reconhecimento e consentimento da 

influência de uma pessoa que reduza a incerteza subjetiva, que negocie, que confira um 

significado às atividades cotidianas e que estabeleça um sentimento de afiliação, ou seja, que 

forneça um substrato emocional, social e cognitivo, no qual, e com o qual, todos se possam 

reconhecer por meio dos protótipos e categorias que aquela pessoa represente para o grupo. 

Nitidamente, consentimento e ordenamento movem, de forma continuada, os relacionamentos 

entre influenciador e influenciados (DAVEL; MACHADO, 2001). 

Apesar do advento das organizações modernas, a inserção das mulheres no mercado 

de trabalho, durante esse século, não possibilitou uma equiparação delas com os homens, seja 

em termos de áreas de atuação, seja na possibilidade de ascensão funcional. Isso é verdade 
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quando se verifica que as ocupações dos cargos de gerência nunca se deram de forma 

equilibrada entre homens e mulheres. Entretanto, nos últimos anos, esse quadro está se 

revertendo, e a mulher tem buscado, cada vez mais, espaço na hierarquia organizacional 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA; DALFIOR, 2000). 

Hoje impera na sociedade um caráter de constantes transformações ambientais, que 

impõem uma reviravolta nos antigos pressupostos culturais de nossa sociedade. Os mercados 

consumidores estão cada vez mais exigentes e buscam uma maior qualidade de serviços e de 

produtos. Há uma competição acirrada por fatias significativas do mercado e por atenção 

totalmente focada no cliente (OLIVEIRA; OLIVEIRA; DALFIOR, 2000). 

É nesse contexto que surgem estudos, cada vez mais frequentes, que tratam da questão 

de reestruturação produtiva e, também, da questão do gênero no ambiente de trabalho. O 

papel da mulher visto como o de subordinação e o trabalho feminino como o de uma 

continuidade das tarefas domésticas estão se alterando, gerando modificações no mercado de 

trabalho (OLIVEIRA; OLIVEIRA; DALFIOR, 2000). 

Na reestruturação do papel do líder, a questão da necessidade de uma instrução formal 

é extremamente importante. As habilidades humanas e interpessoais passam a ser mais 

enfatizadas, valorizando, ainda, a criatividade, o dinamismo, a comunicação, a flexibilidade, a 

intuição e a capacidade de tomar decisões. O líder atual deve ser, de fato, mais capacitado 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA; DALFIOR, 2000). 

Nesse cenário, as características femininas podem estar colaborando para uma maior 

possibilidade de ascensão funcional pela mulher. Dentro da maior necessidade de 

qualificação, as mulheres estariam em condições de assumir essa nova condição, já que, em 

épocas anteriores, isso não foi verdade, pela própria exclusão social elas sofreram 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA; DALFIOR, 2000).  

 

2.3.4. Tipos de liderança 

O papel do líder de uma empresa, familiar ou não, é conservar um clima harmônico e 

motivador dentro de seu grupo de trabalho. Cabe ao líder buscar a criação de um ambiente 

propício, onde os colaboradores se sintam motivados a buscar um determinado objetivo. 

Desse modo, o líder deve fornecer meios para que as pessoas se sintam engajadas à equipe e 

lutem por um motivo comum a todos (LEONERT, 2003). 

Motivação pode ser compreendida como um fenômeno contínuo, muito enfatizada no 

meio organizacional. As pessoas precisam ter motivos para agir, realizar uma ação, se 

expressar e determinar seu comportamento (RUFFATTO; PAULI; FERRÃO, 2017). 
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O ambiente de trabalho interfere na motivação tanto quanto nas expectativas do 

funcionário. Também pode haver o surgimento de conflitos interpessoais, e o líder deve ser 

capacitado para saber gerir essa situação. Esses conflitos podem instituir um clima 

organizacional maléfico, produto da criação de condições hostis e anseios de desconfiança por 

parte dos colaboradores (RAHIM, 2002). 

O indicador essencial de uma equipe motivada são os resultados, que podem ser 

avaliados em termos de lucro, participação de mercado e, de maneira relevante, satisfação 

interna (TAMAYO; PASCHOAL, 2003). 

O líder deve ser entusiasmado, otimista, motivado, participativo, ter espírito de equipe, 

saber delegar tarefas e cobrar resultados. O líder centralizador, que se irrita facilmente, perde 

o respeito e não se mantém no mercado de trabalho. Serão apresentados, em seguida, alguns 

tipos de liderança mais comuns. Cada um deles tem os seus prós e contras. A personalidade 

de quem dirige interfere muito na maneira de liderar. Devido à experiência de tantos anos de 

liderança, alguns teóricos sugerem que seja utilizada a liderança situacional.  

Existe uma teoria que fala de traços da personalidade. Segundo essa teoria, o líder 

possuiria características marcantes de personalidade que o qualificariam para a função. O 

importante é que se encontre uma maneira de liderar, que seja a mais adequada à uma 

realidade específica e à visão do trabalho. 

 

2.3.4.1. Liderança autocrática 

Na liderança autocrática, o líder é focado apenas nas tarefas. Este tipo de liderança 

também é chamado de liderança autoritária ou diretiva. O líder toma decisões individuais, 

desconsiderando a opinião dos liderados. O líder é quem ordena, impõe sua vontade, 

centralizando todas as decisões. Este estilo não é indicado quando a equipe é experiente e de 

profissionais, pois haverá rejeição por parte dos subordinados. Porém poderá ser utilizado 

para disciplinar o grupo que está indiferente às atividades e em alguns casos, às dificuldades 

dentro da empresa, que exigem ações mais rígidas.  

É uma liderança que se caracteriza pela confiança na autoridade e que pressupõe que 

os outros nada farão, se não lhes dor ordenado. Geralmente, esta liderança não se importa com 

o que os liderados pensam e desestimula inovações. O líder autocrático julga-se 

indispensável, mostrando que só a sua maneira de fazer as coisas é a correta. Ele toma uma 

postura muitas vezes paternalista, sentindo-se feliz por notar que os outros dependem dele. 

Divide pouquíssimo serviço, preferindo fazê-lo. É comum, por parte deste líder, reações 

coléricas, de irritação, de incompreensão com erros alheios. Infunde um certo temor nos 
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liderados, para que não o contradigam. Usa de artifícios para que o obedeçam sem dialogar. 

As decisões são tomadas com rapidez, o que é muito positivo. Mas quando um líder 

autocrático termina seu mandato, muitas vezes o grupo fica perdido, não está acostumado a 

tomar suas próprias decisões, provocando um vácuo no poder de comando. 

 

2.3.4.2. Liderança democrática 

Chamada também de liderança participativa ou consultiva, este tipo de liderança é 

voltado para as pessoas, e há a participação dos liderados no processo decisório. O líder 

orienta o grupo a executar suas atividades, fazendo-o participar da tomada de decisão. A 

liderança democrática é mais utilizada quando a força de vendas é de nível elevado. Em caso 

de força numerosa, o gerente pode encontrar dificuldade para dirigir todo o pessoal. 

Neste estilo de liderança, todo o grupo pode e deve contribuir com sugestões. A 

responsabilidade do líder é dirigir estas opiniões para que, na prática, atinjam os objetivos 

esperados. O líder, com sua experiência, deve alertar sobre pontos difíceis e ideias que já 

foram tentadas no passado, mas que não obtiveram sucesso. A esperança, neste caso, é fazer 

com que o grupo entenda que atingir objetivos é responsabilidade de todos, e não apenas da 

liderança. 

O líder que aplica este estilo geralmente tem um conceito equilibrado sobre si, não 

temendo que haja liderados que sejam melhores do que ele em determinados aspectos. Para 

ele, é fácil entender e compreender seus liderados, bem como ouvir e aceitar opiniões 

diferentes das suas. Aqui, a dificuldade é a demora para tomada de decisões em tempos de 

crises. 

 

2.3.4.3. Liderança paternalista 

É uma liderança que visa ao fim dos conflitos em grupos, que procura um 

relacionamento amável, em que o líder tem uma postura de representante paternal do grupo. 

 

2.3.4.4. Liderança liberal 

Liderança liberal, livre ou laissez faire, que é a contração da expressão em língua 

francesa laissez faire, laissez aller, laissez passer, que significa, literalmente, "deixai fazer, 

deixai ir, deixai passar". Neste tipo de liderança, parte-se do princípio de que o grupo atingiu 

a maturidade e que não necessita da supervisão de seu líder. Assim, os liderados ficam livres 

para pôr seus projetos em prática, sendo delegados pelo líder liberal. Esta liderança 

caracteriza-se pela total liberdade da equipe. O gerente pouco interfere nos negócios. As 
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equipes tomam decisões e direcionam suas atividades. O líder tem uma atitude bastante 

passiva. Os colaboradores conhecem o ramo de negócios e o mercado. Este líder acha que seu 

principal trabalho é a manutenção do que já foi conseguido. Não dá ordens, não traça 

objetivos, não orienta os liderados, apenas deixa correr. É comum encontrarmos liderados 

inconformados com esta atitude. 

A liderança liberal, muitas vezes, é exercida por pessoas que pretendem ausentar-se 

com frequência do grupo. Não querem ter o trabalho de organizar, planejar e fiscalizar. Em 

muitos casos, foram eleitos porque ninguém queria o cargo ou então porque queriam apenas o 

título de líder, não tendo a garra e a vontade de liderar. Neste tipo de liderança, o grupo 

atingiu a maturidade e não mais precisa de supervisão extrema de seu líder. Os liderados 

ficam livres para pôr seus projetos em prática, sendo delegados pelo líder liberal. É o 

chamado "deixa como está para ver como é que fica". 

 

2.3.4.5. Liderança situacional 

Baseia-se no fato de que cada situação requer um tipo de liderança diferente, para se 

alcançar o melhor dos resultados. Um líder situacional deve ser versátil, flexível, e saber 

adequar seus estilos de acordo com as pessoas com quem trabalha e com a situação. Este líder 

utiliza o que há de melhor nas lideranças autocrática, liberal e democrática e aplica as 

diretrizes dessas lideranças, dependendo do grupo que tem à mão e da circunstância. 

O líder situacional pode escolher entre quatro tipos de ação: a) Direção - dá instruções 

específicas e supervisiona rigorosamente o cumprimento das tarefas. Esta ação é usada, 

principalmente, com pessoas inexperientes, mas de bom potencial para aprender; b) 

Treinamento - o líder também dirige e supervisiona a realização das tarefas, mas solicita 

sugestões e explica suas decisões. Esta ação é utilizada com pessoas inexperientes ou que 

perderam seu interesse inicial, que. Elas alcançaram algum desenvolvimento, mas que 

precisam ter desafios de novas perspectivas. Seus progressos devem ser elogiados; c) Apoio - 

o líder ajuda e apoia os esforços dos liderados para cumprirem as tarefas, dividindo com eles 

as decisões. Esta ação é para ser utilizada com pessoas inexperientes, mas que apreciam um 

estilo mais participativo, pessoas que gostam de serem ouvidas e apoiadas, mas que têm 

dificuldades em tomar decisões, necessitando, assim, do suporte do líder; d) Delegação - o 

líder passa as responsabilidades de decisão aos liderados. Esta ação é apropriada para pessoas 

experientes, que sabem como se portar diante de crises e de problemas e que acham, por si 

mesmas, as soluções criativas. 

Nas situações de liderança. o líder pode assumir diferentes padrões de liderança de 



 

26 

acordo com a situação e para cada um dos membros da sua equipe. Para Lacombe (2003), os 

líderes influenciam as pessoas graças ao seu poder, que pode ser o poder legítimo, obtido com 

o exercício de um cargo, o poder de referência, em função das qualidades e do carisma, ou o 

poder do saber, exercido graças aos conhecimentos que detêm. 

 

3. METODOLOGIA 

Com o intuito de entender se há diferenciação entre gêneros nas oportunidades de 

promoção para altos cargos de liderança, adotou-se a concepção construtivista social ou 

interpretativista, dado que o objetivo foi compreender um fenômeno, buscar padrões, gerar 

significados de forma indutiva a partir de experiências pessoais e culturais (MERRIAM, 

2002; CRESWELL, 2010). A partir do paradigma escolhido, as próximas subseções detalham 

a estratégia ou o método de pesquisa, tipo de pesquisa, e o protocolo de coleta de 

informações. 

 

3.1 Método de pesquisa 

O método qualitativo, de acordo com Creswell (2010), é um meio de explorar e de 

entender o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou 

humano. A característica central deste método, conforme descrito por Merriam (2002), é que 

os indivíduos constroem a realidade interagindo com seu mundo social. 

Conforme Godoy (1995), o método qualitativo é o mais adequado quando o 

pesquisador lida com problemas pouco conhecidos, para os quais busca-se apoiar na 

compreensão do fenômeno como um todo. Richardson (1999) afirma que o método ajuda a 

entender os fenômenos sociais, podendo ser aplicado principalmente em casos como: 

a) entendimento de problemas complexos e dinâmicos; 

b) classificação de processos; 

c) análise e interação de certas variáveis. 

Uma vez que, neste estudo, a pesquisa foi de natureza qualitativa, conforme indicado 

por Creswell (2010), tentou-se descobrir a existência de um fenômeno à luz da percepção dos 

entrevistados. No estudo qualitativo básico, o pesquisador está interessado em descobrir: 

como as pessoas interpretam suas experiências; como elas constroem seus mundos, e que 

significados elas atribuem às suas experiências (MERRIAM, 2002). Portanto, a pesquisa deste 

estudo foi direcionada pelo método qualitativo por ser o que mais se adequa ao problema de 

pesquisa exposto e em função de seu compromisso em verificar se há privilégios de gêneros 

quando surge a oportunidade de promoção para altos cargos de liderança. 
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3.2 Tipo de pesquisa 

De acordo com Hesse-Biber e Leavy (2010), existem três formas de classificar a 

pesquisa qualitativa em função de seu propósito: exploratória, descritiva e explicativa. 

A pesquisa exploratória é realizada quando um problema ou uma questão de pesquisa 

são pouco explorados. Ela tem como objetivo identificar padrões, ideias, suposições, com o 

ensejo de buscar a compreensão do fenômeno de forma a confirmar e/ou identificar 

suposições para serem pesquisadas posteriormente (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

A pesquisa descritiva ressalta o uso de descrições densas para interpretar a realidade 

social de um determinado processo ou fenômeno complexo (HESSE-BIBER; LEAVY, 2010). 

Para Sandelowski (2000), ela implica em um tipo de interpretação que é de baixa inferência, 

oferecendo um resumo compreensível dos eventos expressos em linguagens cotidianas.    

Na pesquisa qualitativa explicativa, segundo Pathak, Jena e Kalra (2013), procura-se 

identificar e explicar os fatores que influenciam ou determinam a ocorrência dos fenômenos, 

estabelecendo relações entre os tópicos que os compõem. 

Esta pesquisa fez uso de estratégia de pesquisa qualitativa básica de caráter 

exploratório. Dado que a pesquisa qualitativa básica é caracterizada como situacional e 

posiciona o pesquisador no ambiente natural em que ocorre o fenômeno de estudo, permitindo 

sua interpretação a partir dos significados que as pessoas atribuem (CRESWELL, 2010), o 

caráter exploratório foi ideal por se tratar de um fenômeno pouco explorado. 

  

3.3 Coleta de dados 

Os dados deste estudo foram de fontes primárias e secundárias. Na primeira etapa 

desta dissertação, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, objetivando a construção do 

conhecimento a partir do arcabouço teórico dos constructos que compõem este trabalho: 

liderança e cargos de liderança. Para tanto, foram pesquisados livros, periódicos, teses e 

dissertações disponíveis em bibliotecas e bases de dados como Ebsco e Jstor, além de 

informações disponíveis em sites da internet. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: 

liderança, liderança feminina, liderança por gênero, critérios para promoção, mulheres na 

liderança, promoção de mulheres, mulheres em altos cargos, características de líderes de 

sucesso, diferença entre gêneros. 

Na segunda etapa, foi feita a pesquisa de campo exploratória por meio de entrevistas 

em profundidade, via contato direto entre pesquisadora e os sujeitos de pesquisa. Para tanto, 

nesta etapa, a pesquisadora usou um roteiro de pesquisa semiestruturado, elaborado a partir da 
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revisão da literatura deste estudo. 

As entrevistas constituem um método de coleta de dados por meio do qual são 

selecionados participantes para responderem as questões relacionadas ao que façam, pensam 

ou sentem (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Nesta dissertação, optou-se pela entrevista em profundidade, com roteiro 

semiestruturado. Este roteiro tendeu a dirigir a entrevista de forma que os tópicos de interesse 

fossem abordados, possibilitando abertura para incorporação de informações relevantes ao 

estudo que surgiram no decorrer da pesquisa. Também foram feitas perguntas abertas, muitas 

vezes levando em consideração a percepção do entrevistado, pois a riqueza deste tipo de 

pesquisa é justamente obter as percepções que usualmente não estão explícitas em 

procedimentos de atuação ou mesmo em papéis e responsabilidades associados às atividades 

do dia a dia. A entrevista contemplou uma conversa estruturada, a fim de se obter 

informações detalhadas de acordo com a visão, a percepção e a experiência dos entrevistados.   

As entrevistas foram realizadas no mês de abril de 2018 e gravadas, para posterior 

transcrição e análise.. A seleção dos entrevistados levou em consideração a diversidade de 

gêneros e de áreas de atuação dentro da empresa. Antes do agendamento das entrevistas, foi 

solicitada aos sujeitos da pesquisa a permissão para a gravação, as quais foram transcritas e 

anexadas a esse trabalho. 

As entrevistas tiveram uma duração média de aproximadamente 40 minutos, com 

variação de 20 minutos a 1 hora.  

O público escolhido foi composto de seis executivos da empresa sendo quatro homens 

e duas mulheres, assim identificados: 

Entrevistado 1: sexo masculino, 2 anos de empresa, porém já trabalhou nessa mesma 

empresa no passado. Seu cargo é de diretor de Tecnologia. 

Entrevistado 2: sexo masculino, 4 anos de empresa, expatriado da França, trabalha há 

mais de 7 anos na empresa. Seu cargo é de diretor executivo de TI. 

Entrevistado 3: sexo masculino, 7 anos de empresa. Seu cargo é de diretor executivo 

de Operações. Este entrevistado possibilitou uma visão de comparativo de gêneros na área 

mais operacional da empresa. 

Entrevistado 4: sexo masculino, 6 anos de empresa. Seu cargo é de diretor executivo 

do Negócio de Proximidade da empresa, sendo que, nos anos anteriores, ele respondia pelo 

Negócio de Postos da empresa, outra unidade de Negócio. 

Entrevistado 5: sexo feminino, 12 anos de empresa. Seu cargo é de diretora executiva 

de Contabilidade. Esta entrevistada trouxe uma visão feminina de uma área de exatas que, 
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muitas vezes, predomina o gênero masculino. 

Entrevistado 6: sexo feminino, 14 anos de empresa. Seu cargo é de diretora executiva 

de Desenvolvimento de Vendas. 

 

3.4 Análise dos dados 

Apos a leitura e a analisa das seis entrevistas, foi possível identificar várias 

características e habilidades em comum entre elas, quando foi abordado o tema de liderança, 

bem como quais características existiam em comum nas pessoas promovidas. Também ficou 

evidente os aspectos sobre a transformação e a evolução da liderança ao longo dos últimos 

anos. 

Para que se aprofundasse a análise das entrevistas, foi utilizada a metodologia de 

análise qualitativa de Spiggle (1994). 

 Essa metodologia aborda a análise e a interpretação de dados por pesquisadores que 

usam dados qualitativos. Para análise, Spiggle descreve seis operações: categorização, 

comparação, dimensionalização, integração, iteração e refutação. Para interpretação, ela 

sugere metáforas e outros dispositivos que possam identificar padrões nesses significados. 

A categorização é o processo de classificação ou rotulagem de unidades de dados. 

Pesquisadores qualitativos categorizam dados durante o processo de codificação, o que 

fornece descrições mais detalhadas e úteis desses dados. Tais pesquisadores distinguem 

diferentes tipos de operações de codificação e descrevem um procedimento para gerar 

categorias teóricas ricas que permitem aos pesquisadores irem além da identificação de temas 

e de construções não relacionadas. A essência da categorização é a de identificar 

possibilidades ou até mesmo apresentar exemplos de algum fenômeno mais geral. A 

categorização envolve nomear, ou dar rótulos, a instâncias do fenômeno encontrado nos dados 

(SPIGGLE, 1994).  

A comparação diz respeito a comparar as diferenças e as semelhanças entre os 

incidentes nos dados coletados e fornece diretrizes para coletar dados adicionais. 

Comparações sistemáticas empregam os princípios da lógica para fazer inferências a partir de 

dados coletados. A comparação se inicia nos estágios iniciais de análise, conforme se 

categorizam e se abstraem os dados. Ao categorizar os dados, o investigador observa as 

semelhanças gerais das instâncias empíricas específicas neles e as rotula como representantes 

de uma mesma categoria. Inicialmente, esse processo ocorre de maneira um tanto implícita. À 

medida que a análise avança, o investigador pode realizar comparações de maneira 

sistemática e metódica (SPIGGLE, 1994). 
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A dimensionalização envolve a identificação de propriedades de categorias e 

construções. Uma vez que a categoria tenha sido definida, o analista pode explorar seus 

atributos ou características ao longo de contínuos ou de dimensões. As propriedades 

representam dimensões conceituais que variam empiricamente nos dados ao longo dos 

incidentes que imaginam o construto (SPIGGLE, 1994). 

Na integração, o objetivo das técnicas analíticas sugeridas para se construir a teoria é 

fundamentado em dados. A construção da teoria leva o analista para além da identificação de 

temas, ou mesmo de proposições, para produzir uma teoria complexa, conceitualmente tecida 

e integrada (SPIGGLE, 1994). 

Iteração envolve a passagem pelas etapas de coleta e análise de dados de tal forma que 

as operações anteriores modelem as subsequentes. A iteração implica que os pesquisadores 

não realizem estágios de pesquisa específicos de maneira sequencial, mas sim que “circulem” 

entre os estágios. A iteração pode ocorrer entre a coleta de dados e as fases de inferência de 

dados da pesquisa e dentro da fase de inferência (SPIGGLE, 1994).  

A refutação envolve submeter deliberadamente as inferências emergentes ao escrutínio 

empírico, ou seja, submete a indução emergente ao estudo minucioso baseados na experiência 

e observação. (SPIGGLE, 1994).  

 Para este trabalho, utilizou-se o processo de categorização, que é o processo de 

classificação ou rotulagem de unidades de dados.  

A essência da categorização é identificar um pedaço ou uma unidade de dados (por 

exemplo, uma passagem de texto de qualquer tamanho) como pertencente, representante ou 

exemplo de algum fenômeno mais geral. Categorização envolve nomear ou dar rótulos para as 

instâncias do fenômeno encontrado nos dados (MCCRACKEN, 1988). Uma passagem 

categorizada com um rótulo específico pode ter algumas palavras ou muitas páginas. Uma 

passagem pode exemplificar diferentes categorias de interesse para o analista e, portanto, ter 

vários rótulos.  

As categorias de análise foram identificadas após leitura de todas as respostas dos 

entrevistados, bem como a comparação entre as respostas e a identificação de similaridade 

entre elas. 

A análise foi feita pela categorização dos dados, os quais foram agrupados por meio da 

identificação de “labels”, que apresentavam similaridade de palavras e expressões em comum. 

Dessa forma, identificou-se cinco categorias que se destacaram para esta análise, conforme 

segue:  

- características de lideranças;  
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- barreiras encontradas para um equilíbrio entre o gênero feminino e o masculino 

nos cargos de liderança das empresas; 

- catalizadores, como possíveis fatores para acelerar o processo de aumento de 

mulheres na liderança das empresas; 

- a cultura existente nas empresas e como essa cultura influencia no processo de 

promoção para os cargos de liderança; 

- as práticas existentes nas empresas, representando os fatores existentes atualmente, 

e como ocorre na prática o equilíbrio entre os gêneros na liderança. 

Uma vez identificadas as categorias, foi feito um trabalho de análise dos dados 

coletados de acordo com os agrupamentos. As perguntas foram correlacionadas às categorias, 

permitindo uma análise das respostas em busca de fatos e de dados referentes ao tema que se 

deseja explorar, que é: quais e como os fatores pertencentes a um gênero influenciam nas 

promoções a cargos de liderança. 

 

4. RESULTADOS 

Baseado nas entrevistas realizadas, foi possível a identificação de cinco categorias a 

serem analisadas, que são: a) as características de lideranças; b) as barreiras encontradas para 

um equilíbrio entre o gênero feminino e o masculino nos cargos de liderança das empresas; c) 

os catalizadores, como possíveis fatores para acelerar o processo de aumento de mulheres na 

liderança das empresas; d) a cultura existente nas empresas e como ela influencia no processo 

de promoção para os cargos de liderança; e e) as práticas existentes nas empresas, 

representando os fatores existentes atualmente nas empresas, e como ocorre o equilíbrio entre 

os gêneros na liderança. 
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Tabela 1: Categorias identificadas para análise durante a coleta de dados e entrevistas 

realizados na pesquisa 

CATEGORIAS PARA ANÁLISE DE RESULTADOS 

Características 

da liderança 

Barreiras 

identificadas 

que impedem 

um equilíbrio 

entre o gênero 

feminino e 

masculino nos 

cargos de 

liderança das 

empresas 

Catalizadores 

para acelerar a 

igualdade entre 

os gêneros nos 

cargos de 

liderança 

executiva 

Cultura 

existente nas 

empresas com 

relação à 

distinção de 

gêneros e sua 

influência no 

processo de 

promoção para 

os cargos de 

liderança nas 

empresas 

O processo de 

seleção para 

promoção a 

cargos de alta 

liderança 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Essas cinco categorias, que emergiram dos dados, serão comentadas à luz de sua 

variação ou coesão entre diferentes entrevistados. 

 

4.1 Características da liderança 

A categoria denominada características de liderança foi criada a partir dos dados 

coletados e refere-se às perguntas 7 e 8 que constam do Apêndice deste trabalho, cujo 

objetivo foi o de verificar quais características estavam associadas a uma liderança de sucesso 

nos dias atuais de acordo com os entrevistados, independentemente do gênero deles. O 

principal objetivo, neste caso, foi o de identificar as características de liderança de sucesso, 

independentemente dos gêneros dos líderes, para, posteriormente, compará-las com as 

especificidades das caraterísticas mais acentuadas no gênero feminino e, assim, fazer a análise 

e o cruzamento com as promoções a cargos de liderança executiva. 

Importante identificar quais são os motivos pelos quais as mulheres não conseguem 

atingir níveis executivos com tanta facilidade e frequência nas empresas quando comparadas 

aos homens. Foi relatado, por mais de um entrevistado, algumas características que levam a 

questões de educação e de cultura machista, que, apesar de ser uma pauta em evolução e 

mudanças, ainda prevalece mais acentuada no gênero feminino a preocupação com o cuidado 

da casa e dos filhos, sendo essa a prioridade das mulheres em um relacionamento. Também 

foi citado o fato de que as mulheres não eram educadas para tentar novos desafios no 

ambiente profissional, nem recebiam estímulos para que isso ocorresse. Essas questões podem 

ser classificadas como questões pessoais das mulheres, e não têm relação com competência 
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técnica, mas sim com comportamento, em que pesem decisões que envolvem família, filhos, 

trabalho e busca por um ideal. Também surge, nesse contexto, um complexo de inferioridade 

das mulheres, quando comparadas aos homens. 

Dentre as características apontadas como relevantes à ascensão a cargos de alto nível, 

independentemente do gênero, surgiram, nos relatos, a capacidade de comunicação, o 

engajamento e a empatia, bem como uma característica importante, que é a persistência para 

atingir objetivos. Uma das entrevistadas de sucesso ressaltou a importância de não se desistir 

dos objetivos, mesmo que haja dificuldades e desigualdades na empresa pelo fato de ser 

mulher. Tal característica aparece explícita na fala do Entrevistado 1, quando citou um caso 

de uma colega de trabalho que chegou ao cargo de presidente de uma empresa pela 

persistência que apresentou para atingir seus objetivos: “...porque você acha que chegou até 

aqui?... olha eu simplesmente não desisti”. 

Outra característica importante destacada refere-se à confiança estabelecida no 

ambiente corporativo, entendendo-se por confiança a transmissão de informações precisas e 

transparentes, sem omissões ou mentiras.     

Atualmente, a empatia é considerada uma característica importante para o crescimento 

profissional acontecer. Ela pode ser traduzida como a capacidade de se colocar no lugar do 

outro. Saber lidar com as características particulares de cada um também é um fator 

fundamental. 

Foi observada, na resposta de um dos entrevistados, a importância da existência de 

amor entre as pessoas em todas as atividades que demandem interação. Também foi citada a 

importância de se construir ideias em conjunto, pois, quando isso ocorre, todos se sentem 

engajados. Por fim, um fator igualmente relevante, que conscientiza as mulheres sobre o 

poder de transformação que elas possuem, foi mencionado. Foi mencionada uma 

característica mais presente no gênero feminino, a insegurança, que, muitas vezes, impede as 

mulheres de se destacarem. Atualmente, a competência técnica está presente nos dois gêneros 

e leva todos igualmente, a promoções para cargos de liderança executiva. “...pra mim, um 

líder de sucesso precisa realmente amar as pessoas que estão com ele ou com ela, tem que 

ser apaixonado pelas pessoas e trabalhar junto, criar um ambiente de construção” 

(Entrevistado 3). 

 

4.2. Barreiras identificadas que impedem um equilíbrio entre o gênero feminino e 

masculino nos cargos de liderança das empresas 
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Existem barreiras que estão associadas às empresas e que têm relação com os cargos e 

promoções que exigem mobilidade. Nesses casos, as mulheres certamente ficam em 

desvantagem, pois dependem, em sua maioria, dos seus maridos, que acabam tendo prioridade 

sobre o emprego, pois eles possuem salários mais altos na maioria dos casos. "... A gente tem 

um pouco mais de cuidado quando é uma mulher que a gente vai transferir de estado, a gente 

sempre consulta antes, ...." (Entrevistado 3). 

Uma dessas barreiras citadas, que, na verdade, é consequência dos fatores acima, é o 

salário, que, muitas vezes, é desigual entre os gêneros, mesmo quando se têm as mesmas 

responsabilidade e posição. É correto que o piso salarial seja estipulado em virtude do cargo 

exercido, pois assim será obtido um equilíbrio, sem privilegiar gêneros.  

Um fator que também foi observado está relacionado à própria mulher que, muitas 

vezes, não se sente capaz ou se sente culpada por não ter tempo para se dedicar à família e aos 

filhos como ela gostaria. O instinto natural feminino é de proteção; ela assume essa 

responsabilidade naturalmente, e mesmo alcançando seu espaço no mercado de trabalho, ela 

não consegue se desprender de suas obrigações como mãe, esposa, dona de casa. Este instinto 

deve ser respeitado dentro das empresas, pois, sem desmerecer o gênero masculino, os 

homens instintivamente não se preocupam com questões familiares enquanto se encontram no 

trabalho, pois a eles automaticamente, esse dever é reportado à mulher. Entretanto, as 

mulheres atualmente tem provado que conseguem perfeitamente alcançar seus objetivos no 

mercado de trabalho e ainda atender às demandas familiares, mesmo se precisar se ausentar 

por alguns momentos de seu trabalho para atender urgências domesticas, sem prejuízo das 

suas tarefas. Cabe a compreensão mútua, pois nem homens e nem mulheres estão imunes a 

tais contratempos. “... a mulher ela assume essa responsabilidade para ela da família... eu 

acho que a gente tem de tentar entender... o que eu faço com o meu time é: vai embora, não 

tem problema, depois a gente resolve, me dá o que está acontecendo na área e vai cuidar da 

sua família... eu diria isso para o homem e para a mulher, a mesma coisa.” (Entrevistado 4). 

Outro ponto destacado nas entrevistas é a falta de incentivo as mulheres, incentivo 

esse relacionado à persistência. É corriqueiro que as mulheres desistam de almejar novos 

patamares dentro da empresa após certo número de recusas. Isso ocorre porque ainda existe 

certa resistência na escolha de mulheres para assumir cargos de alta liderança. Falta as 

mulheres compreenderem que a persistência delas é a chave para que elas conquistem seu 

espaço no mercado de trabalho. “...Eu acho que mais do que incentivar os homens a 

aceitarem as mulheres, a gente tem que incentivar as mulheres a quererem chegar lá e a 
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desafiarem o universo masculino, então eu acho que o poder de transformação está muito 

mais nas próprias mulheres do que nos homens ou em uma diretoria...” (Entrevistado 1). 

As barreiras para o equilíbrio estão intimamente relacionadas umas com as outras: 

sociedade, empresa e indivíduo, em que a questão da cultura e o preconceito das empresas 

prevalecem e têm um peso maior, pois estão diretamente ligados aos critérios que cada 

empresa promove sua liderança. 

Foi observado, ainda,  que o processo de promoção tem  relação direta com a cultura 

da empresa, uma vez que a cultura da empresa determina o perfil do colaborador que ela 

entende ser apto para desenvolver as atividades e alcançar os objetivos almejados pela 

empresa, bem como com as práticas existentes nela, que evidenciam as características dos 

líderes atuais e que, de certa forma, são os potenciais catalizadores para se acelerar o processo 

de equilíbrio. 

 

4.3 Catalizadores para acelerar a igualdade entre os gêneros nos cargos de liderança 

executiva 

Para se acelerar o equilíbrio entre o gênero feminino e o masculino nas lideranças das 

empresas, aprofundou-se na categoria denominada de catalizadores, cujos objetivos são 

identificar formas e ações para acelerar o processo de transformação que já está ocorrendo nas 

empresas. Foi confirmado, pelos entrevistados, que esse processo de transformação está em 

andamento e se acelerando cada vez mais. Para essa análise, destacaram-se três frentes. A 

primeira delas evidencia que é importante trabalhar o gênero masculino para que ele aceite 

essas mudanças de forma genuína, para que entenda o valor das mulheres para as empresas e 

para que admitam as mulheres na liderança. Isso porque alguns ainda veem o gênero 

masculino como superior ao feminino, e esta visão deve ser estirpada do mercado de trabalho, 

uma vez que tanto o gênero masculino como o feminino devem ter o seu lugar no mercado, 

com oportunidades iguais, devendo ser diferenciados por suas habilidades e qualificações 

técnicas, e não diferenciados por seu gênero. Assim como há homens extremamente 

qualificados para assumir altos cargos de liderança, também existem mulheres que possuem 

tais qualificações para estes cargos, sendo totalmente aptas para concorrer aos mesmos 

cargos. 

 A segunda frente refere-se ao trabalho com as próprias mulheres, pois elas possuem 

um poder de transformar. Precisam ser incentivadas a crescer e a ocupar cargos de liderança. 

Ainda existe um sentimento de injustiça, e isso precisa ser eliminado. Nessa frente de ação 

com as mulheres, é fundamental, inicialmente, equalizar os salários e trabalhar na base das 
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empresas com treinamentos, não somente técnicos, para que eles possam capacitar as 

mulheres e, com isso, dar a elas segurança para que enfrentem os desafios, principalmente 

quando elas competirem com os homens. Essas ações precisam ser incentivadas pelas 

lideranças da empresa com o suporte do RH. 

”.. Eu acho que, quanto mais a gente tiver pessoas preparadas, melhor, e aí quando 

eu falo de preparação, eu sempre repito isso, pra mim, preparação não é preparar o nível 

gerencial para virar diretor, e o nível de operador para virar chefe, o nível de chefe para 

virar gerente...” (Entrevistado 4). 

Uma terceira frente que precisa ser exercida pela empresa se dá por meio de metas e 

de indicadores, pois o crescimento precisa ser de forma consistente. É fundamental que 

existam advertência e punição para preconceito e piadinhas veladas que possam ocorrer, bem 

como para todo tipo de comportamento contrário às questões de igualdade. Destaca-se, aqui, 

tão importante quanto o incentivo para as mulheres, identificar os inibidores e atuar de forma 

rígida, eliminando os fatores que inibem as mulheres. 

Uma forma de acelerar esse processo é, de fato, priorizar as mulheres para os casos em 

que se observar que elas têm a mesma capacidade técnica que os homens. 

Outros fatores também podem ser entendidos como catalizadores: 

1) flexibilização das regras para mulheres, em casos de transferência de cidade; 2) 

programas de engajamento de mulheres com metas para adicionar mulheres na liderança; e 3) 

desenvolvimento e treinamentos específicos para mulheres. Tudo isso pode e deve ser 

explorado, desenvolvido e implantado para que se possa ter mais mulheres na liderança. Essas 

práticas são trabalhadas em conjunto e estão inter-relacionadas com um objetivo maior: o de 

vencer as barreiras existentes e acelerar o processo de equilíbrio de gêneros na liderança das 

empresas. 

Deve-se investir em formação e também em movimentos internos para atuação em 

diferentes funções, bem como utilizar todos os resultados bem-sucedidos como exemplo, 

compartilhando-os e divulgando-os a todos. Por último, deve-se analisar a categoria de 

cultura, criada a partir dos dados coletados nas perguntas 4, 5 e 9, cujo objetivo foi o de 

verificar se, na empresa estudada, existem programas de incentivo à liderança feminina. 

Com relação aos programas de incentivo à liderança feminina, foram encontrados 

elementos que comprovam que a empresa estudada está passando por uma transformação de 

um modelo de gestão antigo para um novo, mais equilibrado e democrático, que busca dar 

mais oportunidades para as mulheres que possam ascender a cargos de liderança. Segundo o 

Entrevistado 3 “Esse grupo está movimentado bastante a cia.”. Para tal transformação 
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acontecer de fato, existe um comitê em que mulheres de diversas áreas, inclusive das áreas 

operacionais, são selecionadas para serem desenvolvidas e formadas para, assim, terem 

capacidade de ser líderes.  

          Concordando com a ideia de Oliveira, Oliveira e Dalfior (2000), de que a 

existência de uma instrução formal é extremamente importante para o desenvolvimento de um 

líder , a empresa mostrou que, na prática, funciona dessa forma, pois os entrevistados citaram 

que há reuniões, grupos e programas, treinamentos e coachings que auxiliam as mulheres 

indicadas pelo comitê de liderança a serem desenvolvidas e treinadas para assumirem tais 

cargos, como mostram as falas dos Entrevistados 3 e 4: "Formação, preparação de tirar gap 

no intuito positivo" (Entrevistado 3); "Grupos que eu acho fantástico" (Entrevistado 4). 

 

4.4 Cultura existente nas empresas com relação à distinção de gêneros e sua influência 

no processo de promoção para os cargos de liderança nas empresas 

Através das entrevistas, observou-se que existem alguns fatores que podem ser 

agrupados em questões da sociedade, questões do indivíduo e questões internas da empresa 

associadas à cultura da empresa. Na sociedade, observa-se que, ainda, existe uma questão 

relacionada à cultura e à educação, ou seja, grau de instrução, diferente para homens e 

mulheres, questão essa que gera barreiras para que se possa ter uma igualdade entre homens e 

mulheres na liderança. Foi relatado que há um momento de transição claro na maioria das 

empresas, com o objetivo de trabalhar a igualdade de gêneros e, assim, possibilitar um 

equilíbrio maior entre os gêneros. "... Nos últimos 5, 6 anos, eu tenho visto essa 

transformação aqui, aí fora no mercado também, eu acho que nós vamos chegar lá, querendo 

ou não querendo..." (Entrevistado 1). 

Um ponto bastante relevante foi a questão da criação das mulheres, que, no passado, 

não eram criadas e educadas para atuar no mercado de trabalho. Elas eram submissas e 

dependentes dos homens. Pode-se classificar esse ponto como relacionado aos indivíduos e a 

uma educação machista, que leva a mulher a não se valorizar e a não se achar capaz, muitas 

vezes, para uma competição de igual para igual com o gênero masculino. 

A sociedade tem evoluído consideravelmente, principalmente no que tange à 

igualdade. Entretanto, ainda existe certa separação entre empresas que predominam a 

liderança feminina e empresa que predominam a liderança masculina. Essa separação se dá 

principalmente pelo segmento de trabalho que a empresa exerce. Isso gera um desequilíbrio 

principalmente no que tange às oportunidades de trabalho. “...uma empresa muito feminina, 

uma empresa muito masculina, eu acho que não é legal, eu acredito nesse ponto de equilíbrio, 
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porque todo mundo pode traçar regras, agregar, as mulheres, os homens, o desequilíbrio... não 

é saudável para companhia... (Entrevistado 1). Porém, é notório que a tendência seja o 

encontro de um ponto de equilíbrio, e que as empresas comecem a proporcionar oportunidade 

iguais para ambos os gêneros, levando-se em conta as qualificações profissionais e não apenas 

o gênero. 

 

4.5 O processo de seleção para promoção a cargos de alta liderança 

Um ponto importante que deve ser explorado e que está diretamente associado ao 

entendimento nessa empresa que foi estudada, refere-se às questões existentes relacionadas a 

seleção para promoção a cargos de liderança. Nesse tópico, explorou-se o processo na área 

interna do entrevistado e também nas áreas externas da mesma empresa. O grande objetivo foi 

o de construir um comparativo entre os processos nessas diferentes áreas sob a ótica de um 

único entrevistado. 

Cabe, inicialmente, a realização de uma análise sobre como ocorre o processo de 

seleção para altos cargos de liderança, a fim de que a análise dos resultados obtidos seja 

obtida de forma eficiente. 

O processo de recrutamento e seleção trata-se de uma ferramenta muito rica 

relacionada a gestão de pessoas (BAYLÃO, ROCHA, 2014). 

Algumas etapas são fundamentais para o bom andamento do processo de seleção, e 

envolve desde o planejamento do processo, até as etapas a serem percorridas pelos 

candidatos. Vale ressaltar que o processo de seleção pode variar de organização para 

organização, uma vez que o processo deve ser moldado para atender às necessidades da 

empresa. 

Inicialmente, a empresa precisa, ao identificar à necessidade do preenchimento da 

vaga, realizar o perfil da função, visando facilitar a escolha do candidato ideal para ocupar o 

cargo. Chiavenato (2009) ensina que a definição do perfil da função irá depender do grau de 

sofisticação que a função exige. 

Após a definição do perfil da função, deverá ser escolhido o tipo de recrutamento que 

a empresa utilizará. Baylão e Rocha (2014) apresentam cinco formas de recrutamento que 

podem ser utilizados: a) recrutamento interno; b) recrutamento externo; c) recrutamento 

misto; d) recrutamento on-line, e; e) assessment centers. O tipo de recrutamento também 

varia, de acordo com a necessidade que a empresa apresenta. No caso de promoção para 

cargos de liderança, o tipo mais comum utilizado é o recrutamento interno, uma vez que por 

meio dele a empresa remaneja um funcionário para outro cargo, possibilitando a utilização de 
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uma pessoa já de confiança, que se enquadra dentro dos parâmetros culturais da empresa, e 

demonstra crescimento profissional tal que permita sua ascensão dentro da organização. 

Em seguida se inicia o processo de seleção propriamente dito. Baylão e Rocha (2014) 

leciona que o processo de seleção merece atenção especial, já que ele que vai definir, por 

diferentes modos e com diferentes estratégias, qual candidato vai ficar com a vaga. A seleção 

de pessoas implica uma comparação entre as características de cada candidato com um padrão 

de referência e uma escolha feita pelo chefe imediato com o objetivo de manter ou aumentar a 

eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização. 

Cada etapa da seleção representa um momento de decisão, visando a aumentar o 

conhecimento da organização sobre as experiências, habilidades e a motivação do empregado, 

com isso aumentam-se as informações para que seja feita a seleção final (BAYLÃO, 

ROCHA, 2014). Diversos métodos podem ser utilizados durante o processo de seleção, entre 

eles entrevistas individuais, testes psicológicos, dinâmicas de grupo, testes de habilidades 

cognitivas, testes de desempenho e integridade e técnicas de simulação, entre outros. 

Na empresa em estudo, é comum a realização apenas de entrevista pessoal para definir 

a escolha do candidato. Por meio da entrevista, o responsável pela seleção busca conhecer o 

perfil profissional do candidato, nível de conhecimento técnico sobre a área, objetivos 

buscados pelo candidato, entre outros requisitos que a empresa julgar necessário para o 

preenchimento da vaga. 

Apesar de, para a empresa, ser um processo de seleção que atenda aos requisitos do 

que a empresa espera encontrar em um candidato, utilizar apenas um método na escolha, 

principalmente um método que pode ser considerado pessoal, subjetivo e discricionário, 

permite que as chances de haver um tratamento tendencioso no processo de escolha seja 

maior. Isso porque, o responsável pela escolha pode-se, ainda que involuntariamente, acabar 

utilizando critérios para eliminação de candidatos levando-se em conta não por qualificações 

profissionais ou até mesmo conhecimentos específicos, e sim levar em consideração fatores 

como gênero, idade, estado civil; critérios esses que acabam sendo discriminatórios. 

Principalmente as mulheres podem sofrer tratamento desigual em processos de seleção como 

esse. 

Os elementos culturais da empresa ficam bem evidenciados no processo de seleção, 

uma vez que na elaboração do perfil da função estão implicitos a visão que a empresa espera 

do candidato. Portanto, se dentro da própria cultura da empresa já houver qualquer traço 

discriminatório existente, certamente que for responsável pela seleção do candidato já 

possuirá uma visão tendenciosa para escolha. 
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“Eu já vi resistência eu não diria só pelo sexo feminino, mas eu diria pela pessoa ser 

gorda, ser feia. Pelo fato de eles acharem que precisa… a aparência precisa ser um ponto 

importante para poder conversar com os diretores e tudo mais. Eu já vi isso... Então, eu já 

presenciei muito isso, de o fato da mulher, se ela estiver no sobrepeso, ela pode perder uma 

oportunidade de promoção. Que, no homem, eu já não vejo. Se o homem for gordo, não tem 

problema, ele vai ter a promoção dele.” (Entrevistado 5) 

  Nesta categoria, foi possível observar duas posições distintas, uma em que a visão 

sobre as outras áreas era a mesma, ou seja, existe uma convergência de abordagem sobre o 

tema, e outra em que, dependendo da área, não existia o mesmo tratamento de igualdade entre 

homens e mulheres nos momentos de avaliação de resultado, de reconhecimento, de méritos e 

de oportunidades, principalmente em se tratando de áreas de operação. 

“...eu acho que há pessoas que são, ainda, machistas; isso é mais forte, por exemplo, 

em áreas de operação,  como as unidades, porque elas já sabem que a mulher precisa disso e 

daquilo, então acha que não devem colocar uma mulher como diretora de uma unidade, 

porque acha que poderão ter problemas, mas isso é uma ou duas pessoas...” (Entrevistado 6). 

Foi identificado, ainda, durante as entrevistas, que existem alguns casos pontuais 

associados a pessoas específicas, em que estas não seguem os mesmos processos na tomada 

de decisão de uma promoção, quando comparado entre gêneros distintos. Não foi possível 

generalizar essas posições para todas as áreas, mas observou-se que o ponto apareceu em dois 

entrevistados. 

“...Eu acho que não tem problema de relacionamento e de escolher uma mulher ou 

um homem. Só que olhando de forma geral na empresa, eu já acho menos. Eu acho que 

poucos diretores têm essa visão de querer uma mulher na liderança.  Eu acho que isso ainda 

é menos. Mesmo a gente tendo um RH forçando a liderança feminina, a promoção, colocando 

as pessoas, mapeando o perfil de mulheres... Eu ainda acho que alguns gestores preferem 

trabalhar com os homens. E meio que eles crescem naturalmente, sem dar muita 

oportunidade para as mulheres.” (Entrevistado 5). 

 Ocorreram unanimidades que citam que, dentro de suas próprias áreas, não existe 

essas distinções, mas que em outras áreas elas podem ocorrer. “.... eu acho que tem área que 

as mulheres estão tendo oportunidades, e outras elas estão começando a ter agora, e tem 

outras que imperam uma maioria de profissionais homens, masculinos, não está uniforme, 

....” (Entrevistado 1). 

“...o nosso mercado é um mercado um pouco mais masculino quando a gente fala de 

liderança do que mulher por vários fatores.” (Entrevistado 5). 
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Foi citado, por mais de um entrevistado, a questão de se olhar sempre a competência e 

não o gênero. “...eu analiso muito a competência, independentemente do sexo, da cor e tudo 

mais...” (Entrevistado 5). 

  

5. DISCUSSÃO 

Tendo em vista os resultados obtidos por meio das entrevistas realizadas, confrontados 

com o levantamento bibliográfico realizado acerca do tema, alguns pontos relevantes podem 

ser corroborados pela pesquisa. 

Foi apontado o prevalecimento da preocupação com o gênero feminino no que tange 

os aspectos familiares e domésticos. Tal apontamento também trazido por Oliveira, Oliveira e 

Dalfior (2000) deixa claro que a visão do trabalho feminino como uma continuidade das 

tarefas domésticas tem sofrido mudanças no decorrer dos anos, e isso gera modificações no 

mercado de trabalho, uma vez que fica cada vez mais evidente que a mulher é capaz de 

exercer posições de liderança sem que suas atividades domésticas interfiram em suas tarefas 

no ambiente de trabalho. 

Uma característica considerada relevante foi, também, destacada durante as 

entrevistas, que é a persistência. Como firmado pelo Entrevistado 1, e também apoiado por 

Ruffatto, Pauli e Ferrão (2017), a persistência é uma característica fundamental para o fim das 

desigualdades, uma vez que tal característica motiva o líder que, por vezes, pode se encontrar 

fragilizado em virtude das desigualdades, mas que, ao persistir, acaba conquistando os 

resultados almejados. 

Também foi salientado como característica importante a confiança. Conforme 

Oliveira, Oliveira e Dalfior (2000),  a confiança é uma ferramenta de motivação e incentivo, 

capaz de fazer com que um líder que seja confiante seja considerado como o centro nervoso 

no local onde exerce suas atividades. 

Outra característica muito abordada foi a empatia. Davel e Machado (2001, p. 110) 

apontam que o líder que tem como característica a empatia pode ser considerado um ponto de 

ligação entre os indivíduos e o próprio ambiente de trabalho, exercendo forte influência sobre 

aqueles que trabalham ao seu redor. Cruz (2017) também reforça que, quando se exerce 

empatia, o líder influencia os seus subordinados a crescer profissionalmente, fornecendo 

apoio e direcionamento para estes. 

Vários entrevistados também citaram a questão de ser levados em consideração a 

competência e o resultado, independentemente do gênero do profissional. Oliveira, Oliveira e 

Dalfior (2000) enfatizam que as habilidades do indivíduo devem ser destacadas em processos 
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de escolha. Quando isso ocorre, possibilita uma ascensão das possibilidades femininas, uma 

vez que a questão de gênero seria colocada de lado e seriam analisadas suas qualificações 

para obtenção do cargo almejado (OLIVEIRA; OLIVEIRA; DALFIOR, 2000). 

O trabalho na busca por igualdade e equilíbrio entre os gêneros também foi levantado 

durante as entrevistas, sendo apoiado por Oliveira, Oliveira e Dalfior (2000, p. 1), que 

apresentam uma melhoria nesse quesito, em que a mulher tem buscado cada vez mais espaço 

na hierarquia organizacional, conquistando, gradativamente, seu lugar. 

Um tópico que também abordado foi o da capacidade de transformação que pode 

ocorrer com equilíbrio entre os gêneros. Ruffatto, Pauli e Ferrão (2017) destacam que as 

motivações e as características podem variar entre gêneros, entretanto devem ser observados 

os requisitos necessários para o cargo em questão, independentemente do gênero, para que a 

disputa por cargos de liderança se torne justa, prevalecendo as qualificações dos indivíduos, e 

não o gênero. 

 

6. CONCLUSÃO 

Conclusão: evoluir de uma liderança que, no passado, tinha características mais 

masculinas, para uma liderança com caraterísticas mais femininas, em que é necessária a 

comunicação, a empatia, o engajamento, a riqueza de detalhes, a capacidade de se colocar no 

lugar do outro e a visão ampla e cuidadosa com as pessoas, ambas caraterísticas encontradas 

no gênero feminino. 

 Após análises de todas as informações e respostas das entrevistas, observou-se que, na 

opinião dos entrevistados, está ocorrendo um aumento de mulheres na liderança. O assunto é 

muito discutido e genuíno e está presente na empresa utilizada para o caso de estudo como um 

todo. Não se trata de iniciativas pontuais, ocorridas na filial da empresa em nosso país, mas 

sim todos os países em que ela atua.  Foi identificado que, em algumas áreas, existem 

pequenas diferenças nesse movimento, dependendo das atividades e do líder, mas, de forma 

geral, ele é consistente e sem volta.  

A existência de programas sólidos e abrangentes favorece o crescimento da igualdade 

de gênero na liderança da empresa. Um fator que colabora bastante para acelerar o 

movimento são metas definidas, comunicadas e que são seguidas. 

É importante que as barreiras do preconceito e das diferenças sejam bem identificadas 

e vencidas, com ações efetivas, sustentáveis e permanentes. 

Entender com profundidade quais são as características que permitem as promoções 

para cargos de alta liderança é fundamental para se trabalhar o desenvolvimento e a 
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capacitação das pessoas e para atingir o objetivo da empresa. Nesse contexto identificado do 

trabalho aplicado, concluiu-se que as características mais marcantes presente no gênero 

feminino realmente são consideradas em um momento de promoção, o que, de fato, prioriza 

sempre a competência e a meritocracia, com capacidade de entrega. Os diferencias das 

mulheres no cuidado com as pessoas e a visão ampla que elas possuem representam, hoje, um 

diferencial que contribui para o aumento do equilíbrio de gêneros na liderança das empresas. 

A abordagem do tema sobre a liderança feminina ainda é pouco encontrada na 

literatura científica e, em função do próprio ciclo da comunicação científica para temáticas 

recentes, é mais encontrada nos artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado do que em livros. 

O tema, no entanto, é muito polêmico e necessita de maiores pesquisas e apoio de 

autores e pessoas interessadas e especializadas no assunto. Assim sendo, sugere-se a 

continuidade desta pesquisa no ambiente acadêmico. Recomenda-se a elaboração de estudos 

sobre a conscientização da capacidade, valorização e igualdade de direitos para as mulheres 

no mercado de trabalho. É necessário um novo olhar voltado a esta nova esfera profissional 

feminina: que se sinta e veja as mulheres não como adversárias, e sim como parceiras, que 

junto com os homens, contribuirão para um crescimento profissional conjunto. 
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8. APÊNDICE 

 

8.1. Perguntas: 

 

1) Qual a sua percepção no processo de promoções para cargos de liderança nessa empresa, 

entendendo por cargo de liderança os níveis hierárquicos de diretoria, vice-presidência, 

presidência e conselho, e como a questão de gênero influencia nesse processo de 

promoção? 
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masculino? 
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3) Com relação às outras áreas da empresa, como você observa o processo de promoção 

para cargos de liderança referente à questão de gênero? 

4) Você sabe se existe alguma política de incentivo à liderança feminina na sua empresa? 

5) O que impede, na sua opinião, hoje a empresa onde você trabalha de ter um equilíbrio 

entre homens e mulheres nas lideranças executivas, entendendo por liderança executiva 

diretores e cargos acima da diretoria. 

6) Na sua opinião, o que poderia ser feito para acelerar o processo de haver um equilíbrio 

entre os gêneros feminino e masculino na liderança das empresas? 

7) O que você acha que faz com que menos mulheres cheguem à liderança nas empresas? 

8) Quais características, em sua opinião, transformam o indivíduo em um líder de sucesso? 

9) Existe atualmente alguma resistência em se conceder promoções levando em 

consideração o gênero? 

10) Você gostaria de complementar com alguma pergunta adicional? 

 

8.2. Transcrição das entrevistas 

 

Entrevistado 1 - Gama 

Tempo de transcrição: 15 minutos 

 

 Pergunta – Gravando. Então vamos lá. Primeira questão, me fala sobre a sua 

percepção nas promoções a cargo de liderança, e como a questão de gênero entra nesse 

contexto das promoções na empresa em que você trabalha? 

Bom, eu trabalhei aqui em dois momentos da minha vida, no primeiro momento por 6 anos, 

no começo nos anos 2000, e naquela época me parecia que a empresa era mais voltada para o 

público masculino, para os profissionais masculino, que tinham mais oportunidade; eu voltei 

faz 2 anos, agora eu tenho a percepção que isso mudou, as mulheres têm sido bastante 

valorizadas, têm tido oportunidades, porque valorizadas ela sempre foram, elas têm tido mais 

oportunidades, e hoje eu vejo que existe um equilíbrio entre masculino e feminino, os dois 

géneros. 

 

 Pergunta – E na sua área, especificamente, como os homens e as mulheres têm 

recebido propostas de promoção a cargos de liderança? Se tiver algum exemplo, pode 

citá-lo. 

Não na minha área, mas em uma área mais técnica, eu acredito que ainda impere o domínio 
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masculino, mas as poucas mulheres que estão trabalhando na área, elas são extremamente 

aguerridas, então elas buscam, elas vão atrás, fazem por mérito, têm promoção por 

merecimento, essa é uma diferença que eu vejo aqui na companhia, mas eu também tenho 

visto fora, nas outras empresas do mercado. 

 

 Pergunta – Na sua opinião, com relação a esse ponto, que é uma área mais 

técnica, como que você acha que isso poderia ser transformado, mudado, o que poderia 

ser feito para que esse cenário fosse diferente? 

Eu acredito que o mundo está mudando, não é só empresa, é claro que aqui na empresa 

especificamente eu tenho visto um trabalho muito forte valorizando as mulheres, mas eu 

tenho visto isso também aí fora, e acredito que a tendência já não é nem nos próximos anos, 

na atualidade que isso continue e aumente. 

 

 Pergunta – As outras áreas que você observa dentro das empresas, na sua 

visão, na sua percepção, acontece o mesmo que acontece na sua área? 

Médio, eu acho que varia de área para área, não é uniforme, eu acho que tem área que as 

mulheres estão tendo oportunidades, e outras elas estão começando a ter agora, e tem outras 

que impera ainda uma maioria de profissionais homens, masculinos, não está uniforme, 

acredito que tem que ser feito ainda um trabalho forte, para que tenha essa uniformidade. 

 

 Pergunta – Você sabe se existe uma política de incentivo à liderança feminina 

nessa empresa? 

Tem um trabalho que é forte, tem um grupo aqui nessa empresa que trabalha com esse tema, 

eu acho que é isso que tem feito também, tem ajudado nessa transformação dos últimos 2 

anos, acredito que cada vez mais iremos assistir a essa, vamos dizer assim, a essa divisão, a 

esse poder de quatro mãos, não é uma divisão, eu acho que agora pelo contrário, essa união aí 

masculina e feminina, porque os homens talvez tenham um perfil um pouco mais agressivo, é 

uma forma de executar as coisas, mas acredito que é um ponto de equilíbrio para a empresa, 

não só dessa como de qualquer uma, então eu acredito que, trazendo mais mulheres para a 

gestão, elas são mais detalhista, as mulheres são mais detalhistas, elas têm um cuidado maior 

com pessoas, eu acho que isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje que já não 

dá mais para fazer aquela gestão de antigamente, que era um pouco mais agressiva, na 

pancada, então eu acho que esse equilíbrio homem e mulher dentro das empresas, e dentro 

dessa empresa, também vai fazer a diferença, está fazendo a diferença já. 



 

52 

  

 Pergunta – E sobre ter uma política de incentivo à liderança feminina, ou até 

mesmo ter meta, ou até mesmo ter cotas, o que você pensa sobre isso? 

Olha, eu não sou a favor de cotas, mas assim, generalizado, mas nesse caso eu acho que é 

importante, eu acredito em cotas quando realmente existe uma dificuldade comprovada de um 

determinado grupo de conseguir, porque eles têm a capacidade, mais eles têm um bloqueio, 

uma política que bloqueia, eu acredito que, para o caso aqui, da nossa empresa, esse grupo 

que está incentivando cada vez mais trazer as mulheres para usar os cargos de gestão, eu acho 

que ele é necessário, eu via antigamente que existia efetivamente um certo bloqueio, é por 

isso que eu digo, parece caso, aqui, de cotas e de ter um trabalho específico, eu acredito que 

seja importante. 

 

 Pergunta – E como você se sente trabalhando em uma empresa que  trabalha 

com esse incentivo de ter uma política de buscar mais líderes femininos na gestão, como 

que você se sente inserido nesse contexto? 

Olha, a nossa empresa, eu acredito, é uma empresa ainda masculina, só para explicar melhor 

isso, para mim, há empresas que são femininas e que são masculinas, eu conheço, por 

exemplo, uma pessoa que trabalha em uma empresa que a maioria das pessoas gestoras são 

mulheres, ela quer brincar que ela trabalha em uma empresa feminina, é um outro segmento, 

varejo, e a gente outro dia estava conversando sobre isso, muitas mulheres e muitos homens, 

uma empresa muito feminina, uma empresa muito masculina, eu acho que não é legal, eu 

acredito nesse ponto de equilíbrio, porque todo mundo pode traçar regras, agregar, as 

mulheres, os homens, o desequilíbrio não é importante, não é importante não, não é saudável 

para companhia, então eu acredito que tem de ter um pouco de cada, só não pode de repente 

pender muito para o lado de lá, senão a gente sai de uma empresa que era extremamente 

masculina há 10 anos atrás e de repente, daqui a 2 anos, ela é extremamente feminina, de 

novo eu não acredito nesse desequilíbrio, eu acredito na igualdade e no equilíbrio. 

 

 Pergunta – E o que você acha que faz com que menos mulheres hoje cheguem a 

cargos de lideranças? 

Eu não acho que tem menos mulheres hoje, eu acho que tinha menos mulheres no passado, 

hoje eu acredito que até tem bastante, mas outro dia eu estava conversando com uma mulher, 

uma conhecida, que ela chegou à presidência de uma empresa, de uma grande empresa, é a 

sétima empresa no mundo no segmento, naquele segmento, no segmento da empresa deles, eu 
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perguntei exatamente isso para ela, não falei o que você acha, por que você acha que você 

chegou aqui? É tão difícil para uma mulher chegar nesse ponto e tal. Ela deu uma resposta 

que foi simples e óbvia, mas... ela falou: olha, simplesmente, eu não desisti. Então, quando as 

pessoas não desistem, elas insistem, insistem, mesmo que os outros digam que é difícil, elas 

acabam chegando lá, isso serve para mulher, para homem, mas eu acredito que as mulheres 

antigamente desistiam muito mais, porque elas eram criadas para não tentar chegar a essa 

camada de nível executivo e tudo mais, é o que eu acredito, agora, que está mudando muito, 

então a maioria das mulheres estão chegando, elas estão chegando, é claro, tem a capacitação 

técnica, estudaram para isso, se prepararam, tem um bom perfil de liderança, mas o principal 

ponto é que elas não desistem, eu acho que, se cada vez mais, as mulheres chegarem à 

conclusão de que elas não podem desistir, elas vão chegar nessa camada de direção sim. 

 

 Pergunta – O que impede, na sua opinião, na sua visão, que hoje, na empresa x, 

a gente não tenha 50 % homens e 50% mulheres na liderança executiva, entendendo por 

liderança executiva diretores? 

Nós estamos no momento de transição ainda, nessa empresa, como em várias empresas do 

mercado, eram empresas com grande número de executivos do sexo masculino, e agora, agora 

não, nos últimos 5, 6 anos, eu tenho visto essa transformação aqui, aí fora no mercado 

também, eu acho que nós vamos chegar lá, querendo ou não querendo, a dificuldade que 

possa existir nós vamos chegar nesse ponto de equilíbrio é inevitável. 

 

 Pergunta – O que a gente pode fazer para chegar mais rápido? Na sua opinião. 

Eu acho que mais do que incentivar os homens a aceitarem as mulheres, a gente tem que 

incentivar as mulheres a quererem chegar lá e a desafiarem o universo masculino, então eu 

acho que o poder de transformação está muito mais nas próprias mulheres do nos homens ou 

em uma diretoria, em um presidente de uma companhia, eu acho que é uma questão mindset 

mesmo, eu não vou dizer que é exatamente uma cultura, mas quando um grupo maior de 

mulheres chegarem à conclusão de que elas devem tentar, isso vai acontecer naturalmente. 

 

 Pergunta – Isso está associado a alguma habilidade, a alguma característica 

especifica que você acha que precisa ser mais desenvolvida nas mulheres? 

Acredito que são inúmeras características, mas, assim, mais do que características, é atitude, 

não é exatamente capacitação, porque você pode ter mulheres liderando  uma empresa inteira, 

uma presidente,  e a gente tem aqui, no caso, o pessoal da recepção, ali é liderado por uma 
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mulher, poderia ser por um homem, a gente tem homens e mulheres trabalhando ali na 

recepção e na segurança, e hoje, quem tá liderando, é uma mulher, inclusive jovem, então é 

uma questão de atitude, acredito muito nisso. 

 

 Pergunta – Quais características transformam um indivíduo, seja um homem, 

seja uma mulher, em um líder de sucesso, na sua opinião? Eu sei que você já vem 

falando bastante sobre as características e os pontos de atitude, mas só para explorar 

um pouquinho mais, independem do gênero as características em geral que 

transformam um indivíduo em um líder de sucesso reconhecido? 

Olha, eu sempre achei que era um grupo de características, mas com o passar do tempo, eu 

tenha chegado à conclusão que a principal característica é o poder de comunicação, é isso que 

eu tenho visto nos principais líderes, para o bem e para o mal, a gente tem, por exemplo, um 

presidente do país que se comunica muito bem, fez coisas que não são tão boas, mas, em 

contrapartida, a gente tem outras pessoas também que, ao se comunicarem, foram muito bem 

e fizeram muito bem para humanidade, isso é a mesma coisa para uma empresa, eu acredito 

que hoje o grande diferencial é a comunicação, agora isso não quer dizer que não deva ter lá 

sua capacitação técnica, a sua capacitação administrativa, gestão, conhecimento do segmento, 

vivência na história dentro do segmento, essa comunicação para mim é o principal hoje em 

dia, comunicação entenda-se saber comunicar-se, saber se comunicar com gente, saber 

transmitir informação de uma forma correta, conseguir passar confiança para as pessoas, 

então esse é um conjunto que eu chamo de comunicação. 

 

 Pergunta – Existe atualmente alguma resistência em conceder promoções, 

levando-se em consideração o gênero? 

Eu, bom, eu posso falar por mim, e posso falar pelo  que acontece, pelo o que acontece; eu 

acredito que existe, eu acredito que ainda existe o machismo, sim, mas essa empresa está 

passando por esse momento de transformação, tem grupo trabalhando nisso, mas olhando para 

a empresa como um todo, ainda existe o machismo, no meu caso, especificamente, eu acredito 

mais nas mulheres até do que nos homens, eu tenho visto as poucas mulheres que têm aí 

desafiado e quebrado esse paradigma, eu tenho visto ótimas gestoras,  então eu penso, eu 

gostaria que cada vez mais tivessem mulheres subindo ao topo da gestão, mas de novo, 

infelizmente, essa é só a minha visão, a empresa ainda tem muito passos para caminhar para 

mudar isso e estabilizar. 
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 Pergunta – Acabou. Tem algum outro ponto que você queira explorar sobre 

esse assunto de liderança de diferentes gêneros aqui na empresa? 

Eu acredito que independe de empresa, mas também serve para esta empresa essa questão 

temperança feminina ou de uma liderança equilibrada, tem que começar a vir do lado da 

formação de cada um, ainda enquanto criança, porque hoje a maioria das executivas que estão 

aqui nessa empresa, e também nas outras grandes empresas, tiveram muita dificuldade para 

quebrar esse paradigma lá na época da infância, que a mulher não tinha essa capacidade, não 

tinha como chegar a esse nível dentro de uma empresa, então eu acredito muito que isso tem 

que começar desde cedo, para quem tem filhas, desde os 6, 7 anos, tem que começar a 

trabalhar esse ponto na cabeça das garotas, para que elas cheguem com menos bloqueios na 

juventude e, depois, na vida adulta. 

 

 Pergunta – Tá ótimo. Encerrou. 

Ok. Sucesso. 

 Pergunta – Obrigada. 

 

 

Entrevistado: 02 - Anziz 

Tempo de Transcrição: 22 Minutos 

 

 Pergunta – Pronto. Gravando. Está gravando os dois. Então, eu vou começar, 

tá? A primeira questão… são 10 questões, mas é rápido. Então, a primeira questão. Me 

fala um pouco sobre a sua percepção no processo das promoções para os cargos de 

liderança da empresa X. Entendendo por cargo de liderança diretores para cima. Então, 

na hierarquia da empresa que você trabalha, para promover esses diretores, me fala um 

pouco da sua percepção, como que é a questão do gênero, entre homens e mulheres, 

nesse processo de promoção.  

Uhum. Atualmente, tem fatos, hoje, quando a gente olha a taxa de liderança, mulheres na 

empresa X, têm muito mais homens que mulheres. Eu acho que isso é uma notícia ruim. 

Agora, a boa notícia é que a empresa está ciente desse problema e, hoje, está tentando 

recuperar o atraso. E eu acho que hoje, de fato, onde duas pessoas, uma mulher e um homem 

com a mesma capacidade, a gente vai privilegiar as mulheres. Isso é a coisa certa para fazer. 

 

 Pergunta – Na sua visão, como que isso evoluiu entre os últimos 5-10 anos para 
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cá?  

Evoluiu muito bom, de maneira positiva, porque eu acho que agora a empresa… é certo que 

temos realmente um problema e está tentando recuperar, como eu já falei. Agora, para mim, o 

perigo disso é de achar um bom equilíbrio, onde o fato de resolver um problema que 

realmente existe e o fato de não fazer, pagar… hoje, de um problema ligado na realidade… 

isso é o desafio, é achar o bom equilíbrio. 

 

 Pergunta – OK. E olhando um pouco para a sua área, eu queria que você 

explicasse um pouco a área que você atua e como que é na sua área esse equilíbrio entre 

homens e mulheres. Se é uma área que tem muitas opções entre homens e mulheres, 

como que eles recebem essa proposta, com alguns exemplos se você tiver. 

Do ponto de vista pessoal, eu não presto muita atenção ao gênero. Eu presto atenção ao 

potencial da pessoa, a sua experiência e a capacidade da pessoa para me ajudar, ajudar a 

empresa, no momento certo. Mas eu trabalho numa área muito, muito técnica, que é TI, e foi 

uma surpresa para mim. Mas hoje eu tenho mais de 60% de “direct reports” mulheres. Mas 

não é uma escolha, é somente o fato de olhar de maneira muito, muito objetiva o perfil da 

pessoa e a necessidade que e a empresa tem. 

 Pergunta – Quando você observa outras áreas da empresa, pelo que você 

percebe, como que você compara as outras áreas da empresa com a área que você 

trabalha nesse sentido? Tem mais homens que mulheres? Prevalece algum tipo de 

gênero? Tem algum motivo para isso acontecer em alguma área específica? 

Eu acho que olhando até o nível de gerente, eu não vejo muito desequilíbrio. Mas agora 

olhando ao nível de diretores executivos, começa a ter um desequilíbrio. Porque de fato, hoje, 

(...) duas mulheres. E, por enquanto, eu não vejo o que poderia explicar isso de maneira 

objetiva. Isso quer dizer que, de novo, temos um problema que precisamos de resolver. 

Agora, como fazer isso? Isso quer dizer que no processo de recrutamento, de gestão dos 

talentos e de avaliação de potencial, a gente tem que identificar quais são as barreiras que 

impedem o acesso das mulheres a esses cargos executivos hoje. De fato, as mulheres que 

temos no comitê executivo da empresa X desempenham da mesma forma que os homens. 

Então não tem nenhuma razão objetiva para ter esse desequilíbrio. 

 

 Pergunta – E essas barreiras que você comentou que a gente precisa explorar 

mais e tentar identificar, que nos impedem a ter mais mulheres nessa… como executivas 

da empresa. Que barreiras poderiam ser, na sua opinião? 
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Já eu acho que temos um problema de um problema de… é de consciência? 

 Pergunta – De…? 

É de… temos que ter uma abordagem muito, muito objetiva. E é sempre o julgamento de um 

lado e de um outro. E isso quer dizer que, de vez em quando, a gente tem que esquecer os pré-

julgamentos que a gente tem para tal categorias de pessoas e, realmente, avaliar a pessoa com 

os elementos fatuais. A segunda parte, eu acho que para melhorar as condições das mulheres 

temos que melhorar as condições dos homens. Por exemplo… eu vou dar um exemplo. 

Quando eu fico até muito tarde no trabalho, no escritório, até as 10, ninguém se preocupa de 

quem cuida dos meus filhos, das minhas filhas. Então isso quer dizer que tem alguém 

cuidando delas. Isso quer dizer que o fato de resolver as condições dos homens no trabalho, 

isso quer dizer achar um melhor equilíbrio onde a vida pessoal e a vida profissional vai ajudar 

também as condições das mulheres. 

 

 Pergunta – Entendi. Você sabe se existe alguma política de incentivo à 

liderança feminina nessa empresa? 

Hoje todos os executivos têm o objetivo de aumentar a taxa de liderança de mulheres. Então, 

temos o objetivo muito, muito claro e a gente está respeitando esse objetivo. 

 

 Pergunta – De uma forma mais prática, que ações estão sendo feitas para 

atingir esse objetivo? 

Hoje, claramente o objetivo de números, de cargo de sênior diretores, para mulheres, por 

exemplo. Isso é muito tangível.  

 

 Pergunta – A empresa trabalha com meta para isso? 

Meta sim. 

 

 Pergunta – Tem meta associada à quantidade de líderes femininas? 

Sim. Isso foi criado sob a liderança do Jorge (...), que é o presidente até julho de 2017. Sim, 

temos objetivos muito claros. 

 

 Pergunta – E o que você pensa disso e como você se sente inserido nesse 

contexto dessas metas? 

Não penso essa meta. Porque, de novo, para mim, pessoalmente, eu não percebo muito o 

problema de gênero porque sempre eu tinha na minha equipe, eu sempre escolhia mais 
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mulheres que homens. Não sei por quê. Pode ser uma coincidência, mas é um fato. Então, 

para falar de verdade, eu não mudei muito, muito a minha maneira de fazer os recrutamentos, 

os recursos. Mas, de vez em quando, apesar de ter a convicção que não devo fazer… prestar 

atenção ao gênero, com a experiência eu estou percebendo que, realmente, temos diferença. 

Mulheres e homens, por exemplo, de vez em quando, quando eu falo de coisas um pouco 

mais desagradáveis, eu posso perceber um pouco mais de emoções no comportamento das 

mulheres do que dos homens. Então, não podemos falar que não tem diferenças. Tem 

diferenças. Temos que aprender a lidar com essas diferenças. Mas sempre que há um novo 

desequilíbrio, isso é muito importante. 

 

 Pergunta – E quando você olha os outros executivos, que trabalham com você, 

eles pensam, assim como você, na hora de contratar? Eles não dão tanta… não 

diferenciam tanto entre homens e mulheres? Ou você percebe, entre os outros 

executivos, que você é diferenciado nesse sentido? 

Eu acho que um dos maiores problemas que eu estou percebendo dos outros executivos, na 

realidade, muitos homens tem uma abordagem protetora das mulheres. E isso já, para mim, é 

o início do problema. Porque eu acho que todo mundo, seja homem, seja mulheres, precisam 

de proteção, mas não precisam… como se diz? De compaixão. 

 

 Pergunta – Compaixão? 

Compaixão. É totalmente diferente. Para mim, isso é uma das coisas, a raiz do problema 

também. 

 

 Pergunta – O que você acha, na sua opinião, que faz com que menos mulheres 

consigam chegar no cargo de liderança? Porque hoje a gente tem menos mulheres que 

conseguem chegar lá? Se você tiver algum exemplo. 

Sim. Vou falar de novo do problema. Hoje, quem cuida do fato que… quando tem um homem 

ficando… trabalhando muito, ficando até muito tarde no trabalho, temos que ter alguém que 

cuida das crianças. E começa assim. O segundo ponto, eu acho que esse legado, essa cultura 

de proteção, de achar que o homem tem que proteger as mulheres, eu acho que a gente tem 

que acabar isso. Está entendendo? Não pode acontecer… não tem nenhuma justificação disso 

para mim. O terceiro ponto, eu acho que no trabalho, as mulheres… tem que acabar o fato de 

ter um complexo de inferioridade. Isso não tem nenhuma razão para ter esse complexo de 

inferioridade para mim. 
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 Pergunta – De onde que você acha que vem esse complexo? 

Eu acho que isso é a história. Foi sempre assim. O homem ia… como se diz? “To hunt”. 

 

 Pergunta – Caçar? 

Caçar. Hoje não faz mais sentido isso. 

 

 Pergunta – E para a gente conseguir mudar rápido esse cenário ou avançar 

com mais velocidade nessa mudança, o que você acredita que daria para fazer de 

diferente? Você acredita num sistema de cotas ou alguma política para acelerar isso nas 

empresas como um todo? Esse processo. 

Eu não gosto muito do sistema de cotas. Tem também um problema dos negros. Na vida tem 

muita injustiça, e se a gente achar que a única maneira de resolver essas injustiças é por cotas, 

vai ser muito, muito triste para a gente. Eu acho que, de novo, a gente falou de barreiras e tem 

coisas óbvias nas barreiras. Temos que tirar essas barreiras. E eu acho que, naturalmente, as 

coisas vão se equilibrar. No final, eu acho que o maior sentimento que as pessoas têm é um 

sentimento de injustiça. Porque eu não posso alcançar até o tal nível de cargo, apesar de ter a 

mesma educação, o mesmo nível de competência, a mesma experiência. O que impede as 

pessoas de acessarem esses níveis de cargo? A gente falou da organização do trabalho em 

casa e a organização do trabalho no escritório. E isso deve ser a chave. E depois temos um 

problema que a gente não falou, que é o problema de salário. Eu acho que quando… logo 

depois da universidade, mulheres e homens têm mais ou menos o mesmo nível de renda. 

Depois, quando chega o primeiro filho, a mulher ficar um pouco de tempo fora do trabalho e 

se cria o desequilíbrio. Isso é o (...) porque, de fato, quando tem que arbitrar em casa, tem que 

arbitrar quem que tem que se sacrificar sobre algo, vai ser sempre a pessoa que tem uma renda 

menor. E eu acho que a gente tem que prestar muita, muita atenção ao início do processo de 

desequilíbrio de renda entre mulheres e homens. Eu vou falar, por exemplo, da minha 

experiência. Na verdade, a minha mulher e eu, ela tinha um trabalho de executiva na França, 

uma educação muito, muito boa, e a gente tinha a oportunidade de viver aqui no Brasil. Ela 

aceitou. Mas eu não sei se ela ganhasse mais que eu, ela teria aceito de sacrificar a carreira 

dela nesse momento. 

 

 Pergunta – Entendi. Hoje, na empresa que você trabalha, o que impede de ter 

mais mulheres nos níveis executivos? O que impede? 
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Nada impede. É um problema de convencimento dos homens e das mulheres. Mas, hoje, 

objetivamente, nada impede. 

 

 Pergunta – Quais características, na sua opinião, transformam o indivíduo num 

líder de sucesso? 

A capacidade da pessoa inovar, a criar, a quebrar os paradigmas, a assumir riscos e 

reconhecer erros.  

 

 Pergunta – Eu escutei, em outra entrevista, bastante a comunicação, a 

capacidade de se comunicar. Talvez isso seja um pouquinho mais repetitivo, mas é 

justamente ao contrário. Hoje, existe atualmente alguma resistência que você observa, 

nessa empresa, em conceder promoção? Levando em consideração o gênero. Em alguma 

área? Na sua está bem claro que de forma alguma. Mas você observa, em algumas 

outras áreas, que existe uma resistência das pessoas, dos executivos, em conceder 

promoção? Levando em consideração o gênero. 

Hoje, eu não vi. Eu via, no passado, há 10 anos atrás. Hoje, eu não vi. 

 

 Pergunta – Está ótimo. Acabou. Encerrou. Obrigada. 

 

 

Entrevistado 3 - Geraldo 

Tempo de transcrição: 17 minutos 

 

 Pergunta – Está gravando. Me fala um pouco da sua percepção sobre o processo 

das promoções aos cargos de liderança nessa empresa e como a questão dos gêneros  

feminino e masculino entra nesse contexto. Qual é a sua percepção em relação às 

promoções? 

Bom dia, bom falando um pouquinho das promoções, eu acho que a gente pode dividir a 

resposta talvez em duas partes; até 3, 4 anos atrás, a gente tinha quase que uma escolha única 

por homens, porque a gente não tinha nenhuma preparação, não tinha nenhum 

desenvolvimento das mulheres para que elas estivessem preparadas e pudessem assumir 

cargos de diretoria, de alta liderança; de 4 anos para cá, começou o movimento mundial, na 

matriz, mas que se fez muito forte aqui no Brasil, onde a gente começou a fazer toda uma 

preparação para que a gente pudesse, quando aparecesse vagas de liderança de diretoria,  ter 
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mulheres também preparadas,  pudesse escolher a melhor opção, seja homem, seja mulher, 

mas à medida que você prepara mulheres primeiro, você tem a opção de elas passarem a ser 

elegíveis ao cargo ou não, porque antes a gente não tinha nenhum cuidado e nenhuma 

preparação para que elas pudessem estar prontas para assumir os desafios. 

 

 Pergunta – Você falou um pouquinho sobre a evolução. O que você observa no 

mercado, além da empresa em que você trabalha? Fale um pouquinho sobre essa 

evolução, sobre esse movimento nos últimos 5, 10 anos de se colocar mais mulheres na 

liderança. 

Eu acho que a gente vê claramente isso, eu acho que, de 5 anos para cá, com muito mais 

força, mas acho que é um movimento um pouco mais antigo, e o que a gente percebe é que 

algumas empresas agem mais rapidamente nesse sentido, outras vão um pouco mais 

lentamente, e algumas ainda são mais resistentes por uma questão ou de estrutura familiar ou 

por estrutura do próprio mindset que elas têm de atuação; então, o que a gente vê, é um 

movimento do mercado, sim, é um movimento que vai ser vencedor, agora cada segmento, 

cada companhia dentro do segmento tem uma velocidade própria, que aí depende do quanto a 

empresa é aberta, aí não é só aberta se tem ações na Bolsa ou não, mas é a cabeça dos 

dirigentes que devem ser abertas, para que isso tenha uma velocidade maior, mas eu acho que 

um movimento para o mercado vai ser continuo, é uma coisa que eu acho que não tem mais 

parada, vai vir, e vai vir forte, e é necessário que venha.  

 

 Pergunta – E na sua opinião, o que poderia ser feito, o que você enxerga que 

daria para fazer para acelerar um pouco mais esse movimento nessa empresa?  

Eu acho que quanto mais a gente tiver pessoas preparadas, e aí quando eu falo de preparação, 

eu sempre repito isso, para mim, preparação não é preparar o nível gerencial para virar 

diretor, é para preparar o nível de operador para virar chefe, o nível de chefe para virar 

gerente, o nível de gerente para virar diretor, o nível de diretor para virar Senior Director, e o 

nível Senior Director virar presidente, quer dizer, tem que preparar em todos os níveis, porque 

se você escolher um nível de preparação, você não vai perpetuar esse movimento; para mim, a 

perpetuação do movimento está quando você prepara desde a base, aí você perpetua um 

movimento, se você escolher um nível da hierarquia para preparar, você talvez seja mais 

rápido, você vai concentrar mais, não vai ser tão duradouro quanto deve ser um movimento 

desse. 
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 Pergunta – Excelente. E falando um pouquinho da sua área, na sua área 

especificamente, como você está trabalhando na sua área de atuação com essa promoção 

a cargos de liderança? Se tiver alguns exemplos, agradeço. 

Nos últimos 2 anos na minha área, a gente mais do que dobrou a quantidade de mulheres na 

liderança, e esse foi um movimento natural, porque a gente começou a trabalhar na base, um 

pouco do que eu falei na outra resposta, a gente já começou esse movimento, então, quando 

nós começamos a preparar o primeiro nível de chefia, naturalmente essas mulheres acenderam 

à gerencia, e naturalmente elas acenderam à diretoria, então o fato de eu ter dobrado o número 

de mulheres promovidas, não foi porque eu impus um número x e a gente promoveu quem 

não estava preparado, não, a gente sabia de uma meta agressiva que a gente tinha, mas a gente 

fez toda essa preparação com treinamento, com acompanhamento, com oportunidade, 

flexibilizamos algumas regras de transferência, que isso é um impeditivo ainda; eu não mudei 

regra, eu flexibilizei algumas regras, isso possibilitou um avanço muito maior na quantidade 

de mulheres na liderança. 

 

 Pergunta – Falando um pouquinho desse tema, você é a favor dele? O que você 

acha da questão de metas ou cotas, dadas as devidas diferenças, para esse tipo de 

movimento? 

Tudo que tem obrigatoriedade eu não sou tão favorável, porque aí você corre o risco para 

entregar uma meta, a gente promove alguém que não está totalmente preparado, aí o problema 

é maior, porque depois você vai ter que acabar demitindo aquela pessoa, aí, em vez de você 

ter uma pessoa 6 meses depois mais bem preparada e pronta para assumir o cargo, o fato, às 

vezes de promover para fechar uma cota, uma meta  com 6 meses de antecedência, pode 

resultar numa demissão mais para frente, então tudo o que é obrigatório, eu sou contra, só que 

eu acho que o investimento tem que ser pesado, na preparação, eu tenho isso muito claro na 

cabeça, quanto melhor preparado eu estiver, mais sucesso eu vou ter em qualquer programa. 

 

 Pergunta – Ok. Falando um pouquinho de outras áreas e dos pares com os quais 

você tem contato aqui nessa empresa, você vê que eles também trabalham nessa mesma 

linha ou ainda não estão todos de forma equalizada com o mesmo propósito de investir 

nesse assunto?    

Assim como eu comentei que algumas empresas, mesmo estando dentro de um mesmo setor, 

têm velocidades diferentes, as pessoas também são diferentes, cada uma tem uma velocidade, 

uma captação e uma leitura de um cenário que já mudou, então, quer dizer, algumas pessoas 
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que já leram o cenário, que é um cenário que está mudando e que isso faz bem, quando elas 

percebem o benefício que é ter essa dualidade de gêneros, ou essa heterogeneidade de 

pensamentos, elas aceleraram, mas hoje cada um tem uma velocidade,  então eu posso falar 

tranquilamente sobre isso, porque eu tenho mulheres no primeiro nível de repórter e tenho 

muitas mulheres no segundo nível de repórter também, isso ajuda muito quando a gente está 

discutindo ações de estrutura, futuro, estratégia, as mulheres sempre vêm com um olhar 

diferente, um olhar perfeccionista, um olhar mais detalhista, sempre contribuem muito nisso, 

então à medida que as pessoas perceberem o quanto isso ajuda, eu acho que essa velocidade 

vai acelerar. 

 

 Pergunta – Ótimo. Você sabe se existe alguma política de incentivo nessa empresa 

para ter mais mulheres na liderança? 

Política, política, não; o que a gente tem são reuniões, grupos de trabalho, que estão fazendo 

um trabalho excepcional, que estão levantando as necessidades, levantando os gaps que 

poderiam ser cobertos e tentando diminuir o tempo perdido na estrutura convencional que a 

gente tinha, então existe um grupo, esse grupo é forte, liderado por mulheres da alta liderança,  

e esse grupo está movimentando bastante a companhia, buscando isso, mas sempre no intuito 

de preparação, de tirar gap, de formação, sempre num intuito muito positivo. 

 

 Pergunta – Ótimo. Você já falou um pouquinho sobre a importância de se formar 

mulheres desde a base delas, até para ser um processo sustentável, mas o que você acha 

que faz com que hoje menos mulheres consigam chegar a  um cargo de liderança? Por 

que muitas ainda não consegue chegar lá? 

Bom, eu acho que a gente não pode desprezar a cultura, a gente tem uma cultura ainda 

machista na qual a gente foi criado; a minha geração aprendeu que o homem trazia o sustento 

e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos; eu não sou tão antigo assim, mas a minha 

criação foi assim, minha mãe cuidava de casa, quer dizer, então a gente acabou sendo criado 

com essa cultura; a gente tem um aspecto cultural que deve ser quebra, ele existe, falar que 

ele não existe é mentira; depois eu acho que tem o aspecto cultural, agora olhando para as 

mulheres, que elas também foram criadas dessa forma, criadas para saber como lidar com a 

roupa, como fazer comida, casar e ter filhos, então quando você pega o homem e a mulher 

dentro de uma mesma cultura, onde cada um tinha um papel diferente do papel que a gente 

quer hoje, você tem que quebrar tudo isso; e as gerações vêm quebrando isso, e vêm 

acelerando esse processo, então a gente tem todo um gap do passado para recuperar, e isso aí 
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acabou se refletindo na estrutura organizacional das empresas, que também acabavam 

raciocinando dessa forma; de novo, eu acho que é tudo uma quebra de paradigma, uma quebra 

de cultura, que vai acontecer com o tempo, o que a gente precisa é acelerar todo esse 

processo. 

 

 Pergunta – Ótimo. Quais características, na sua visão, transforma um indivíduo 

em um líder de sucesso? Há características que, na sua opinião, fazem com que um líder 

seja um líder de sucesso? 

Bom, características tem, um monte. 

 

 Pergunta – Características, habilidades, atitudes. 

Eu acho que a pessoa pode ter sucesso em duas linhas profissionais; você pode ter sucesso 

numa linha técnica, ser o melhor técnico possível, e quando eu falo técnico, é aquele técnico 

que quase não tem liderança, não tem repórter, mas é o cara, é o gênio, é o técnico, trabalha 

sozinho, home office, entrega o trabalho, vai uma vez por semana na empresa, essa é uma 

liderança técnica, mas às vezes não há tantos subordinados assim; a outra liderança, na qual 

você tem subordinação, ou você tem colaboradores, a princípio, as características que eu acho 

que a pessoa tem de teré empatia com os liderados, saber escutar e ouvir, saber identificar as 

principais características de cada um e colocá-los em desafios adequados, que eles vão se 

sentir desafiados, que eles vão se sentir estimulados e desenvolver toda a capacidade deles, é 

o que eu falo, eu adoro os grupos heterogêneos, porque quanto mais diferentes eles são, 

quanto mais você conseguir tirar de cada um deles e fazer a multiplicação, melhor vai ser esse 

time; a técnica a gente sempre vai explicar, como visitar uma loja, como olhar uma gôndola, 

isso daí é fácil, agora, a interação humana, a proximidade, o fazer, colocar-se no lugar das 

pessoas para entender o sentimento de cada uma delas, estar no lugar do outro, eu acho muito 

importante num negócio que lida com gente; se você não tiver isso, você não vai andar, 

porque tecnicamente você ensina, mas você vai ter um time desunido, um time que não briga 

pelas coisas corretas, um time que não está bem ambientado, e isso não vai andar; então eu 

acho que a pessoa tem de fazer o time, tem de ter uma liderança nata; isso vai muito da 

empatia e da humildade, da abertura e do saber escutar. 

 

 Pergunta – Excelente. E, para finalizar, hoje, na sua visão, existe alguma 

resistência? Você já observou alguma situação de resistência na hora de conceder uma 

promoção, levando em consideração o gênero, no caso feminino? Você já presenciou 
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alguma situação em que existiu alguma resistência por dar uma devida promoção a uma 

mulher? 

Não, hoje eu acho que isso não exista;  o que às vezes requer um cuidado, mas aí é um 

cuidado mesmo com a pessoa, é que, quando se trata de uma movimentação interestadual, a 

gente consulta primeiro a mulher, talvez os homens a gente consulte menos, ou tenha menos 

cuidado, o que está errado também, mas, às vezes, a gente tem um pouco mais de cuidado 

quando é uma mulher que a gente vai transferir de estado, a gente sempre a consulta antes, 

então não é uma resistência, eu acho que isso acabou, graças a Deus, mas é um cuidado 

adicional, porque aí a gente sabe que envolve o emprego do marido, a escola dos filhos, que 

também aconteceria com o homem, se caso a sua mulher trabalhasse, mas com a mulher a 

gente tem um cuidado maior. 

 

 Pergunta – Excelente. Obrigada. Deixa eu parar aqui a gravação. 
 

 

Entrevistado: 4 - Douglas 

Tempo de transcrição: 19 minutos 

 

 Pergunta – Então vamos começar. Me fala um pouco sobre a sua percepção 

relacionada à promoção a cargos de liderança dessa empresa, entendendo como cargo 

de liderança de diretoria para cima e consciente de que cada empresa tem a sua 

hierarquia. Como é a sua percepção dessas promoções, levando em consideração a 

questão dos gêneros feminino e masculino? 

O que você chama de percepção? 

 

 Pergunta – O que você visualiza, o que você, no seu dia a dia, percebe em relação 

ao processo de promoção de liderança?  

O processo de promoção? 

 

 Pergunta – O processo, comparando o feminino com o masculino. 

Eu acho que tem dois universos bastantes distintos na empresa, é um universo mais 

operacional, um universo mais administrativo, de matriz; eu vejo que, nas operações, o nível 

de diretoria ainda é uma situação em que a mulher está atrás, eu estou falando de fatos, de 

dados, eu não estou falando de capacidade, estou falando da realidade, dos números; então, na 

operação, a gente tem uma participação feminina muito menor; na matriz, os números 
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indicam que o homem está na frente, ocupa mais cargos, eu vejo esse movimento mais fluido 

da mulher naturalmente ocupando os espaços, não vejo nenhum tipo de restrição, não percebo 

nenhum tipo de restrição à mulher em ocupar posições de diretoria; na operação, por uma 

questão histórica, que não é uma justificativa, mas uma explicação, você vê que, por mais que 

haja esforços, e a empresa tem feito esforços nesse sentido, ainda há uma velocidade mais 

baixa de as mulheres saírem ocupando altos cargos, você vê as mulheres ocupando esses 

cargos, você vê cada uma das unidades de negócio forçando esse movimento, mas ele ainda 

está atrasado, se comparado esse processo com a matriz. 

 

 Pergunta – E como que você vê a evolução nesses últimos 5, até mesmo 10 anos, 

no mercado sobre esse assunto de liderança feminina? Como isso evoluiu, na sua 

opinião? 

Eu vejo que evoluiu positivamente para a mulher, para o mercado, para as empresas; eu tenho 

convicção de que, ao longo do tempo, esse movimento vai levar a percentuais de  40%-

60%;Para mim, você nunca vai ter equilíbrio 50%-50%, porque ele é imperfeito; você tem 

nove cargos, alguém vai ter 5, então 40%-60%, qualquer coisa que tenha 40%-60% para 

calcular, para mim, isso é equilibrado; eu vejo que, no mercado, de um modo geral, as 

empresas de ponta, as empresas que mais crescem, as empresas que têm mais potencial de 

desenvolvimento, são justamente as empresas que têm nos seus quadros uma participação 

feminina maior, nos cargos de diretoria; isso, só complementando, isso é como uma onda, 

essas empresas que são líderes, elas acabam formando opinião, e quando elas formam 

opinião, outras empresas que não são líder de opinião acabam seguindo essas empresas, em 

longo prazo; é isso. 

 

 Pergunta – Ótimo. Falando um pouquinho agora da sua área, especificamente, 

dentro da empresa. Como é esse processo dentro da sua área, esse processo de promoção 

entre homens e mulheres? Se tiver alguns exemplos, agradeço. 

No meu time, hoje, eu tenho três homens ligados a mim; tinha uma mulher que  acabou indo 

assumir uma outra posição na empresa; o processo de seleção é um processo de seleção de 

capacity, de capacidade, e a gente sempre quer ter uma mulher na equipe, assim como a gente 

quer ter negros, pessoas com orientações sexual e religiosa diferentes, porque essa coisa de 

diversidade, eu sei que eu estou saindo um pouquinho da questão feminina, mas a questão da 

diversidade feminina é ampla, do ponto de vista das histórias de cada uma, elas contribuem 

para você ter uma coisa um pouco mais holística, uma visão mais holística do negócio, do 
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produto, da relação com o cliente; eu me lembro que, voltando um pouco, quando eu estava 

em outra empresa, eu morava na Bahia, eu queria ter uma mulher negra na equipe e eu não 

conseguia ter, uma dificuldade enorme disso; naquele momento, há 15 anos, eu queria ter uma 

mulher negra, porque eu estou na Bahia, 75% a 80% da população é negra, metade é mulher, 

então tem de ser uma mulher negra,  no nosso no nível não tem, mais abaixo da diretoria, a 

gente tem hoje de 40% a 50% de mulheres, então, quer dizer, paypaline, já é paypaline que no 

próximo passo, certamente a gente vai ter uma mulher diretora, e nesse momento tem duas 

pessoas no meu time, que estão hoje no nível gerencial, participando de processo com a 

diretoria e em outros negócios da empresa. 

 

 Pergunta – Excelente. Como a gente consegue, na sua opinião, acelerar processos 

como esse dentro da empresa? Ou seja, para se chegar aos 60%-40%, ou aos 40%-60%, 

o que deve ser feito? 

Primeiro de tudo há uma questão comportamental da liderança; a liderança tem que puxar 

isso, puxar esse assunto, mas tem que ser um assunto tratados nos comitês de pessoas; a 

empresa deveria ter metas, eu não diria nem de 40%-60%, mas pelo menos uma meta de 30% 

1/3, porque, quando você faz esse movimento, você naturalmente já movimenta a 

organização, e seremos cobrados por isso, todos nós somos cobrados por isso, mas tem 

algumas coisas que são simbólicas, digamos, que, para mim, traz um resultado até mais 

efetivo, que é, por exemplo, qualquer brincadeirinha, qualquer tipo de preconceito velado, ou 

não, e aí eu falo não só em relação às mulheres, mas a qualquer tipo de etnia, raça, religião, 

deveria ser exemplarmente punido; outra coisa é a gente trabalhar a mulher, porque a vida 

inteira, sendo um país em que a mulher até 10 anos atrás, 15 anos atrás, sempre teve esse 

papel um pouco menos incentivado de ocupar posições de liderança, a gente deveria, de 

alguma forma, fazer programas para capacitar a mulher, ajudar a mulher, e eu não faço isso, 

eu não vejo isso como se eu estivesse  ajudando a pessoa, eu vejo isso como ajudar o negócio, 

é um programa para fazer o negócio ficar melhor; a mesma coisa em relação à diversidade de 

cor, a gente tem que trabalhar isso, porque uma empresa diversa é uma empresa maior, então, 

para mim, eu acho que são essas três coisas, primeiro eu acho que ter cotas, targets, alvos, em 

longo prazo, ; segunda coisa, a gente tem de dar exemplo, todos nós temos de dar exemplos, e 

qualquer pessoa que não de o exemplo e faça ao contrario deveria ser punida; e a terceira 

coisa seria, enfim, capacitar essas pessoas, e capacitar não é só tecnicamente não, é mostrar 

oportunidades, é mostrar, enfim, até aonde cada pessoa pode ir. 
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 Pergunta – Você explorou um pouquinho como que você trabalha na sua área 

formando esse guideline, essa promoção. Olhando para as outras áreas que você tem 

contato dentro da empresa, você percebe que está todo mundo com os mesmo objetivos, 

com a mesma velocidade, está todo mundo junto nesse processo, ou você percebe que 

não existe uma mesma intenção, que há diferenças de própóstios?Eu vejo um claro 

movimento de todas as áreas nesse sentido; obviamente você tem áreas maiores, mais 

pesadas, em que o movimento existe, mas ele demora um pouquinho mais para acontecer, é 

um pouco mais lento; na minha área, que é uma área mais nova, uma área menor, ainda que 

grande, mas uma área menor, é mais fácil fazer esse movimento, ele existe desde o começo; 

hoje, mais da metade dos supervisores que a gente tem nas lojas é de mulheres; isso significa 

que, no payper, quando eu tiver um gerente regional, eu tenho mais mulher disputando do que 

homem, ou um pouco mais de mulher disputando do que homem, o que corresponde aos 

50%-50%, 40%-60% que a gente precisa fazer; a mesma coisa vai acontecer quando virar 

diretor, hoje quando vê outros negócios; isso ainda não é a realidade, mas sãoclaros os 

objetivos do negócio de caminhar para essa realidade; negócios mais estabelecidos têm um 

movimento mais lento, e isso é normal, o importante é estar caminhando. 

 

 Pergunta – Excelente. Você sabe se existe uma política de incentivo à liderança 

feminina nessa empresa?  

Política de incentivo à liderança feminina a gente tem; há programas bastante interessantes, 

até com reconhecimento fora do Brasil, grupos que eu acho fantástico; sim, a resposta é sim.  

 

 Pergunta – O que você acha que faz com que as mulheres consigam chegar a 

cargos de liderança? Na sua visão, por que elas não conseguem? Qual é o motivo, a 

causa, de elas não conseguirem chegar lá?  

Olha, na história,  a gente ainda é uma sociedade machista; há exemplos claros, quer dizer, há 

mulheres, uma parcela das mulheres, que toma também decisões pessoais, estão corretas, 

decisões pessoais são sempre corretas, mas, por exemplo, uma pessoa que está aqui comigo 

poderia ocupar um cargo de diretoria, mas ela, por uma questão de tempo, filho, prefere ter 

uma posição em que a demanda é menor, porque  quer ter tempo para cuidar do filho; como é 

a relação dela com o marido, isso é uma questão pessoal dela;,ela é uma pessoa com 

capacidade para ocupar cargo de diretoria aqui na empresa, mas que tomou uma decisão, 

então eu acho que tem isso, acho que tem um pouco disso, a história, um pouco do machismo 

e um pouco das decisões pessoais; não é uma questão de capacidade, não é uma questão de 
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personalidade, é uma questão de machismo histórico e de decisões pessoais.  

 

 Pergunta – O que impede a empresa de ter mais líderes femininos hoje?  

Nada.  

 

 Pergunta – Agora um pouquinho não só sobre o gênero feminino. Na sua opinião, 

e com a sua experiência e visão, quais são as características que transformam hoje um 

indivíduo em um líder de sucesso?  

Há vários tipos de liderança, em termos de características comuns, todo tipo de liderança, eu 

acho, que... primeiro, o líder precisa falar a linguagem das pessoas, ele tem de estar conectado 

com as pessoas, para exercer a liderança; a linguagem não é saber falar a gíria do momento, é 

eu olhar no olho, ouvir as pessoas, compreender, gostar de gente; eu costumo falar até que a 

gente tem que amar as pessoas; para mim, um líder de sucesso precisa realmente amar as 

pessoas que estão com ele, com ele ou com ela, tem de ser apaixonado pelas pessoas, 

apaixonado pelo que está fazendo, porque isso passa para as pessoas, e trabalhar junto, criar 

um ambiente de construção,  não é o ambiente que você lidera, liderar não é dizer o que 

precisa ser feito, liderar é construir junto com as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam 

engajada, participem, criem em conjunto, que avança em conjunto; o líder ou a líder tem de 

disponibilizar, abrir espaço, para que as pessoas participem de forma genuína, aberta, da 

construção.  

 

 Pergunta – Na sua visão, existe uma resistência hoje em conceder promoção, 

levando em consideração o gênero?  

Não, não vejo isso.  

 

 Pergunta – Algum ponto que você queira complementar, que você queira colocar 

sobre este assunto?  

Eu vejo o que nós, como uma empresa, apesar de todas as dificuldades do país, como 

sociedade, vejo que a gente caminha para uma sociedade diversificada, para uma empresa 

mais diversa, isso vai ser bom para todos nós, na verdade; eu sou otimista, apesar do país, eu 

sou otimista em relação a isso, bastante otimista.  

 

 Pergunta – Excelente, ótimo. 
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Entrevistado: 05 - Márcia 

Tempo de Transcrição: 31 Minutos 

 Pergunta – Vamos começar. Me fala um pouco sobre a sua percepção do processo 

de promoção aos cargos de liderança da empresa que você trabalha. Como que é esse 

processo levando em consideração os gêneros feminino e masculino? Como que 

acontecem essas promoções? 

Na empresa que eu trabalho, eu acho que, hoje em dia, tem um olhar um pouco melhor para a 

liderança feminina. Porque a gente tem um fórum, um grupo, que está olhando isso. Então eu 

acho que o nosso RH tenta equilibrar isso para que as promoções sejam de forma equilibrada, 

equalizada, e que tenha a oportunidade de tanto a mulher quanto o homem participar da 

mesma forma. Mas o nosso mercado é um mercado um pouco mais masculino quando a gente 

fala de liderança do que mulher por vários fatores. Um deles é a disponibilidade de poder 

chegar tarde em casa, de não estar… de não ter aquela responsabilidade encima dos filhos, da 

casa. Então, a mobilidade de viajar, voltar, aguentar uma estrada no mesmo dia e voltar. 

Então, é um pouco diferente essa carga de trabalho. A mulher tem que equilibrar vários 

fatores para poder dar conta de tudo. E não é que ela não é capaz, mas ela acaba tendo que 

fazer algumas escolhas, principalmente quando os filhos são pequenos. Então, na minha 

visão, eu acho que a gente está evoluindo, mas pelo fato de a gente ainda ter um lado um 

pouco… eu não sei se é machista. Os homens não têm a responsabilidade e a predisposição de 

assumir o papel da mulher se ela assumir esse papel no emprego. Então, assim, o ideal seria 

que se ela tivesse essa posição, ela fosse o suporte dela em casa e fizesse isso por ela. Mas 

isso ainda é muito fraco, eu acho, pela sociedade. Isso não acontece em todas as famílias. 

Então dependendo da família onde ela está, ela não… ou ela não tem um marido ou ela não 

pode passar essa responsabilidade para ele. Então eu acho que aí, nesse caso, a gente ainda 

tem dificuldade de ter muito mais mulheres na liderança para assumir essas responsabilidades 

quando requer viagem, quando requer horas extras pesadas para trabalhar. E aí, ela acaba 

perdendo na competividade para o homem por causa disso. 

 

 Pergunta – Ótimo. E me fala um pouquinho, na sua visão, como que isso tem 

evoluído nos últimos 5, até mesmo 10 anos. Um pouquinho da sua experiência, o que 

você tem visto, tanto nessa empresa ou outros lugares que você passou também. Como 

que você vê essa evolução? 

Eu acho que a evolução está vindo porque as mulheres que chegaram na lideranças, elas estão 
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como exemplo. E existe, hoje, um movimento muito forte sobre esse tema. Então a gente vê, 

em grandes empresas, falando da liderança feminina. Em alguns países isso é meta, que 

obriga as empresas a refletirem um pouco nisso, né? Então pelo fato de ser meta, a empresa 

acaba tendo que equilibrar isso. Isso vai cascateando. Se é uma empresa multinacional, ela 

cascateia para todos os países, né? Eu acho que, no Brasil, a gente não tem essa meta ainda 

determinada. Mas a sociedade já trabalha porque grandes empresas já trabalham com isso. 

Então eu conheço várias empresas… eu não vou citar nome, mas que tem esse fórum de 

mulheres. E aí, eles trabalham muito essa liderança no mundo corporativo. Mas de uma certa 

forma, a mulher também está percebendo o seu papel na sociedade. Eu acho que através da 

comunicação, ela está percebendo como ela é forte. Normalmente, se a gente olhar pela 

sociedade e ir um pouco mais para a classe mais baixa, eu acredito que mais de 50% da 

mulher é arrimo de família, da sociedade menos favorecida. Então, ela tem muita força. Ela 

tem… ela realmente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela consegue ganhar mais 

que o marido, ela consegue sustentar a casa, ela consegue cuidar dos filhos, ela consegue 

ajudar a mãe e o pai. E ela faz muito mais do que o papel de antigamente da mulher, que era o 

apoio do homem só. Né? Então o homem ia prover recurso, e a mulher era o apoio dele e 

cuidava da casa. Isso mudou e vem mudando cada vez mais. Os adolescentes, os filhos de 

hoje, eles têm uma visão, graças a Deus, que não é a visão que a gente tinha, e que os nossos 

pais tinham no passado, que o homem tinha um papel super importante, e a mulher era 

coadjuvante. Hoje não. Hoje você consegue ver muitos vídeos onde as crianças se percebem 

iguais, independente do sexo. E isso eu acho que é uma coisa bem legal, que está evoluindo 

cada vez mais, independente do sexo, da cor, da posição social. 

 Pergunta – Excelente. E você falou um pouquinho de meta, né? Que tem nos 

outros países. Como que você… qual é a sua visão e a sua opinião sobre essa questão de 

metas para o assunto de liderança feminina? Metas, cotas. Apesar de terem diferenças, 

como que você vê esse assunto? 

É um assunto complicado porque a gente… a mulher se sente um pouco ofendida quando a 

gente vê que a gente precisa de meta para estar na liderança. Pelo fato de que parece que a 

gente não tem competência e que a gente simplesmente subiu porque é uma obrigação 

determinada pelo governo. Por um outro lado, eu acho que muitas coisas no mundo mudou 

por conta disso. Porque, em algum momento, alguém exigiu até isso virar natural. Então, eu 

fico muito em dúvida em dizer “não deveria ter”, mas se você trabalha numa empresa que é 

extremamente machista, nesse tipo de companhia eu acho que deveria ter. Se você tem uma 

liderança que prefere trabalhar só com homens porque não sabe administrar o perfil da 
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mulher, a cólica menstrual, as coisas de família e prefere trabalhar com homens, aí eu acho 

que deveria ter para que ele comece a entender que ele tenha que trabalhar com uma mulher, 

que através da experiência que ele vai ter com uma mulher esses paradigmas vão cair 

naturalmente. Então, é uma situação chata que parece que desqualifica a mulher, mas eu acho 

que se um cenário é muito machista, principalmente em alguns países, é só dessa forma que as 

mulheres vão conseguir chegar nessa liderança. 

 

 Pergunta – Ótimo. E me fala um pouco na sua área especificamente. Como que os 

homens e as mulheres têm recebido as propostas de promoção aos cargos de liderança? 

Se tiver alguns exemplos. Olhando sempre essa questão de gênero. Como que você 

trabalha isso na sua área? 

Na minha área eu tento equilibrar sempre, dando oportunidade para todo mundo. Eu analiso 

muito a competência, independente do sexo, da cor e tudo mais. Da opção sexual. A gente 

olha, realmente, a competência. O meu feedback, dos meus gestores, sempre é no 

desenvolvimento, no crescimento. E quem se mobiliza para isso cria muito mais 

oportunidades do que a pessoa que não está disposta a crescer profissionalmente. Eu gosto de 

equilibrar a minha liderança sempre tendo homem e mulher. Então eu tenho um gerente e uma 

gerente. Mas eu posso ter também só mulheres. Já tive mais mulheres do que homens. 3 

mulheres e 1 homem. E também já tive só homens e nenhuma mulher. Mas, hoje, cada vez 

mais eu vejo que a competência na minha área, da mulher, ela é muito melhor no que eu faço, 

no que eu trabalho, do que o homem, porque a mulher é detalhista. E eu preciso de pessoas 

que gostem de detalhe. Então, na área que eu trabalho, isso faz um diferencial porque ela se 

aprofunda, e aí, a margem de erro é muito baixa. E aí, as pessoas que vão mais no nível 

superficial e preferem fazer mais o marketing e não aprofundar no que a equipe produz, gera 

mais erro depois. Então, eu acabo que, tendencialmente, quando eu estou numa entrevista, 

numa promoção, as mulheres que entram com esse perfil acabam se sobressaindo mais do que 

os homens por causa da minha área. Mas eu acredito que tem áreas que quando é muito 

operacional, fábrica, não sei o que, possa ser diferente. Então pode ser que o perfil masculino 

sobressaia em relação ao feminino. Então, por exemplo, numa metalúrgica, talvez o 

masculino vai sobressair encima do feminino. Mas, de qualquer forma, nenhuma mulher não 

pode ser preparada para fazer qualquer coisa simplesmente pelo fato de ela ser mulher. Se ela 

quiser fazer isso e ter competência para fazer, ela tem que concorrer de forma igual ao 

homem. 
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 Pergunta – Ótimo. Olhando um pouquinho para outras áreas da empresa, para 

os seus pares, e um pouquinho para as outras áreas, você vê que eles aplicam os mesmos 

critérios que você? Eles têm a mesma visão que você? Fala um pouquinho na mesma 

empresa da sua percepção das outras áreas. Como que está esse movimento nas outras 

áreas? Comparando com o que você atua, a sua forma de atuação na sua equipe. 

Na área que eu trabalho, que é financeiro, eu acho que esse equilíbrio é mais evidente, de ter 

mulheres e homens. Eu acredito que os meus pares sempre têm essa visão. Eu acho que não 

tem problema de relacionamento e de escolher uma mulher ou um homem. Só que olhando de 

forma geral na empresa, eu já acho menos. Eu acho que poucos diretores têm essa visão de 

querer uma mulher na liderança.  Eu acho que isso ainda é menos. Mesmo a gente tendo um 

RH forçando a liderança feminina, a promoção, colocando as pessoas, mapeando o perfil de 

mulheres, falando: “Olha, vamos fazer elas crescerem”. Eu ainda acho que alguns gestores 

preferem trabalhar com os homens. E meio que eles crescem naturalmente, sem dar muita 

oportunidade para as mulheres.  

 

 Pergunta – Ótimo. E você falou um pouquinho de um movimento que tem no 

Carrefour, de um grupo que está trabalhando. Você sabe se existe alguma política de 

incentivo nessa empresa a liderança feminina? 

A gente está criando alguns incentivos, principalmente para as mulheres que trabalham na 

operação e que acabaram de ter filhos, para poder conseguir passar um final de semana em 

casa. Porque o sábado e domingo, sempre elas precisam estar presente. Fazer um home office. 

Estamos criando alguns incentivos para poder ajudar essa mulher com a família, com os 

filhos, principalmente nessa fase de amamentação e tudo mais. Que é importante para ela 

como mãe e sem ela poder perder a oportunidade de estar na liderança. De assumir uma loja, 

de estar na liderança frente a isso, né? Nós criamos também eu acho que um grupo junto com 

o RH, onde eles estão criando desenvolvimento para 40 mulheres, nos formatos de loja, para 

que elas sejam as próximas líderes. Então elas estão fazendo um coaching muito forte na 

operação. Foram escolhidas pela competência pelo Comitê de Carreira, onde elas estão sendo 

desenvolvidas não só pelas competências, mas também pelos gaps que elas têm hoje, que 

todas têm, para trabalhar isso para poder chegar na liderança. Eu acho que a nossa empresa é 

muito engajada nisso. E a gente está crescendo com essas ideias para poder chegar num nível 

de liderança mais democrático, mais equilibrado. Hoje, na nossa empresa, a gente tem… 53% 

da nossa folha são mulheres. Então, a gente precisa equilibrar isso também na liderança. 
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 Pergunta – Ótimo. O que você acha que faz com que menos mulheres cheguem, 

consigam chegar no cargo de liderança? Outra visão. Por que elas não conseguem 

chegar lá, na sua opinião? 

Na minha visão? Eu acho que a mulher que está nessa fase dos 40 anos, ela teve uma 

educação… eu acho que assim, essa fase tipo 35-40, que é diferente da educação que a gente 

vê hoje nas adolescentes de 15. Essa fase, ela ainda acredita que ela é menos capaz do que o 

homem. Ela ainda vem com muito resquício de uma educação dos pais, onde ela é, realmente, 

a pessoa que precisa assumir várias responsabilidades, entre elas a família, família do marido, 

filhos, trabalho. E isso faz com que breque um pouco a carreira dela. Eu acho que as jovens e 

as adolescentes de hoje vai ser totalmente diferente do que a gente vê hoje. Eu acho que as 

adolescentes acreditam já, logo de cara, que ela tem potencial para ela fazer o que elas 

querem. Então eu acho que vai ser totalmente diferente. Eu acho que vai inverter isso com o 

tempo. Quando elas estiverem no momento de trabalhar, eu acho que vai ser diferente. Elas 

vão muito mais determinadas no que elas querem, no que elas querem crescer. A gente 

também tem essa geração Y, que ela é… ela busca um equilíbrio de vida que a gente não 

buscava. A gente põe trabalho em primeiro lugar, depois a família em segundo lugar e o lazer 

em terceiro lugar. O jovem da geração Y não. É primeiro o lazer, depois a família e em 

terceiro o trabalho. Então, se não tiver equilíbrio ele já nem quer ficar, porque ele não vai se 

matar por um emprego. E aí, é onde a gente gera as dificuldades quando a gente está 

gerenciando uma equipe. Porque tem coisas que você realmente precisa de pessoas que estão 

a fim, e aí, a gente sente muita saudade daquela turma que foi criada na geração X. Porque 

você fala: “Poxa, isso tem prazo, isso é importante. A gente precisa de pessoas assim”. Então, 

você precisa ter essa mistura de gerações, porque senão fica um pouco complicado. Mas eu 

acho que a mulher ainda… ela não… essa coisa da insegurança é uma coisa ainda que pega. 

Não é tão natural. É difícil… tanto que as mulheres que são líderes e que realmente a gente 

olha e fala “nossa”, elas têm um viés de você falar assim: “Ela é objetiva. Ela fala o que 

precisa falar”. Ela tem um viés um pouco diferente, que a gente compara com o perfil 

masculino normalmente. Por que ela é diferente? A gente acaba comparando ela com o perfil 

masculino. Mas, na verdade, ela vai se moldando para o mercado, para as coisas que 

necessita. Então eu acho que é um pouco trabalhar isso, e a mulher ter confiança. Porque em 

relação a capacidade, eu acho que a mulher tem uma capacidade absurda. Inclusive mais do 

que o homem pelo fato de ela conseguir fazer muito mais coisas do que o homem. 

 

 Pergunta – Excelente. Quais características na sua visão, na sua opinião, 
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transformam o indivíduo, agora independente do gênero, num líder de sucesso? 

Eu acho que o líder de sucesso tem paixão pelo que ele faz. Ele vive o trabalho dele com uma 

paixão. Se ele não gosta do que ele faz, se ele está ali sem nenhum propósito de vida, ele não 

vai ser um líder que emociona, que motiva e que faz ter seguidores para ser como ele. Então, 

para mim, o primeiro ponto é essa paixão. E aí, independente de ser homem ou ser mulher. E 

a liderança de hoje em dia não é mais aquela liderança realmente machista, autoritária, “faça o 

que eu estou mandando, mas não faça o que eu faço”. Então eu acho que tem muito a ver com 

o exemplo. A gente segue pessoas, hoje, e admira pessoas pelo talento, pelo exemplo, pela 

criatividade, pelo compartilhamento, pela pessoa deixar você falar. Então quando você está 

com uma pessoa que é extremamente inteligente, que tem boas ideias, mas ela quer ouvir a 

sua, faz você desenvolver a sua criatividade, e ajudar ele também na criatividade. Então, eu 

acho que tudo isso faz a pessoa ser um bom líder. E eu acho que isso é uma nova visão de 

liderança, que ainda muita gente não conhece. Mas a gente vê muito isso em empresa de 

startup, por isso que elas crescem tão rápido. Porque são grupos de amigos jovens que 

começam a criar alguma coisa junto. Então a liderança é diferente. E o cara é visionário. Ele 

tem uma ideia, e começa a trabalhar nessa ideia, e vai. Então é uma coisa que a liderança está 

junto com ele, né? Parece que já nasceu desse jeito. Eu acho que é isso. 

 

 Pergunta – Está ótimo. Agora a gente vai para a última questão. Estamos 

acabando. Hoje em dia, você observa que existe resistência em conceder promoção 

levando em consideração o gênero? No caso, o feminino. Você presencia essas situações 

em algumas áreas ou… enfim, se você já presenciou presencia se é comum ou não ter 

uma resistência? “Eu não vou dar promoção para essa pessoa por ser do sexo feminino, 

desse gênero”. 

Eu já vi resistência eu não diria só pelo sexo feminino, mas eu diria pela pessoa ser gorda, ser 

feia. Pelo fato de eles acharem que precisa… a aparência precisa ser um ponto importante 

para poder conversar com os diretores e tudo mais. Eu já vi isso. Eu já vivenciei isso no 

sentido de que a mulher engorda muito mais que o homem. Mulher tem problema de 

hormônio. Então, eu já presenciei muito isso, de o fato da mulher, se ela estiver no sobrepeso, 

ela pode perder uma oportunidade de promoção. Que, no homem, eu já não vejo. Se o homem 

for gordo, não tem problema, ele vai ter a promoção dele. Um outro ponto que eu já vi e que 

não estava nas suas perguntas, mas eu gostaria de falar, é em relação a salário. A mulher vem 

com um histórico de salário inferior ao homem pelo fato de ela ser mulher. E, hoje em dia, a 

empresa não toma uma postura de resolver isso quando vai contratar para igualar o homem à 
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mulher. Então, ela faz essa conta, tipo: “Quanto você ganhava?”, a mulher fala: “Eu ganhava 

20”. “Então, para você vir para cá, se eu te der 22 você vem?”. A mulher aceita. O cara, ele 

ganhava 20, mas ele fala assim: “Não, eu quero 25”. E aí, se ele tiver algum difícil, ou o chefe 

ter gostado dele, ou não sei o que, a empresa paga 25. Agora, se gostar da mulher e ela topar 

por 22, elas não vão igualar… a empresa não vai igualar o salário dela a 25, onde ela estava 

disposta a pagar para o cara 25. Ela vai deixar com 22 porque ela vem com um salário 

inferior, porque ela negociou menos, e aí a empresa fala: “Pô, estou economizando. Vai 22”. 

E é por isso que, até hoje, a gente tem uma defasagem de salário entre o homem e a mulher 

nas empresas. Porque ela aceitou alguma coisa para entrar, e a empresa aceitou para 

economizar. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa mudar, realmente olhar o 

mercado, ver a posição que ela faz. E se um cara na posição dela ganha tanto, a empresa 

precisa fazer alguma coisa para ela ter o salário igual. E não simplesmente deixar o salário 

dela mais baixo. Eu tenho um exemplo na minha empresa, que quando eu assumi… eu tenho 

uma coordenadora que sempre teve o salario inferior a todos os outros coordenadores. E todas 

às vezes que eu tenho oportunidade de dar mérito, eu só aumento ela. Porque o meu objetivo é 

que ela tenha um salário igual ao deles. Enquanto ela não conseguir atingir o salário deles, 

eles não vão ter aumento. Porque, para mim, é mais importante ela, que entrega igual a eles, 

ter um salário compatível do que simplesmente aumentar eles, e deixar ela cada vez com uma 

defasagem maior. E como a gente acaba tendo limite para isso, eu acabo sempre focando nela 

até chegar no patamar que ela precisa. Mas eu não sei se todo mundo faz essa análise. Eu acho 

que, nesse ponto, a gente precisaria que a empresa nos ajudasse a equilibrar isso. 

 

 Pergunta – Excelente. Mais algum ponto que você queira adicionar relacionado 

ao assunto de liderança? Ao processo de promoção para os executivos ou da evolução da 

história? Através desses pontos super importantes de salário? Alguma coisa que você 

quer adicionar?  

O que eu vejo ainda nas empresas, eles veem os movimentos que a gente faz para ajudar a 

mulher subir, ter uma carreira como o homem. Eu acho que de maneira nenhuma a gente pode 

menosprezar também o homem, que está trabalhando, dizendo que ele é menos importante 

porque agora o foco é mulher. Eu acho que ele tem que ter direitos também de ter a mesma… 

o mesmo direito de competir a uma vaga. Eu só acho que a escolha não pode ser pelo sexo. 

Então eu acho que ambos estão trabalhando, ambos precisam do trabalho, ambos estão 

querendo crescer profissionalmente, mas a gente não pode escolher pelo sexo. A gente tem 

que escolher, realmente, olhando a competência. E tem que ter um equilíbrio para que as 
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empresas não passagem uma mensagem, principalmente quando a liderança é feminina, que 

com essa mulher… que só vai promover mulheres porque o objetivo é ter mulheres na 

liderança. Eu acho que esse não é o objetivo da empresa e não deveria ser. O objetivo é 

sempre olhar a igualdade para qualquer um. Mas eu acho que a gente precisa tirar essas 

coisinhas que fazem a diferença entre o homem e a mulher, dar direitos iguais independente 

do sexo, para que todos briguem pela sua carreira. E aí, as pessoas que realmente brigam pela 

sua carreia, e tem competência, e querem crescer, vão crescer. Independente da posição que 

está e tudo mais. Eu acho que essa é a mensagem que precisa ser passada. 

 Pergunta – Está ótimo. Obrigada. 

 

 

 

Entrevistado 6 - Patrícia 

Tempo de transcrição: 15 minutos 

 

 Pergunta – Me fala um pouco da sua atenção na empresa que você trabalha, 

sobre o processo de promoções a cargos de liderança, levando em consideração gêneros 

femininos e masculinos. Como acontece esse processo de promoção para os cargos 

executivos, entendendo por cargo executivo os acima da diretoria? Como os diretores 

são promovidos, usando essa questão de gênero, na sua visão na sua percepção?  

De gênero?  

 

 Pergunta – Isso.  

Você quer saber os critérios com os quais a minha empresa promove uma pessoa para ser 

diretor?  

 

 Pergunta – Isso.  

Na minha percepção?  

 

 Pergunta – Eu notei isso na sua percepção, do que você vende esses diretores que 

são promovidos. Como funciona esse processo, na hora de eles escolherem quem vai ser 

promoviso, na hora de eles fazerem o processo de avaliação, como isso é feito, 

comparando o gênero feminino ou o masculino?  

Hoje tem poucas mulheres nos cargos executivos na companhia; eu não acho que o problema 

é um preconceito da companhia com isso, mas é o quanto essas mulheres estão dispostas a 
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ocupar esses cargos, e o que isso exige delas; então eu não acho que aqui dentro da minha 

empresa exista algo como: ah, eu tenho duas pessoas aqui que estão super bem cotadas para 

assumirem um cargo, mas uma é mulher, então eu a desconsidere e considere mais um 

homem; o que eu acho que ainda acontece é que as mulheres, quando estão nessa posição, têm 

um salário mais baixo do que os homens, isso sim é um fato aqui dentro, o tanto que isso 

acontece eu não tenho conhecimento para explicar, mas eu tenho uma constatação, as 

mulheres que ocupam esses cargos, comparando-as com um homem, têm um salário menor; 

acho que, para se chegar a nesse nível, avalia-se perfil, a pessoa tem de ter liderança, ela tem 

de ser um líder, senão não funciona; isso deveria acontecer desde o cargo de gerente, nós 

estamos falando do cargo do diretor, além da vontade dessa pessoa de querer realmente, 

porque aí você tem um nível de cobrança muito maior do que quando você está em um cargo 

mais baixo do que um diretor; eu respondi à sua pergunta?  

 

 Pergunta – Ótimo excelente. E na sua visão, como está evoluindo essa questão, de 

colocar, de promover mais mulheres, de mulheres assumirem mais cargos de 

lideranças? Como isso evoluiu nos últimos 5 ou 10 anos?  

Acho que, no último ano, a gente evoluiu mais; dentro da empresa, a gente estabeleceu metas 

para que isso acontecesse, metas não só do tipo, ah eu quero colocar mulher lá, mas por que 

essas mulheres não querem estar lá? O que eu tenho que fazer para que elas tenham vontade 

de assumir um cargo como esse dentro da nossa empresa? Por exemplo, nós temos muitas 

operações que funcionam sete dias por semana, então por que as mulheres não querem 

assumir a liderança, a diretoria de uma unidade dessas? Porque existe um nível de dedicação, 

de viagem, tem hora para entrar e não tem hora para sair, e essa mulher tem filhos em casa, 

tem marido em casa, então, no geral, ela fala, eu não quero, eu não quero assumir isso, eu não 

quero viver a minha vida dessa forma; por outro lado, a empresa tem pensado nisso, por que 

não dar, não só para as mulheres, mas para todos, se a carga horária é um problema, por que 

não dar um final de semana de folga para essas pessoas? Por que não abrir algumas exceções 

para que essas pessoas realmente tenham vontade de estar aqui ocupando uma posição como 

essa? E aí isso acabou sendo igualitário, o estudo começou pelas mulheres, mas no fim as 

pessoas estão sendo beneficiadas, homens e mulheres.  

 

 Pergunta – Isso você está falando sobre algo da empresa em que você trabalha. 

Olhando um pouquinho para fora, para o mercado, você também tem percebido essa 

evolução?  
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Sim, inclusive nas empresas do mesmo ramo da que eu trabalho; elas têm se dedicado a 

entender por que tem menos mulheres nesta posição, e o que faz com que elas tomem essa 

decisão de não querer assumir cargos elevados; e o que me parece ser mais real, não é que 

essas empresas tenham preconceitos, mas que as mulheres não querem assumir isso, essa 

responsabilidade.  

 

 Pergunta – Ótimo. Me conta um pouquinho como é na sua área, especificamente, 

como você trabalha essa questão na sua área entre os gêneros feminino e masculino, na 

hora de fazer as avaliações e indicar para promoção.  

Na minha área não existe uma diferença, não existe um tratamento diferente entre mulher e 

homem; eu não me preocupo com isso, eu acho que isso não é um problema, colocar uma 

pessoa no cargo se ela é mulher ou se ela é homem; dentro da minha área, isso não é um 

problema; as oportunidades são iguais para todos os gêneros, tem pessoas que não querem 

assumir altos cargos porque não querem um compromisso maior, como o de estar aqui depois 

do horário do expediente, e normalmente quem tem essa postura são as mulheres.  

 

 Pergunta – E esse motivo de as mulheres não quererem assumir altos cargos está 

relacionado a quê? Aos filhos que elas têm?  

Aos filho e ao marido, principalmente.  

 

 Pergunta – E elas colocam isso de uma forma bem explícita?  

Pouco, mas colocam, já aconteceu de colocarem, nem eram cargos, eu não estou falando de 

diretoria, estou falando de níveis mais baixos.  

 

 Pergunta – Na sua visão, como poderíamos acelerar esse processo, ou o que 

poderíamos implementar na empresa para poder ter mais mulheres interessadas em 

assumir esses cargos de alta liderança, para que atingíssemos  a faixa de 50%, ou seja, a 

de 50%-50%?  

Eu acho que essa coisa da carga horária, família, isso pesa bastante, no final isso acaba 

impactando os homens também, mas é porque a mulher ela assumir essa responsabilidade 

para ela da família, e ela acaba se colocando, não quero, mas isso impacta em todos os 

gêneros, porque a gente tem uma carga horária muito pesada,  elas entendem que o fato de 

elas terem de sair para levar o filho ao médico, por exemplo, é um problema, isso está nela, eu 

nunca falei isso para uma funcionária minha, dizendo: olha que saco, a mulher foi levar o 
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filho ao médico, mas elas entendem que é um problema, porque  quem sempre pede para levar 

o filho ao médico é a mulher.  

 

 Pergunta – Entendi.  

Então, ela pensa,  eu não quero nem pensar nisso, porque na hora que eu tiver que levar meu 

filho ao médico, eu vou ver fulana de cara feia, eu vou ouvir gracinha, então eu nem quero 

passar por essa experiência; eu acho que a gente tem de tentar entender, eu não sei a resposta, 

como fazer para que ela entenda que isso não é um problema; o que eu faço com o meu time 

é: vai embora, não tem problema, depois a gente resolve, me dá o que está acontecendo na 

área e vai embora cuidar da sua família, do seu filho; eu diria isso  para o homem e para 

mulher, a mesma coisa.  

 

 Pergunta – E quando você falou sobre sua área, que não tem essa distinção,que 

na hora de fazer avaliações é por mérito, então não tem essa... quando você olha outras 

áreas, dessa mesma empresa, você percebe que elas têm a mesma visão que você e que 

agem da mesma forma, ou você nota que a empresa tem diferenças nesse sentido?  

Eu acho que depende da liderança, eu acho que isso não é uma definição da companhia, não 

acho que a empresa que eu trabalho é uma empresa machista; eu acho que há pessoas que são, 

ainda, machistas; isso é mais forte, por exemplo, em áreas de operação,  como as unidades, 

porque elas já sabem que a mulher precisa disso e daquilo, então acha que não devem colocar 

uma mulher como diretora de uma unidade, porque acha que poderão ter problemas, mas isso 

é uma ou duas pessoas, não é a companhia toda, mas existe, sim.  

 

 Pergunta – Você sabe se existe alguma política de incentivo à liderança feminina 

na empresa?  

Existe um projeto de incentivo para aumentar o número de mulheres na companhia, por 

exemplo, as folgas de final de semana na parte de diretores da unidade tem a ver com isso; 

acabou que os dois gêneros foram beneficiados, tanto os homens quanto as mulheres, mas 

começou-se esse trabalho pensando em como fazer para ser uma empresa mais atraente para 

as mulheres, como eu atraio mais mulheres.  

 

 Pergunta – E o que você pensa disso, dessas políticas de incentivo, o que você 

acha de tudo isso?  

Acho que são muito positivas, mas eu tenho uma preocupação maior: na hora em que a gente 
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começar a criar cotas e metas, que a gente não faça isso de forma impensada, do tipo: ah, eu 

preciso colocar uma mulher, vão me cobrar uma mulher; eu acho que, para a mulher, o maior 

preconceito que a gente pode ter é esse, você colocá-la num cargo simplesmente porque ela 

faz parte de uma cota; eu tenho que colocar ela ali mesmo que ela  não esteja preparada para 

isso?  

 

 Pergunta – Essa é a minha próxima pergunta, se você é favorável ou não há um 

sistema de metas ou cotas, que são coisas distintas. Mas como que você visualiza essa 

questão na empresa neste momento?  

Eu acho que é importante ter um incentivo, uma preocupação em como me tornar em uma 

empresa onde as mulheres irão trabalhar, eu acho isso superimportante, mas eu também acho 

superperigoso a cota; isso tem de ser feito com muita responsabilidade e com muito 

acompanhamento, porque senão vai ser assim: ah, eu tenho uma cota, coloco uma mulher, não 

quer dizer que ela é a mais preparada, mas eu preciso de uma mulher lá.  

 

 Pergunta – O que você acha que faz com que menos mulheres cheguem a ocupar 

altos cargos? Eu sei, a gente já falou bastante sobre a questão da família, de muitas 

mulheres não quererem assumir cargos elevados, mas o que você acha que faz com que 

as mulheres não consigam chegar lá, a esses altos cargos,  além dessa questão familiar?  

Olha como é interessante, e isto é um dado: a gente tem menos mulheres na liderança, porém  

as mulheres estudam mais do que os homens; se elas estudam mais do que os homens, se 

preparam mais do que os homens, por que elas não estão nessas cadeiras? Por que não há 

mais mulheres nos cargos executivos? Eu acho que isso diz respeito a  tudo o que a gente 

falou da família, dos filhos, dessa responsabilidade com os filhos, mas também tem o fator de 

que  a mulher é menos agressiva, e normalmente a gente entende que um diretor precisa ser 

mais agressivo, precisa ir para cima, isso é geral, eu acho que a mulher tem menos esse perfil; 

isso não quer dizer que ela não o faça, eu tenho exemplos aqui de mulheres que são 

extremamente dedicadas, e quando têm um filho, ainda mais, porque muitas vezes elas são 

chefes de família, não têm um marido em casa,  então não podem perder o emprego porque 

estão sozinhas e têm de segurar; são mulheres extremamente dedicadas, mas são mulheres que 

também penam:  ah, eu quero continuar fazendo isso daqui, eu não quero ter essa 

responsabilidade maior porque eu quero cuidar da minha família;  ou, ainda, porque acham  

não têm perfil para fazer ocupar outro cargo; então a gente construiu. e eu acho que isso faz 

parte do mundo corporativo, essa dureza, essa masculinidade do mundo executivo, e quando 
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uma mulher olha para isso, ela não quer fazer parte disso, eu acho que tem um pouco disso, 

mas é muito mais forte do que a minha companhia, faz parte do universo executivo.  

 

 Pergunta – Ótimo. Agora não tão focado em gêneros feminino ou masculino, mas 

quais são as características que, na sua opinião, transformam um indivíduo em um líder 

de sucesso?  

Primeiro ele precisa ser líder, porque nem todo mundo quer ser líder, ou não nasceu com essa 

habilidade e não quer desenvolvê-la; eu acho que uma pessoa que está à frente de uma equipe 

precisa ter uma habilidade de engajar as pessoas, conseguir engajar e transformar as pessoas, 

fazer com que elas trabalhem com um objetivo comum; isso faz parte da habilidade que o 

líder tem de ter; acho que eu resumiria assim;  além disso, a pessoa tem de ter a tecnicidade 

exigida para o cargo.  

 

 Pergunta – Engajamento e?  

Engajamento e liderança.  

 

 Pergunta – A gente está acabando. Deixa eu ir para a última pergunta. 

Atualmente, na sua opinião e visão, existe alguma resistência em conceder promoção 

levando em consideração o sexo feminino? Você presenciou nessa empresa algum caso 

de resistência em promover alguma mulher?  

Não acho que aqui dentro exista isso;  eu acho que o que ainda existe é a diferença de salário, 

isso sim; por que isso acontece? Eu não sei, eu deduzo que eles acham que a mulher se sujeita 

a ganhar menos do que o homem.  

 

 Pergunta – Tem algum ponto que você queira complementar, que você queria 

falar sobre essa questão de liderança, sobre essa questão masculino e feminino na 

empresa?  

Eu acho que a gente está evoluindo muito; eu acho que a empresa tem uma preocupação 

verdadeira de ter mais mulheres na liderança, e eu não acho que ela faça isso  puramente por 

querer ter mulheres na liderança;  a mulher tem um perfil diferente, que agrega valor para essa 

companhia, por isso é importante tê-la, não simplesmente: ah, eu ouvi dizer que é legal ter 

mulher, por isso eu vou tê-la, então eu acho que existe uma preocupação verdadeira da 

companhia em mudar esse número e em começar a ter mais mulheres ocupando cargos de 

liderança.  
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 Pergunta – Excelente. Obrigada. 

 

 

8.3. Sites utilizados para pesquisa 

 

Base de dados Site 

Scielo http://www.redalyc.org/html/261/26128209005/ 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v34n3/a09v34n3.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/rac/v5n3/v5n3a06.pdf 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S164 

5-44642009000300002&lng=pt&nrm=iso 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870

-82312010000400010&lng=pt&nrm=iso 

http://www.scielo.br/ pdf/rae/v42n1/v42n1a03.pdf 

FGV http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/vie

wFile/20634/19366 

UNC http://www.periodicos.unc.br/index.php/agora/article/view/66 7 

Scribd https://pt.scribd.com/doc/21354908/Introduction-to-Qualitative-

Research-Merriam-2002 

PUC-Minas http://saogabriel.pucminas.br/administracao/wp-content/uploads/ 

2013/08/G%C3%AAnero-e-as-novas-perspectivas-no-trabalho.pdf 

Ebscohost-FGV http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfvie

wer?vid=1&sid=2ca57889-808c-4123-913a-1155c0e12b7c%40ses 

sionmgr4009 

http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfvie

wer?vid=1&sid=51c05e37-5e82-45a0-a460-12d4d0a64d7e%40ses 

sionmgr4009 

http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfvie

wer?vid=1&sid=76135cc2-2452-4110-b364-fde6256e3e50% 

40sessionmgr4006 

http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfvie

wer?vid=1&sid=50f3faad-5627-4d5d-99d6-bd71d0fa8302%40se 

ssionmgr4009 

UEPB http://revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas/article/view/1504 

http://www.redalyc.org/html/261/26128209005/
http://www.scielo.br/pdf/rae/v34n3/a09v34n3.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rac/v5n3/v5n3a06.pdf
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82312010000400010&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82312010000400010&lng=pt&nrm=iso
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/viewFile/20634/19366
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/viewFile/20634/19366
http://www.periodicos.unc.br/index.php/agora/article/view/66%25207
https://pt.scribd.com/doc/21354908/Introduction-to-Qualitative-Research-Merriam-2002
https://pt.scribd.com/doc/21354908/Introduction-to-Qualitative-Research-Merriam-2002
http://saogabriel.pucminas.br/administracao/wp-content/uploads/
http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=2ca57889-808c-4123-913a-1155c0e12b7c%2540ses
http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=2ca57889-808c-4123-913a-1155c0e12b7c%2540ses
http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=51c05e37-5e82-45a0-a460-12d4d0a64d7e%2540ses
http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=51c05e37-5e82-45a0-a460-12d4d0a64d7e%2540ses
http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=76135cc2-2452-4110-b364-fde6256e3e50%2525
http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=76135cc2-2452-4110-b364-fde6256e3e50%2525
http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=50f3faad-5627-4d5d-99d6-bd71d0fa8302
http://web.a.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=50f3faad-5627-4d5d-99d6-bd71d0fa8302
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Faculdade Borges de 

Mendonça 

https://www.revistaborges.com.br/index.php/borges/article/view/4

3 

UVA http://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2014/12/C%C3% 

A9lia-Maria-Pontes.pdf 

AEDB https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/20320178.pdf 
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