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“O nosso desejo não é que as mulheres tenham mais poder sobre os homens, mas que tenham 

mais poder sobre si próprias”.  

 

 

 

 

 
Wollstonecraft (1792, citada por Macedo & Koning, 2009)   



 
 

RESUMO 

 

Objetivo – Estudar a liderança feminina na Administração Pública do Poder Executivo do 

Estado do Rio de Janeiro, suas percepções e futuros caminhos. Assunto recorrente no mercado 

de trabalho, a discriminação de mulheres em posições estratégicas está presente também no 

Estado do Rio de Janeiro. Mesmo que geralmente as mulheres possuam mais qualificação do 

que os homens, isto não se reflete nos salários e cargos ocupados por elas. As causas para essa 

limitação possuem raízes históricas, sociais e mesmo psicológicas. Nesse contexto, 

analisaremos tais desafios, tendo como base os conceitos de Labirinto de Liderança, que 

descrevem cinco barreiras enfrentadas pelas mulheres para o alcance de altos postos,   e  de 

“Abelha Rainha” (queenbee): a ideia de que as mulheres bem-sucedidas tendem tanto a 

esconder as próprias dificuldades para a ascensão quanto a impedir o sucesso de outras 

mulheres.  

Metodologia – A pesquisa teórica sobre o assunto fundamentou-se na literatura de 

administração e gestão empresarial. Foram realizadas duas fases de coleta de dados: a primeira, 

qualitativa, contou com entrevistas realizadas com 10 (dez) mulheres que ocupam ou ocuparam 

posições estratégicas (Subsecretárias) na Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Na segunda fase, quantitativa, foi realizada uma coleta de dados por survey, entre gestoras da 

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento (Assessoras, Superintendentes e 

Coordenadoras), de modo a se realizar uma triangulação com os dados coletados. 

Resultados – A análise das entrevistas revelou que, de modo geral, a mulher ainda sofre 

preconceito validado por códigos masculinos frente à sua ascensão na carreira e assunção de  

cargos importantes. Sobre o conceito de “abelha rainha”, muitas das entrevistadas relataram 

que sentiram a mesma desaprovação vinda de colegas do sexo feminino, principalmente quanto 

à forma de trabalhar (por exemplo, foram interpretadas como estressadas ao atuarem de modo 

assertivo). Ainda assim, apesar de todas as entrevistadas considerarem que existe preconceito 

contra mulheres, a maioria delas acredita que não sofreram preconceito direto, tendo crescido 

e alcançado os cargos desejados por mérito próprio. 

Limitações – O difícil acesso a dados e a  pouca disponibilidade das gestoras para a realização 

das entrevistas foi uma das limitações enfrentadas durante a pesquisa. E ainda, há a limitação 

do método utilizado para investigou as líderes da Secretaria, trazendo as respostas da visão 

apenas das próprias  gestoras, quando poderíamos investigar também a visão das lideradas. 

Nesse sentido, possuímos o olhar das gestoras, visto por elas mesmas.  



 
 

Aplicabilidade do trabalho – O estudo do tema é relevante, uma vez que busca responder 

quais fatores dificultam o acesso de mulheres a melhores cargos no mercado de trabalho, em 

especial, na Administração Pública.   

Contribuições para a sociedade – Sua contribuição se reflete na busca de ascensão 

profissional para mulheres, tanto individual como socialmente, ao retratar as causas e os 

caminhos para a redução do patriarcado condescendente e ainda predominante em nossa 

sociedade. 

Originalidade – Não foram encontrados estudos acerca da participação dos gêneros na 

estrutura do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, segunda maior economia do país, 

comelevada densidade demográfica. Acredita-se que a realização de entrevistas, por ser um 

método de coleta de dados, permite ao pesquisador um contato direto com seu objeto de estudo, 

trazendo uma visão profunda e concreta do universo pesquisado. Aliado a isso, a realização de 

uma pesquisa quantitativa pode corroborar ou refutar os resultados trazidos, de modo que 

tenhamos uma análise fiel à realidade.    

 

 

Palavras-chave:Liderança Feminina. Acesso Mulher. Alto escalão. Administração Pública. 

Igualdade de oportunidade. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Objective - To study the female leadership in the Public Administration of the Executive 

Branch of the State of Rio de Janeiro, their perceptions and future paths. Recurrent issue of the 

labor market, the discrimination of women in strategic positions is also present in the State of 

Rio de Janeiro. Although women generally have more qualifications than men, this is not 

reflected in the salaries and positions they hold. The causes for this limitation, as presented, 

have historical, social and even psychological roots. In this context, we will analyze these 

challenges based on the Labyrinth of Leadership concept. Another important research topic is 

the "queen bee," the notion that successful women tend to both hide their own difficulties for 

ascension and prevent the success of other women. 

 

Methodology - Theoretical research on the subject was based on the literature on business 

administration and management. Two process of data collection were carried out: the first 

qualitative interview was conducted with 10 (ten) women who occupy or occupied a strategic 

position ( Subsecretary) in the Public Administration of the State of Rio de Janeiro. In the 

second, quantitative process, data collection by survey was performed between managers of the 

State Secretariat of Finance and Planning (Advisors, Superintendents and Coordinators) in 

order to achieve a triangulation with the data collected. 

 

Results - Analysis of the interviews revealed that, in general, the woman still suffers from 

prejudice validated by male codes regarding her rise to important positions. Regarding the 

concept of queen bee, many of the respondents reported that they felt the same disapproval 

coming from female colleagues, especially as to the way they work (for example, being 

interpreted as stressed by acting assertively). Nevertheless, although all the interviewees 

consider that there is prejudice against women, most of the interviewees believe that they did 

not suffer direct prejudice, having grown up and reached the positions desired by merit 

 

Limitations - Access to data and the availability of managers to conduct the interviews was 

one of the limitations faced during the research. Also, the limitation of the method used that 

investigated the leaders of the Secretariat, bringing the answers of the vision of these managers, 

when we could also investigate the vision of the leaders. In this sense, we have the look of the 

managers, seen by themselves. 

 



 
 

Applicability of the work - The study of the theme is relevant, since it seeks to answer which 

factors hinder the access of women to better positions in the labor market, especially in the 

Public Administration. 

 

Contributions to society - Their contribution is reflected in the search for professional 

advancement for women, both individually and socially, in portraying the causes and the ways 

to reduce the patronizing and still predominant patriarchy in our society. 

 

Originality - No studies were found on the participation of genders in the structure of the 

executive branch of the State of Rio de Janeiro, the second largest economy in the country and 

with high population density. It is believed that conducting interviews, as a method of data 

collection, allows the researcher a direct contact with his object of study, bringing a deep and 

concrete vision of the universe researched. Allied to this, the accomplishment of a quantitative 

research can corroborate or refute the results brought, so that we have a true analysis to the 

reality. 

 

Keywords: Female Leadership. Access Women. High echelon. Public administration. Equal 

opportunity.  
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1. Introdução 

Ao longo das páginas desta dissertação iremos será analisada a evolução feminina na 

conquista de seu reconhecimento e espaço na sociedade através de sua posição como 

trabalhadora. Essa evolução foi mais fortemete iniciada pós Segunda Guerra Mundial e 

trouxe à tona a questão da divisão sexual do trabalho, sendo um assunto importante a ser 

estudado, haja vista as mudanças não estruturais que ocorreram. Hirata e Kergoat (2017) 

afirmam que a ideia de uma divisão sexual do trabalho começou a surgir após as lutas 

feministas pelo reconhecimento do trabalho caseiro, atividade predominantemente 

feminina.  

As reflexões sobre o trabalho feminino nesta época não se restringiram à exigência de 

valorização da atividade doméstica, focaram também na participação igualitária da 

mulher no mercado de trabalho. Contudo, quando comparamos a participação dos dois 

gêneros no mercado de trabalho remunerado, observa-se que ainda há predominância 

masculina: 86% dos homens na faixa etária entre 16 e 59 anos estão no mercado de 

trabalho, contra 63,7% de mulheres, na mesma faixa etária (MELO; THOMÉ, 2018, 

pág.112). 

Não apenas no mercado de trabalho, como nos lares, ainda persistem as 

manifestações de poder e dominação que homens exerceram ao longo da história, embora 

hoje, menos visíveis ou mais sutis. Apesar de haver possibilidades prescritas em lei para 

acesso de mulheres, inúmeras situações de discriminação são mantidas, o que indica que 

da igualdade de direitos à igualdade de fato há ainda um longo caminho a ser percorrido 

(BETIOL, 2000; HURLEY, 1999; MARVIN; BRYANS, 1999 apud CARVALHO, M. 

P.; CARVALHO, J. L.; CARVALHO, F. A., 2001).  

Outro fato interessante, considerado durante este estudo, é a falta de confiança que 

as mulheres têm em si, somada à cultura de que o homem é superior, potenciais 

influenciadores no modo como essa mulher se percebe e é percebida no mercado 

(HRYNIEWICZ; VIANNA, 2018). Notadamente, os homens possuem maior espaço na 

vida social, sendo considerados os representantes das famílias e os responsáveis pela 

manutenção financeira, fato que ocorre desde os primórdios.  

De fato, a participação da mulher na sociedade, como ser atuante, foi concedido 

somente na Constituição de 1934, quando legalmente, elas puderam votar (BAYMA; 
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MENEZES; SANT’ANNA, 2012), demonstrando que mulher, mercado de trabalho e 

política, tornou-se uma nova tríade na conjectura do nosso País 

Contudo, pode-se destacar que, aliado à cultura, existe um ensinamento que 

explicaria esse poder atribuído ao gênero masculino. Trata-se do “essencialismo 

genérico” (CARVALHO, M. P.; CARVALHO, J. L.; CARVALHO, F. A., 2001), 

conceito que afirma que as diferenças entre os gêneros são fundamentadas na biologia.  

O essencialismo genérico diz respeito à questão de generalização e separa as 

pessoas simplesmente pela diferença sexual, tendo como premissa que homens são 

racionais e mulheres sentimentais unicamente pelo fato de serem de diferentes 

gêneros(biologicamente falando).  

Por natureza, o ser racional seria aquele que detém maior poder de pensamentos e 

decisões. Por isolar estas potências das influências de sentimentos, o homem, ser 

propriamente racional, seria o detentor do poder. A mulher, enquanto praticante de uma 

racionalidade imperfeita, deveria ser submissa ao homem. Esta concepção foi formada ao 

longo da construção da sociedade em que vivemos, por isso, modificar algo que tem sido 

paradigma através dos séculos só pode ser feito por meio de uma ruptura. 

E por mais independente financeiramente que a mulher se torne, ela ainda não 

consegue alcançar uma independência social e psicológica, uma vez que a sociedade, e 

talvez ela mesma, ainda se enxerga como um acessório (Kanan, 2010). 

O estudo do tema torna-se relevante, na medida em que, não obstante os cargos de 

direção serem ocupados em sua maioria por homens, comprovadamente hoje as mulheres 

são a maioria em cursos superiores, principalmente em área de educação (83%), 

humanidade de artes (74%) e saúde e bem estar social (69%) (MELO; THOMÉ, 2018). 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2017 (IBGE, 2017) 

indicam que elas são as que mais estudam: 9,3 anos, enquanto para os homens, 8,9 anos.  

Ao avaliar a taxa ajustada de frequência escolar líquida ao ensino superior, nota-se 26,8%, 

para mulheres, enquanto que, para os homens, tal porcentagem é de 19,7%, valor estável 

em relação a 2016. 

Por estudarem mais, acredita-se que possuem mais conhecimento técnico para 

atuação e, por isso, o exercício dessas mulheres em cargos de direção e gerência pode ser 

benéfica. A Administração Pública deve observar melhor esse fato, promovendo as 

mulheres, por serem preparadas tecnicamente. A propósito, o conhecimento técnico é 

percebido como um aliado das gestoras no alcance de cargos de alto escalão. 
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Em se tratando de desigualdade entre gêneros, um fator que pode ser o fundamento 

dessa ideia é o fato de que alguns comportamentos são classificados como tipicamente 

masculinos, enquanto outros exclusivo às mulheres. Por exemplo, ser assertivo e 

confiante são comportamentos idealizados como masculinos; já ter bondade, por 

exemplo, seria um comportamento feminino. Aliado a isso, existe a tendência em se achar 

que líderes devem ser assertivos e confiantes, comportamentos tidos como masculinos; 

isto significaria dizer que as líderes mulheres não são bem-vistas, a não ser que mudem 

de comportamento (HRYNIEWICZ; VIANNA, 2018). Assim, a mulher precisa possuir 

o comportamento esperado de um líder masculino, suprimindo sua dimensão feminina 

Note-se que por possuir um parâmetro de liderança, a racionalidade pressuposta 

como marca masculine, é uma forma de manutenção de preconceito. Assim, o que se diz 

é que mulheres não deveriam alcançar altos postos, pois não possuem uma aptidão natural 

para isto. 

Além disso, há outro fator importante de se discutir sobre as mulheres que 

alcançam sucesso. As gestoras que se tornam líderes reproduzem restrições e violências 

que muitas vezes elas próprias sofreram. Grande parte nega que passou por dificuldades 

no caminho do crescimento pelo fato de ser mulher e, do mesmo modo, às vezes, sem 

perceber, mostram-se relutantes em colaborar com o crescimento de outras mulheres em 

ascensão. (CARVALHO, M. P.; CARVALHO, J. L.; CARVALHO, F. A., 2001). 

Nesse contexto, esta pesquisa tem por objetivo buscar uma reflexão sobre o tema 

“mulheres em posição de destaque no mercado de trabalho”, em especial na 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro - Poder Executivo. Entender a 

percepção dessas mulheres em cargos públicos é importante na medida em que o mundo 

corporativo tem percebido mudanças e uma adequação faz-se necessária. Com base no 

estudo do Labirinto de Lideranças de EAGLY, A., & CARLI, L. L, propõe- se também 

apurar se, no contexto dessas gestoras pesquisadas, pode-se encontrar as barreiras 

descritas no referido estudo.  

A presente análise, portanto, contribui para a literatura e prática gerencial de três 

formas. A primeira, por meio da definição dos comportamentos ditos femininos das 

mulheres que compõem o alto escalão, como aprendizado sobre o alcance que elas 

obtiveram. A segunda, por meio da contrução de uma rota a ser seguida por outras 

mulheres que vierem depois, e por último, através da descrição das percepções e dos 

desafios encontrados. 
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Para responder ao objetivo de pesquisa, serão apresentados inicialmente o 

referencial teórico, estruturado com base nos estudos referentes a mulher no mercado de 

trabalho, o início de suas lutas e suas formas de conquitas, e ainda, o caminho da mesma 

no sentido de trazer representatividade feminina para a Administração Pública Brasileira. 

Dando sequência, serão descritos o comportamento dessa mulher líder, os desafios e as 

constantes comparações com outro gênero, considerado, ainda, o modelo de líder.  

Questões sobre as maiores barreiras encontradas por essas gestoras  e a forma de 

sua atuação com outras mulheres subordinadas serão apontadas dando profundidade ao 

tema, bem como a abordagem sobre o passado e o presente,   apresentando, obviamente,  

ideias para o futuro, quando serão  demonstradas quais as políticas previstas para essas 

mulheres e o que o futuro reserva. 

 Metodologicamente, o estudo se divide em duas fases, sendo a primeira 

abordagem de cunho qualitativo e a segunda de cunho quantitativo. A primeira fase 

contou com a realização de entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de investigar 

categorias de comportamentos entre as mulheres gestoras do alto escalão do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi conduzida uma pesquisa, com gestoras de 

terceiro escalão, a fim de mostrar alguns de seus comportamentos e sentimentos e se estão 

em concordância com a literatura disposta no referencial.  

Finalmente, após a análise dos resultados, é trazida uma reflexão sobre o 

comportamento dessas mulheres gestoras, de modo a trazer à luz pontos relativos aos 

questionamentos já tratados, sobre mulher, mercado de trabalho e gestão. 
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2. Referencial Teórico 

2.1. A mulher no mercado de trabalho 

A história das mulheres se inserindo no mercado de trabalho começa a emergir 

com os movimentos feministas que ocorreram desde o início das atividades laborativas 

na Segunda Guerra Mundial, porém, após o término da guerra, quando as mulheres foram 

demitidas em massa, aconteceu o início de uma conscientização e questionamento do 

próprio papel social.  Este período foi um divisor de águas na história da participação 

feminina no mercado de trabalho (Kanan, 2010). Como momentos mais marcantes, 

podemos citar, seguindo a análise de Melo e Thomé (2018), duas ondas de levante do 

feminismo.  

A primeira onda se iniciou em meados do século XVII e XVIII com os gritos de 

liberdade, igualdade e fraternidade. Na verdade, a visão fortalecida durante o período 

considerava que as mulheres deveriam ser vistas como iguais aos homens.  

Já durante a revolução industrial, a demanda por mão de obra abundante, aliada à 

recusa dos homens em ocupar cargos com baixos salários, fez com que o mercado 

começasse a contar com a participação feminina (e de crianças) em postos extremamente 

precários. Apesar das péssimas condições de trabalho, estava aberto o caminho para a 

reivindicação de lugares na sociedade política e educacional, algo que iria se consolidar 

mais tarde (Melo e Thomé, 2018). 

A segunda onda de reivindicação feminina se iniciou durante o século XX, a partir 

do grande aumento da inserção das mulheres no mercado de trabalho. Nessa vertente, 

salienta-se a diferença das pessoas, e começa a se levar em consideração as capacidades 

cognitivas e técnicas das mulheres (Melo e Thomé, 2018). 

Porém, no início, as mulheres buscavam ser como os homens nas atitudes para 

talvez serem reconhecidas. Segundo Oliveira (1993), observa-se que, nesta tentativa, a 

mulher já se vê como inferior, uma vez que tenta ser como um homem para ser aceita. Já 

Scott (1986) aponta que, mesmo com a atitude de se equiparar à figura masculina, a partir 

daí foram crescendo os olhares e as atenções para as diferenças existentes entre homens 

e mulheres. 
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Apesar de ter havido duas grandes ondas do movimento, existem várias outras 

correntes de fortalecimento do feminismo, cada qual nascida em um tempo e com 

características distintas, que surgem de acordo com a e evolução das mulheres e suas lutas 

para inserção e reconhecimento no mercado de trabalho, tais como: feministas liberais, 

radicais, marxistas, psicanalíticas e culturais. 

Para a corrente do feminismo liberal, a subordinação da mulher ocorre devido a 

um grande processo histórico-cultural, no qual a mulher era doutrinada a cuidar da prole 

e ser submissa; e aos homens cabia ser os senhores da razão, cuidando do sustento da 

família. Para que essa estrutura se modificasse, houve a necessidade de inserção da 

mulher no campo de trabalho, a fim de que ela fosse vista pela sociedade como ser atuante 

e importante. Essa abordagem sustenta a ideia de que homens e mulheres são iguais entre 

si e perante a lei, e, por isso, merecem os mesmos direitos. Para essa visão, o significado 

de feminismo é “apenas direitos iguais” e é mais voltada para o indivíduo e menos para 

o grupo (MELO; THOMÉ, 2018). 

Esse movimento questiona a rotulação feita pela sociedade por meio da divisão 

sexual e acredita que a meritocracia é o caminho de dissolução de diferenças. 

Independentemente de ser homem ou mulher, deve ser observado grau de capacidade do 

indivíduo perante tal situação. 

No que diz respeito ao feminismo radical, as mulheres foram o primeiro grupo 

oprimido pela sociedade patriarcal. O patriarcado defende que os homens são superiores 

às mulheres, sendo este sentimento difundido por toda a sociedade. Tal corrente foi a 

principal difusora do pensamento feminista, focando inclusive em temas como a 

utilização sexual da mulher e a luta contra a sua exploração por meio da prostituição e 

pornografia (MELO; THOMÉ, 2018). De fato, a questão central para as radicais é a 

subordinação à dominação masculina originada pela ordem biológica. O termo radical se 

refere à necessidade de ruptura drástica, uma vez que a subordinação feminina é extrema 

e muito vinculada à diferença sexual (gênero). Para as feministas radicais, mudanças de 

comportamento só poderiam ocorrer se houvesse uma mudança não incremental, mas 

com uma cessação do comportamento antes existente. 

Uma corrente voltada para a visão marxista e para a luta entre as classes 

dominadas contra as dominantes é conhecida como: Feministas Marxistas. No entanto, 

esta concepção originalmente não considerava questões de gênero. As feministas 

marxistas irão defender que o capitalismo originou e perpetua uma dominação sobre as 
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mulheres pelos homens, já que estes dominam os meios de produção, como aponta 

Haraway (2004). O autor destaca que o homem, ligado ao trabalho produtivo, teve 

ascensão na vida pública deixando às mulheres o papel de cuidar da família. Com isso, 

foi atribuído à figura feminina o papel de atuação social restrito à vida privada de forma 

que o homem tivesse garantido seu crescimento dentro do mercado de trabalho e da 

sociedade. Para que haja mudança nestas condições, deveria haver uma transformação 

também dessas relações socioeconômicas (Melo e Thomé, 2018). 

O grupo das Feministas Psicanalíticas acredita que a dominação masculina possui 

raízes profundas na psique humana, englobando não apenas aspectos biológicos, como 

psicossociais (Melo e Thomé, 2018). 

Esse olhar pode ser comparado à ideia de essencialismo genérico, descrito 

anteriormente. (CARVALHO, M. P.; CARVALHO, J. L.; CARVALHO, F. A., 2001). 

Assim, por ser de ordem natural, acreditava-se que as diferenças entre homens e mulheres 

seriam imutáveis.  

Observe que, realmente, há diferenças biológicas e anatômicas entre homens e 

mulheres, contudo, extrapolar essa diferenciação e homologar capacidade estruturais de 

um e incapacidade de outro constitui o real significado de intolerância perante a mulher. 

Esse argumento tem, historicamente, fundamentado pontos de vista acerca da 

superioridade intelectual masculina e da incapacidade intrínseca da mulher em elevar-se 

(CARVALHO, M. P.; CARVALHO, J. L.; CARVALHO, F. A., 2001). 

De modo geral, homens e mulheres seriam considerados diferentes, uma vez que 

o desenvolvimento psicossexual é diferente. A noção de psicossexual está ligado à 

educação e às vivências que homens e mulheres possuem em suas estruturas familiares 

advindas de uma sociedade patriarcal. A dominação masculina acontece pelo 

inconsciente, já que normas e valores são introjetados desde crianças em meninos e 

meninas. Através disso, são assimilados os papéis do macho dominador e da fêmea 

submissa (MELO; THOMÉ, 2018). 

Observa-se, com essa perspectiva, que realizar uma mudança não seria tarefa fácil, 

uma vez que é necessário alterar o inconsciente das pessoas.  

Nos anos 90, a influência de pensamentos culturais e de temas relacionados à 

libertação sexual envolvendo mulheres e homens proporcionou a criação de uma nova 

vertente do feminismo: as feministas culturais. Elas entendem que homens e mulheres 

são diferentes, e acreditam no essencialismo sob nova ótica. Segundo essa perspectiva, 
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uma vez que as mulheres estão voltadas à reprodução, seriam mais dóceis e menos 

violentas. Inclusive, esta vertente acredita que o mundo teria mais paz se fosse comandado 

pelas mulheres (MELO; THOMÉ, 2018). A luta pela justiça social é a maior corrente 

deste grupo. 

Após esta análise, ressalta-se existir na sociedade uma visão distorcida do que 

seria o feminismo. Na verdade, trata-se de um movimento político e social que visa buscar 

a igualdade entre homens e mulheres e não o confronto entre os gêneros, principalmente 

no mercado de trabalho. Tais movimentos ocorreram com esta perspectiva de melhorar a 

inserção feminina em um campo dominado por um gênero diferente. 

Passada esta fase, iniciou-se um ciclo no qual as mulheres começaram a se inserir 

de forma mais direta no mercado de trabalho. Percebe-se que, por buscar a  inserção em 

um período patriarcal da sociedade, no qual a mulher era tida como incapaz, submissa, 

limitada a ser educada e a atender aos anseios da família e de seu marido, as mulheres 

iniciam sua entrada no mercado de trabalho em pequenos cargos em que eram 

basicamente femininos tais como costureira, professora, dentre outros. Para ter uma ideia, 

de o quanto esse sentimento de subordinação era real, no Código Civil Brasileiro de 1916, 

por exemplo, constava o homem como único responsável pela família. (BAYMA; 

MENEZES; SANT’ANNA, 2012).  

Iniciada sua entrada nos campos de trabalho, outra luta encontrada foi a questão 

dos baixos salários. Na verdade, em comparação aos homens de mesmo cargo, as 

mulheres recebiam rendimentos menores. Uma pesquisa do IBGE de 2018 mostra que, 

entre 2012 e 2016, as mulheres ganhavam, em média, 75% a menos do que os homens 

ganhavam. Na mesma pesquisa, foi citado que isto poderia ocorrer por conta de menos 

tempo de dedicação ao trabalho das mulheres. No entanto, quando se aumenta o tempo 

de dedicação ao serviço, a diferença continua. Controlando o diferencial por horas 

trabalhadas, a razão, em 2016, modifica-se para 86,7% (PNAD- IBGE, 2018). No setor 

público - regra geral - os salários são iguais, mas as funções gratificadas são ocupadas 

majoritariamente pelos homens.  

Contamos com menos mulheres no mercado de trabalho e uma divisão de setores 

por sexo deste mercado de trabalho, haja vista que, em mais de um século de estudos e 

pesquisas sobre o trabalho, a segmentação permanece: o serviço doméstico remunerado 

segue como ocupação eminentemente feminina (92,3%) e a construção civil, como reduto 

masculino (96%) (MELO; THOMÉ, 2018). 
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Homens, em geral, se direcionam para cursos de engenharia e computação, mais 

bem remunerados no mercado de trabalho, enquanto as mulheres se direcionam para a 

área de humanas (SCOTT, 1986). Não obstante as mulheres estarem migrando para os 

cursos antes dominados por homens, a diferenciação salarial entre eles, por terem 

escolhido carreiras que pagam mais do que outras, ainda persiste, conforme demonstrado 

em pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Em média, as mulheres que trabalham recebem rendimentos 24,4% menos do que 

os homens. Ainda de acordo com a referida pesquisa realizada pelo IBGE, 6,0% dos 

homens são empregadores, contra apenas 3,3% das mulheres; 3,6% das mulheres são 

trabalhadoras familiares (caracterizadas pelo não recebimento de salário), percentual que 

cai pela metade - 1,5% - para o sexo masculino. E ainda, 92,3% dos empregados 

domésticos são mulheres. Esses dados caracterizam que o serviço doméstico ainda é 

predominantemente realizado pelas mulheres, seja na forma remunerada ou não (PNAD 

- IBGE, 2017).  

Em pesquisa realizada pelo IBGE, no item “Outras Formas de Trabalho”, foram 

levantados diversos estudos que demonstram essa afirmativa. Trata-se de pesquisa que 

apresenta o percentual de pessoas com 14 anos ou mais de idade e que realizam 

determinadas atividades listadas abaixo, geralmente não remuneradas e que não 

compõem a amostra da pesquisa de trabalhadores.  

As atividades que compõe a pesquisa, são: 

1. preparar ou servir alimentos;  

2. arrumar a mesa ou lavar louça;  

3. cuidar da limpeza ou manutenção de roupas e sapatos;  

4. fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, do automóvel, de 

eletrodomésticos ou outros equipamentos;  

5. limpar ou arrumar o domicílio; 

6. fazer compras ou pesquisar preços de bens para o domicílio;  

7. cuidar dos animais domésticos; e  

8. outras tarefas domésticas. 

O fato de mulheres ocuparem-se com atividades domésticas, reduzindo seu tempo 

para a vida laboral, ou ainda, obrigando-as a dedicar-se exclusivamente a essas atividades, 

é o objetivo desta amostra. 
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A pesquisa mostrou que em 2017, 84,4% dessa população tinha realizado afazeres 

domésticos no domicílio ou em domicílio de parente, o que correspondia a 142,4 milhões 

de pessoas. No mesmo ano, 91,7% das mulheres realizaram tais atividades contrastando 

com 76,4% entre os homens no mesmo período.  

 

Gráfico 1: Taxa de realização de afazeres domésticos no domicilio de parente, Segundo o sexo e as 

Grandes Regiões (%) 

 

Contudo, observa-se que houve aumento da taxa de realização de afazeres 

domésticos pelos homens (4,5 pontos percentuais) se compararmos os anos de 2016 e 

2017. 

Se compararmos a taxa de realização dessas atividades entre pessoas que: são 

responsáveis do lar, cônjuges ou companheiros, filhos e enteados que vivem no mesmo 

local, observa-se que os homens responsáveis (do lar) realizam mais as atividades do que 

os demais grupos e, no que diz respeito às mulheres, o maior percentual encontra-se entre 

as companheiras, demonstrando que as mulheres ainda dominam esta área.  
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Grafico 2: Taxa de realização de afazeres domésticos no domicílio ou em domicílio de parente, 

segundo o sexo e a condição no domicílio (%) 

 

 

 A taxa de realização de afazeres domésticos no domicílio ou em domicílio de 

parente mostra que as pessoas ocupadas, isto é, for a da força de trabalho, (86,6%) 

apresentaram taxa maior que as não ocupadas (81,8%) em 2017. Essa tendência foi 

observada tanto entre os homens quanto entre as mulheres.  

 

Gráfico 3: Taxa de realização de afazeres domésticos no domicílio ou em domicílio de parente, 

segundo o sexo e a situação na ocupação (%) 
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Assim, 80,6% dos homens ocupados realizavam afazeres domésticos, frente a 

69,0% daqueles não ocupados. Para as mulheres ocupadas, a taxa de realização era de 

94,5%, enquanto para as não ocupadas, 89,5%. Entre 2016 e 2017, o maior aumento na 

taxa de realização de afazeres domésticos ocorreu entre os homens ocupados (6,8%). 

(IBGE,2017) 

Cabe lembrar que a taxa de realização mensura apenas se a pessoa realizou ou não 

o afazer doméstico. A intensidade em número de horas semanais dedicadas a tais tarefas 

deve ajudar a diferenciar ainda mais sua realização por homens e mulheres. (IBGE,2017) 

As mulheres apresentaram percentual maior de realização de quase todas as tarefas 

elencadas, exceto no que diz respeito a fazer pequenos reparos ou manutenção do 

domicílio, do automóvel, de eletrodomésticos ou outros equipamentos, atividade que 

63,1% dos homens que realizaram afazeres domésticos afirmaram executar (contra 34,0% 

das mulheres que informaram realizar tais tarefas). Observa-se, com esse item, a 

segregação de atividades consideradas de homens e de mulheres. (IBGE,2017) 

Destaca-se a grande discrepância de ocorrência das tarefas preparar ou servir 

alimentos, arrumar a mesa ou lavar louça e cuidar da limpeza ou manutenção de roupas e 

sapatos entre homens e mulheres, sendo estas as principais executoras de tais atividades 

no domicílio (95,6% frente a 59,8% para os homens e 90,7% frente a 56,0% para os 

homens, respectivamente). Nas demais tarefas, as diferenças entre homens e mulheres 

não foram tão importantes. (IBGE,2017). 

 

 
Gráfico 4: Pessoas que realizam afazeres domésticos no domicílio, por sexo, segundo o tipo de afazer (%) 
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Para finalizar a exposição dos dados desta pesquisa, a análise segue o nível de 

instrução. Interessante observar que a taxa de realização de afazeres cresce conforme há 

aumento na instrução.  

 
Gráfico 5: taxa de realização de afazeres domésticos no domicílio ou em 

domicílio de parente, Segundo o nível de nstrução (%) 

 

 

Podemos observar o quanto de trabalho doméstico não remunerado existe no país. 

E, pelo fato de não ser considerado trabalho, apesar de alcançar muitos trabalhadores e 

ocupar espaço na vida das pessoas, não entra na estatística do PIB.  

As mulheres, mesmo trabalhando fora de casa, ainda são a grande maioria na 

execução dos afazeres domésticos. Em 2016, somando-se as horas dedicadas a essas 

atividades no domicílio à ocupação propriamente dita, as mulheres trabalharam mais do 

que os homens, com uma carga horária média que ultrapassou 54 horas semanais; os 

homens trabalharam, em média, 51,5 horas semanais.  

Este estudo mostrou a realidade da vida de homens e mulheres brasileiros 

atualmente.  

Observa-se, com isso, que as mulheres ainda são vistas pela maioria como 

responsáveis pelo lar, seja pelo seu jeito de agir, seja por cultura. As disparidades salariais 

descritas anteriormente podem estar relacionadas a alguns fatores que relacionam 

fortemente mulher e família. Trata-se de “interrupções” comuns na carreira da mulher por 

causa da gravidez e da educação de seus filhos; da percepção da sociedade sobre os 
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valores femininos; e da suposta preferência da mulher por um equilíbrio entre vida pessoal 

e trabalho, o que se difere da visão masculina de busca por melhores posições. Essas 

expectativas, inclusive, corroborariam com a cultura da sociedade que define o homem 

como o provedor e a mulher como cuidadora da prole.  

 Levando esses dados em consideação, a tese de que a única forma de crescimento 

profissional seria por meio do estudo, ou seja, mostrando-se capaz tecnicamente, deve ser 

desconstuída no caso das mulheres, pois apesar de estudarem mais, permanece a 

desigualdade e preconceito. Pesquisas anteriores mostram que as mulheres possuem 

salários mais baixos e são segregadas em setores específicos, unicamente por serem 

mulheres, levando-as a tornarem-se mais ativas na luta por direitos iguais. 

Percebe-se que esta desigualdade ocupacional e salarial não é praticada somente 

na esfera privada, mas também na pública. Note-se que nenhuma das cerca de vinte 

secretarias existentes na Administração Pública Executiva do Estado do Rio de Janeiro, 

quando da realização desta pesquisa, possui uma mulher na direção, nem  mesmo a 

Secretaria de Estado e Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos (SEFAZ, 

2018).  

Uma possível análise da sub-representação das mulheres em cargos de alto nível 

pode ser analisada à luz dos estilos de liderança adotados pelos homens e mulheres em 

posições hierárquicas elevadas.  

Comparando estilos de lideranças, os homens são geralmente considerados mais 

autocráticos e orientados para as tarefas, devido à possível identificação com a dimensão 

"instrumental" e com estereótipos de gênero, como por exemplo, agressividade e 

racionalidade. Por outro lado, as mulheres tendem a ser consideradas mais democráticas 

e orientadas para o relacionamento e os componentes da dimensão coletiva, como a 

preocupação com os outros, aversão ao risco, sensibilidade, compreensão e afetividade 

(CUADRADO; NAVAS, 2012). 

Apesar de alguns acreditarem que as mulheres são mais avessas ao risco, uma 

pesquisa realizada pela Morgan Stanely Capital Internacional - MSCI, empresa americana 

renomada que realiza estudos de índices econômicos (LEE ET AL., 2018) revelou que as 

empresas da rede que possuíam mulheres no Conselho de Administração, entre setembro 

de 2015 e 2016, geraram um retorno sobre o Patrimônio Líquido de 10,1% ao ano, contra 

7,4% para aqueles que não possuem. A pesquisa demonstrou que Conselhos de 
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Administração com composições de equipe diversificadas tendem a ser mais inovadores 

e a tomar melhores decisões. 

Em estudo demonstrado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (IBGE, 2017), com os dados relativos ao quarto trimestre de 2017 da PNAD C, 

fica comprovado que ainda há muito a se conquistar em direção à igualdade de gênero. 

Como resultado, confirmou-se que, apesar de as mulheres serem maioria no que diz 

respeito ao grau de instrução, recebem menos do que os homens no mercado de trabalho.  

Não obstante o aumento da proporção de mulheres na População Economicamente 

Ativa - PEA, entre as pessoas ocupadas, verificou-se a predominância de homens 

(56,5%), segundo a PNAD C, do 1º trimestre de 2018 – Gráfico 6.  

Esse fato foi confirmado em todas as regiões, sobretudo na Norte, onde os homens 

representavam 60,3% dos trabalhadores no 1º trimestre de 2018. Ao longo da série 

histórica da pesquisa, este quadro não se alterou significativamente em nenhuma região. 

 

Gráfico 6: Aumento da proporção de mulheres na pea (população economicamente ativa) 1º trimestre de 2018 

 

Sobre as análises no nível da ocupação entre homens e mulheres, diferenças, ou 

seja, a proporção de homens com 14 anos ou mais de idade trabalhando era superior ao 

de mulheres deste mesmo grupo etário também trabalhando. No 1º trimestre de 2018, o 

nível da ocupação dos homens no Brasil foi estimado em 63,6% e o das mulheres, em 

44,5%. O comportamento diferenciado deste indicador entre homens e mulheres foi 

verificado nas cinco Grandes Regiões, com destaque para a Norte, onde a diferença entre 
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os sexos foi a maior (22,7 pontos percentuais) e Sudeste, com a menor diferença (18,2 

pontos percentuais). 

Gráfico 7: Nível da ocupação segundo brasil e grandes regiões - 1º trimestre de 2018 

 

Se por um lado, como visto até aqui, ainda se encontram resistências à inserção 

do público feminino no mercado de trabalho, principalmente em cargos de destaque, por 

outro tomamos ciência de outliers neste assunto. No final do ano de 2018, uma novidade: 

pela primeira vez uma mulher é nomeada economista-chefe do Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Gita Gopinath assume como conselheira Econômica e Diretora do 

Departamento de Pesquisa do FMI.Tal fato nos traz esperança no que diz respeito ao 

reconhecimento técnico de mulheres que tem potencial para crescimento (EXAME, 

2018). 

Aos poucos as mulheres têm mostrado mais competência e têm sido notadas pela 

outra face, que ainda comanda maior parte do alto escalão: o sexo masculino. Utilizando 

como uma arma o seu diferencial, isto é, o olhar diferenciado e atrelado mais às pessoas 

do que a processos, com atitudes que envolvam mais as pessoas nas atividades, a mulher 

contribui para imprimir diversidade à equipe. O fato de homens e mulheres terem formas 

de trabalho e atitudes diferentes não deveria ser objeto de preconceito, mas ser visto como 

uma boa diversificação de atuação. As capacidades que as mulheres possuem devem ser 

vistas como possibilidades para a organização e utilizadas para o crescimento do grupo 

(KANAN, 2010). 
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Ficou evidente, por meio dos os dados expostos, que o espaço que coube às 

mulheres, na maior parte do tempo, foi apenas um: o trabalho doméstico (MELO; 

THOMÉ, 2018). 

 

Nesse sentido, é a conseqüência natural é que elas tenham ficado afastadas das 

representações políticas e burocráticas existentes, o que explica o campo da 

Administração Pública ainda ser um monopólio dos homens (BOURDIER, apud MELO; 

THOMÉ, 2018). Para conhecermos melhor essa história, que é o campo principal da 

pesquisa contida neste trabalho, faz-se necessário adentrar no campo da Administração 

Pública, para explorar a posição das mulheres nesta área, bem como os caminhos a seguir.  

 

2.2. A mulher na Administração Pública 

De um ponto de vista sociológico, os indivíduos que pertencem a determinados 

grupos podem ser portadores das mesmas percepções sobre problemas sociais e exercer 

práticas semelhantes em um mesmo espaço social. Desse modo, é possível que esses 

indivíduos tenham a mesma atitude e comportamento frente a situações sociais 

semelhantes (FERREIRA, 2015).  

Uma maneira de solucionar essa problemática é diversificar o olhar e as reflexões 

sobre os conflitos a serem solucionados, por meio da heterogeneidade.  A participação da 

mulher na Administração Pública pode promover tal diversidade nas organizações 

governamentais e, mais amplamente, nas nações. Chamamos esta participação de 

representação burocrática.  

 A presença de mulheres na política é um dos aspectos observados pelo Programa 

das Nações Unidas - PNUD para avaliar a desigualdade de gênero nos países 

(FORMENTI, 2018). No Brasil, o Congresso Nacional apresenta 11,3% das cadeiras 

ocupadas por deputadas e senadoras. Em Niger, são 17%. Ou seja, o país com menor IDH 

mundial tem mais mulheres no Parlamento do que o Brasil. 

Com base nesta perspectiva, pode-se analisar o papel da burocracia frente aos 

desafios da Gestão Pública em realizar políticas públicas para inserção das mulheres na 

Administração Pública. Ao problematizar se o Estado possui uma burocracia técnica 

capaz de pensar políticas para a população feminina, pode-se analisar se essa burocracia 
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possui uma representação ativa ou passiva para a população, termos discutidos por 

Ferreira (2015). 

A teoria da representação passiva se debruça sobre em que medida a força de 

trabalho pública se tornou diversificada. Já a representação ativa analisa se tais iniciativas 

fizeram efeito em políticas públicas. A representação simbólica, por sua vez, analisa se a 

diversidade das forças de trabalho do governo (representação passiva) ajuda a promover 

os seus próprios desempenhos políticos, reforçando a legitimidade do governo e, 

consequentemente, a cooperação dos cidadãos (RAINEY ET AL, 2016). 

Por termos pouca representatividade das mulheres na política, será difícil 

promover a mudança no status quo da questão. A participação feminina na política, uma 

representação política efetivamente pluralista e a participação das cidadãs na construção 

de políticas públicas são mudanças que precisam ser urgentemente operadas também no 

campo teórico-conceitual. Ademais, deve-se realizar alterações na política e na cultura e 

buscar conscientização da população. Todos querem ser bem representados, 

principalmente ao criar legislação e políticas públicas e, nada melhor do que alguém que 

vive e sabe a dor do outro, ou melhor, da outra, para levantar as reais necessidades deste 

nicho que hoje não é muito bem representado (MATOS, 2011). 

As pessoas que se preocupam com a formalização da igualdade de gêneros 

acreditam que o processo se dará por meio da democratização e da "destradicionalização", 

juntamente com uma mudança na cultura política, trazendo reformas institucionais que 

de fato precisam ser inovadoras. 

 O desafio para atingir este objetivo é que a luta pela igualdade não é agenda da 

maioria, não obstante alguns trazerem a ideia de que as mulheres não são o sexo frágil  

raciocínio contrário ao que se observa na realidade.  

A luta pelo cargo ou crescimento corporativo deve ser pautado na suposição de 

que o melhor deve crescer, independentemente do sexo da pessoa. Nessa perspectiva, a 

representação burocrática tem seu papel, uma vez que o governo não deve somente ser 

pautado na busca pela eficiência e economia, mas principalmente na busca pela equidade 

social (FREDRICKSEN, 1971). Nesse sentido, é importante que o governo realize ações 

e políticas de inserção da mulher com empregos remunerados semelhantemente em toda 

a sociedade, buscando igualdade.  

Ter mulheres no poder não se trata apenas de uma forma de exercer igualdade, 

mas principalmente cidadania e democracia, já que todos devem ser iguais perante a lei. 
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Outro fator importante é que não só políticos eleitos podem criar políticas, mas os 

burocratas também, por meio da busca pela diversidade. O novo movimento de 

administração pública do final dos anos 1960 encarna este ideal de que uma burocracia 

socialmente representativa garantiria que populações desfavorecidas e marginalizadas 

não sejam omitidas dos processos políticos das agendas governamentais. 

A burocracia representativa é vital para o cumprimento dos princípios 

democráticos (MOSHER, 1968). As origens sociais de um burocrata podem produzir um 

senso de confiança e legitimidade entre os cidadãos que compartilham essas origens, 

resultando assim em cooperação e, em última análise, na produção de mais efeitos da 

política efetiva.  

Acredita-se, por exemplo, que ser atendida por uma mulher em uma unidade 

policial que cuida de casos de violência doméstica local pode aumentar as percepções de 

confiança e equidade, isto é, pode gerar empatia. As mulheres vítimas de violência 

atendidas podem sentir maior segurança em relatar emoções a outra mulher. Trata-se de 

uma representação ativa.  

E sobre as ocupações de cargos de liderança nos campos da Administração Pública? 

No Executivo Nacional (União), por exemplo, somente 5% das Estatais são presididas 

por mulheres. De acordo com levantamento realizado pelo Jornal O Globo e divulgado 

pelo Valor Econômico (GLOBO, 2018), dos 425 cargos, 36 são ocupados por mulheres, 

ou seja, 8,4% do total. O montante leva em conta dirigentes que acumulam posições em 

diferentes empresas da Administração Pública. Se considerados apenas os postos de 

presidente, o percentual cai para 5%. No Rio de Janeiro, menos de 1% desses cargos são 

ocupados por mulheres (SEFAZ, 2018). Segundo a reportagem, esa não é só uma 

tendência do setor público.  

No que diz respeito às áreas de atuação, segundo o IBGE, com base nos dados do 

quarto trimestre de 2017 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua -

PNAD (IBGE, 2017), no setor da Administração Pública, defesa, seguridade social, 

educação, saúde e serviços sociais, a participação das mulheres (25,2%) era bem maior 

do que a dos homens (10,9%).   

Nas empresas privadas, o processo de escolha de cargos de gestão, geralmente, 

passa pelos Conselhos de Administração nas empresas, esses Conselhos costumam ser 

compostos majoritariamente por homens, que se sentem mais confiantes em escolher 

outros homens em detrimento das mulheres, que ainda são vistas como mais voltadas para 
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atividades do lar e, por isso, estariam menos preparadas para ocupar esses cargos. 

Levando-se a crer que também há um jogo político que não favorece as mulheres 

(GLOBO, 2018). 

No caso da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com 

dados da SEFAZ (Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento), há 228.915 

servidores ativos (concursados ou não) que fazem a máquina pública funcionar, sendo 

127.631 (56%) homens e 101.284 (44%) mulheres. Do grupo dos homens, 10.723 estão 

em cargos de gestão; do grupo de mulheres, 12.494 ocupam cargos de gestão no âmbito 

do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Em cargos de alto escalão, temos 45 

mulheres e 327 homens. Para esta pesquisa, são considerados cargos de alto escalão: 

Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado, Presidentes de Empresa, Reitor, 

Subsecretários, isto é, até o terceiro cargo da linha organizacional no Estado.  

 
Fonte: SEFAZ (2018) 
*quando da realização deste quadro, uma Subsecretaria da Fazenda era ocupada por um homem, mudança ocorrida em 

julho de 2018. 

Tabela 1: Quantitativo de homens e mulheres em cargos de gestão no Poder Executivo do Estado do Rio 

de Janeiro 

 

No Brasil, existe uma lei que obriga os partidos políticos a reservar 30% das 

candidaturas para mulheres, porém, após resultado da eleição, apura-se que mais homens 

são eleitos do que mulheres. Em março de 2018, reportagem realizada pelo Jornal O 

Globo (2018) mostrou que, dos 513 deputados, somente 10,5% são mulheres. No Senado, dos 

81 parlamentares, 16% são mulheres, levando a crer que há o entendimento de que a política é 

vista como uma área dominada por homens e com um conceito muito patriarcal. 

 

 

 

Governador e Vice Governador 0,00% 0 Governador e Vice Governador 0,0% 2

Secretárias de Estado 0,00% 0 Secretários de Estado 0,2% 20

Presidentes e Vices 0,03% 4 Presidentes e Vices 0,5% 51

Comandantes 0,06% 8 Comandantes 1,7% 182

Reitores e Sub 0,07% 9 Reitores e Sub 0,1% 7

Subsecretárias* 0,19% 24 Subsecretários* 0,6% 65

Total 0,36% 45 Total 3,0% 327

Outras Posições 99,64% 12.449 Outras Posições 96,95% 10.396

Total 100.00% 12.494 Total 100.00% 10.723
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Casa legislativa Nº de parlamentares Percentual de mulheres 

Câmara 513 10,5% 

Senado 81 16% 

Tabela 2: Presença feminina no Congresso 
Fonte: Levantamento/G1 

 

 

2.3. A mulher e a liderança 

Liderança é parte fundamental da gestão, seja ela participativa ou não, uma vez 

que existam formas de comandar e exercer poder (TEIXEIRA, 2005). A abordagem sobre 

este assunto também se modifica ao longo do tempo. Atualmente, o maior foco da cultura 

em pessoas e a facilidade de comunicaçãoda mulher, de modo geral, (NOGUEIRA, 

2012), garantem à figura feminina maior aproximção de uma posição de liderança.  

Tema que possui diversos significados, Teixeira (2015) afirma que “liderança é o 

processo de influenciar outros de modo a conseguir que façam o que o líder quer que seja 

feito, ou ainda, a capacidade de influenciar um grupo a atuar no sentido da prossecução 

dos objetivos do grupo”. 

Cabe ressaltar que nem todo gestor é líder. Pode ser que tenhamos um gestor de 

fato, mas não um líder de direito, uma vez que liderança é algo intrínseco, de modo que 

pode haver pessoas que não são chefes gestores, mas são líderes. (ou que são gestores, 

mas não são líderes)  

Nye Jr. (2009) considera que, para se conseguir uma liderança eficaz, é necessário 

compreender o contexto específico sobre o qual se atua. Para o autor, “há uma grande 

variedade de contextos nos quais os líderes têm de operar, mas as cinco dimensões 

seguintes são de particular importância para a capacidade intuitiva da inteligência 

contextual: cultura, distribuição de recursos de poder, necessidades e exigências dos 

seguidores, crises urgentes e fluxos de informação”.  

Observa-se que não existe uma liderança correta, uma vez que há diversos tipos, 

algumas aplicadas diretamente em contextos de liderança, outras menos. Compreender o 

contexto para poder aplicar o melhor estilo pode ser uma boa opção. Contudo, muitas 

vezes, a liderança é um modelo já perseguido de acordo com a personalidade de cada 

gestor.  
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Este assunto é extremamente denso e em constante evolução entre diversas visões 

e estudos. Notadamente, a liderança transacional versus a liderança transformacional são 

abordagens muito presentes nas gestões do século XXI.  

No que diz respeito à liderança transacional, Teixeira (2005, p. 180) afirma que “o 

líder conduz ou motiva os seus subordinados na direção dos objetivos definidos, 

clarificando a sua função e os requisitos das tarefas”. Já o líder transformacional “através 

da sua visão pessoal e da sua energia inspira os seus seguidores e tem um impacto 

significativo nas organizações. (…) líderes carismáticos, isto é, líderes a quem os 

subordinados atribuem capacidades de liderança extraordinária, por vezes até um certo 

heroísmo”. 

Os líderes trasformacionais, além de trazer inspiração para seus subordinados, 

conseguem utilizar momentos de conflito para proporcionar reflexão e aprendizado, de 

modo a despertar a consciência dos mesmos e com isso a motivação e transformação. 

Esse líder não apela para medo, ganância ou ódio, mas para outros valores e idealizações 

dos empregados. (NYE JR., 2009, p. 89). 

A propósito, uma evidência de que líderes transformacionais estão em alta são as 

entrevistas sobre os melhores lugares para se trabalhar, que apontam o menor foco das 

empresas em  processos e maior em pessoas. Por exemplo, todos os anos, a revista Exame 

(EXAME, 2018) realiza uma pesquisa sobre as melhores empresas para se trabalhar, que 

leva em consideração o sentimento de felicidade dos funcionários. O interessante é que a 

preocupação, neste caso, é das empresas que se increvem para participar da pesquisa.  

Em contrapartida, os líderes transacionais recorrem ao poder duro e trabalham com 

a dinâmica de ameaça/recompensa. Esses líderes criam incentivos diretos e concretos que 

influenciam o comportamento, mas não por muito tempo. (NYE JR., 2009, p. 89), uma 

vez que recomensas financeiras são suplantadas por qualidade de vida, e ainda, muitos 

funcionários não precisam necessariamente do dinheiro, mas do que ele pode 

proporcionar. 

No que diz respeito às mulheres, observa-se, pelos números, que elas estão tentando 

se posicionar em ocupações mais estratégicas, o que pode ser explicado por sua formação 

mais técnica dentro da organização, mas encontram como barreira os estilos determinados 
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de liderança, uma vez que, de acordo com os estereótipos estabelecidos, o estilo de 

liderança masculino é assertivo e centrado no controle do comportamento dos outros.  

Diferentemente do estereótipo, nota-se que seu estilo de liderança tende a ser 

colaborativo, participativo e integrativo, visando cooptar o comportamento dos 

seguidores, o que pode ser extremamente benéfico numa organização. (NYE JR., 2009). 

O fato de os estilos serem fixos pode causar preconceito quando se trata de uma 

mulher na liderança, a depender do estilo procurado para o cargo. Contudo, não existem 

regras para definição do estilo de liderança, existem necessidades setoriais e isso deve ser 

levado em consideração. 

E ainda, com a sociedade atual pautada nas pessoas, este estilo “feminino” tem 

encontrado mais adeptos. Obviamente, trata-se aqui da predominância de 

comportamentos tanto das mulheres quanto dos homens, uma vez que podemos encontrar 

mulheres assertivas e homens colaborativos. Cabe ressaltar que, pela ocorrência desse 

fato, elas são consideradas melhor geradoras de redes de trabalho e cooperação de todos. 

Atualmente, como já demonstrado, uma liderança mais participativa e integrada é 

exigida, fazendo com que o estilo de liderança ‘feminino’ seja visto como a liderança 

mais eficaz. Esse entendimento foi verificado por meio da análise das entrevistas 

realizadas. 

Não é tão simples para mulher gestora seguir um estilo somente de liderança. 

Muitas vezes sua atuação esbarra com preconceitos relacionados ao estereótipo da mulher 

descontrolada. Ademais, o maior problema tem sido encontrar a melhor maneira de agir, 

pois as mulheres parecem estar num processo tipo double-bind (de ambiguidade): se seu 

comportamento for feminino, é esteriotipada como ineficaz, e, se empregam um 

comportamento mais assertivo ou mais tendencioso ao masculino, é igualmente mal vista, 

principalmente do ponto de vista da sua imagem social (NOGUEIRA, 2010). Ressalta-se 

que a maioria das mulheres gestoras do alto escalão, para alcançarem seu status de 

crescimento, optaram por modificar seu comportamento e forma de agir, uma vez que o 

topo da escalada é, majoritariamente, masculino. 

Tal dilema coloca a mulher numa posição complexa quanto ao estilo de liderança a 

adotar. Os superiores - não só homens, mas principalmente outras mulheres - consideram 
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que escolher uma mulher para um cargo importante significa que ela deve renunciar ao 

seu lado maternal (caso ainda não tenha). Nessa perspectiva de buscar entender os 

comportamentos femininos de liderança, apresentamos duas teorias que têm crescido no 

meio acadêmico. São eles: O Labirinto de Lideranças e a Síndrome da Abelha Rainha.  

 

 

2.3.1. As mulheres e o labirinto da liderança 

A igualdade de gêneros ainda é um tema muito abordado na teoria e não tão 

realizado na prática. Dada a disparidade entre discurso e mundo real, quais os principais 

motivos apontados na literatura pela pronunciada falta de mulheres em posições de poder 

e autoridade? 

Entende-se que as metáforas são importantes, pois podem ser utilizadas para 

entender a realidade e muitas vezes denunciar suas injustiças, ajudando a promover 

modificações sociais. A metáfora do “teto de vidro” das organizações fala sobre uma 

barreira invisível existente no caminho das mulheres que limita seu crescimento 

(BAYMA; MENEZES; SANT´ANNA, 2012). Apesar de ter sido muito usada, talvez ela 

não seja a melhor a metáfora para descrever a restrição comum a mulheres para ocupar 

altos postos, atualmente.  

Sabemos que existem mulheres que alcançam altos postos, o que contradiz a 

existência de uma barreira instransponível a elas. Além do mais, essa metáfora não dá 

conta dos inúmeros desafios vencidos no dia a dia das mulheres que estão chegando ao 

topo. 

Neste momento, o esforço desempenhado por essas mulheres seria mais 

condizente com o caminho trilhado em um labirinto. O motivo dessa mudança de 

perspectiva, embasa-se na ideia de que não se trata de haver somente uma barreira única 

na vida profissional das mulheres, mas diversas delas. Por esta razão, a metáfora mais 

adequada para o tema aqui tratado seria o labirinto (HRYNIEWICZ; VIANNA, 2018).  

Imagine que o início do labirinto seja o começo da carreira de uma mulher. 

Tomando esta imagem, o conhecimento de onde se está e para onde se deseja ir é 
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importante para o alcance do objetivo e não há trajeto seguro a ser seguido. Além disto, 

a persistência para continuar a caminhada também é outro desafio a ser vencido.  

Se fosse possível saber quais são essas barreiras, seria mais fácil encontrar a 

solução para o problema da ausência de mulheres em determinados postos.  Eagly e Carly 

(2007) sugerem cinco barreiras com as quais as mulheres lidam em seu caminho 

profissional: vestígios de preconceito; resistência à liderança feminina; problemas com 

estilo de liderança; demandas da vida familiar; e pouco investimento em capital social.  

A seguir, estes tópicos apresentados por Eagly e Carly serão desenvolvidos: 

• Vestígios de preconceito 

Não é muito difícil encontrar papers e pesquisas sobre o assunto “preconceito contra 

mulheres” para termos a certeza de que ele ainda existe na vida real, apesar de todos os 

incentivos e estudos sobre o tema.  

Em 1968, por exemplo, Philip Goldberg, realizou uma pesquisa simples e com um 

bom resultado (EAGLY; CARLY 2007). Foram distribuídos textos idênticos a dois 

grupos distintos. O que os diferenciava era o nome atribuído ao suposto autor: para um 

grupo, o texto era de autoria feminina e vice-versa. Os participantes não sabiam que os 

ensaios haviam sido entregues para outros pesquisados com o nome da autoria distinta. 

Com exceção dos assuntos que seriam femininos, as mulheres receberam as menores 

notas em suas avaliações.  

Essa pesquisa apresentou um viés de gênero que ainda é encontrado no campo 

organizacional quando se trata de seleção de pessoas: as mulheres ainda recebem menos 

credibilidade do que os homens, principalmente em cargos dominados por eles (cargos 

voltados para a área de exatas, por exemplo). 

 

• Resistência à liderança da mulher 

Caso você fosse perguntado sobre sua preferência em ser liderado por um homem 

ou uma mulher, qual seria a sua escolha? A maioria das pessoas, até mesmo outras 

mulheres, tem a tendência a escolher homens. Eles são referência quando o assunto é 
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liderança, por terem exercitado-a há mais tempo (iniciado) e por mais vezes 

(continuidade). Conforme descrito anteriormente, a questão da conduta da mulher em 

meio à liderança fica condicionada aos conceitos existentes. Se ela for mais assertiva, 

pode ser mal interpretada como alguém que não domina suas emoções, se ela for mais 

harmoniosa, é porque não tem domínio de si e de suas?. 

 

• Problemas com estilo de liderança 

Existe uma natural resistência à subordinação às mulheres. E essa resistência 

provém de homens e mulheres, algumas vezes por terem em mente estilos de liderança 

atrelados à figura do homem. O fato é que existe um conjunto de associações mentais 

inconscientes sobre as lideranças e suas melhores formas de abordagem. 

Mulheres e homens são associados a estilos diferentes, o que pode ser interpretado 

na linguagem da psicologia como dois tipos distintos de associação: comunal e agêntico 

(EAGLY; CARLY 2007). Cada um deles possui características marcantes. Uma das mais 

interessantes e que as diferencia é que o comunal é agregador, enquanto o agêntico é 

pragmático. O primeiro é relacionado ao estilo feminino e o segundo ao estilo masculino. 

Com isso, já se cria uma discussão sobre o estilo ideal de liderança a ser seguido. Outro 

estereótipo encontrado é quando uma mulher não possui o estilo agregador, mas sim um 

mais firme. 

 

• Demandas da vida familiar 

A manutenção da união familiar é ainda uma responsabilidade que cabe 

fundamentalmente à mulher. Ainda são elas as mais presentes na educação dos filhos e 

são elas que interrompem a carreira ou folgam quando há necessidade. Enquanto os 

homens compartilham maior tempo de trabalho, as mulheres não podem se descuidar da 

dedicação ao lar. Mesmo que haja um número crescente de homens participando na vida 

doméstica, este ainda é um ambiente tipicamente feminino.  

Destaca-se ainda que a necessidade da mulher de  dividir o tempo entre trabalho 

e família pode gerar conflitos. Na verdade, o conflito aparece, como afirma Silva (2005), 
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quando um domínio (família) começa a interferir no outro (trabalho) ou vice-versa. O fato 

de a mulher “abrir mão da família para o trabalho” pode resultar demandas como a 

reclamação dos filhos, do marido ou até mesmo de uma cobrança dela mesma com relação 

ao tempo não dedicado àquilo que deveria ser o mais importante em sua vida. 

 

• Pouco investimento em capital social 

As organizações são compostas por pessoas em constantes relações umas com as 

outras. Para o crescimento da vida profissional, não basta um trabalho bem realizado; é 

preciso uma constante tarefa de estabelecer conexões.  Realizar networking é um fator 

primordial para o crescimento profissional de qualquer pessoa. Contudo, o fato de ter uma 

vida tão dividida e cheia de tarefas domésticas e profissionais, deixa essa realização 

estratégica um pouco mais longe para as mulheres.  

Outro fator que prejudica a participação da mulher em redes de networking é que 

muitas delas são compostas por homens e isso pode gerar uma barreira pessoal (da própria 

mulher) e dos homens que ali se encontram. 

 

 

2.3.2. A síndrome da Abelha Rainha 

Na sociedade das abelhas, encontramos três castas: a rainha, o zangão e as 

operárias. Todos têm papéis definidos por sua própria natureza e ciclo de vida. A função 

da rainha é pôr os ovos que darão origem à próxima rainha, aos próximos zangões e a 

todas as operárias. A abelha rainha possui características importantes e é a base da 

colmeia, já que é a única fêmea fértil. Caso nasçam mais de uma abelha rainha, é a 

primeira que viverá. Aos zangões cabe apenas fecundar a rainha. Feito isso, eles morrem. 

Já as operárias são as fêmeas estéreis da colmeia. A dominação da abelha rainha se dá 

pela sua própria natureza. 

Assim como na colmeia, a vida corporativa possui líderes do sexo feminino 

integradas em organizações dominadas por homens. O termo “síndrome da abelha rainha” 

é imputado às mulheres que buscam sucesso individual em ambientes de trabalho 
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dominados por homens e, ao fazerem isso, ao invés de buscar apoio em outras mulheres 

subordinadas, distanciam-se delas. Nesse gesto, tais profissionais acabam se ajustando 

mais à cultura masculina do que à feminina (ARVATEA; GALILEAB; TODESCATC, 

2018; DERKS; VAN LAARB; & ELLEMERS, 2016). Dois seriam os motivos de 

existência da teoria: competição e sobrevivência. 

Desde a infância, a mulher aprende que deve ser a melhor para conquistar o 

casamento perfeito, entrando em uma disputa natural com outras figuras femininas. Ao 

crescer, essa cultura ainda intrínseca em seu subconsciente a expõe a uma vida de mais 

competição. Segundo Derks, Van Laarb e &Ellemers (2016), o fenômeno da abelha 

rainha não se trata de uma forma de preconceito de gênero, mas de uma forma de 

sobrevivência, uma resposta à discriminação de gênero e à ameaça de identidade que 

essas líderes experimentam nos ambientes de trabalho. Tal fato se torna natural, uma vez 

que o ser humano é propenso a copiar aquilo que deseja ser. Com isso, se essas mulheres 

entendem que o homem executivo é um exemplo a ser seguido, ela adota essas 

características.  

Notadamente, na perspectiva de sucesso, essas mulheres “podem assimilar 

definições masculinas de liderança à medida que sobem na hierarquia organizacional” 

(DERKS; VAN LAARB; & ELLEMERS, 2016). 

O mais intrigante dessa perspectiva é que o comportamento das abelhas rainhas 

pode dar legitimidade à desigualdade de gênero nas organizações, uma vez que as 

próprias mulheres, ao invés de agirem com comunalidade e empatia (características 

tipicamente femininas), são críticas em relação a outras mulheres e endossam que as 

mulheres são menos ambiciosas e menos comprometidas do que os homens, colocando-

as em desvantagem. 

A “queenbee” acredita que chegou ao seu posto de carreira por confiar em si e no 

seu potencial, de modo que não obteve ajuda de outra pessoa, mas cresceu 

profissionalmente pelo próprio esforço e mérito. Por isso, qualquer outra mulher também 

deveria passar pelas aflições e lutas pelas quais ela atravessou e a tornou uma mulher de 

sucesso. Dessa forma, e por deter em si características masculinas necessárias para o 

cargo, não deveria haver colaboração daquela que venceu com as demais que estão no 

caminho da ascensão.  

Esse comportamento não se trata de uma consequência atípica da personalidade 

feminina, mas surge como resposta à sua inserção em ambientes nos quais o gênero 
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feminino é desvalorizado. Tal argumento se baseia na teoria da identidade social 

(TAJFEL; TURNER, 1979 apud DERKS; VAN LAARB; & ELLEMERS, 2016), que 

postula que os indivíduos baseiam sua identidade em parte no próprio gênero. Ocorre que 

membros de grupos desvalorizados, ao perceberem que as características típicas do seu 

grupo de origem são consideradas desvalorizadas e não importantes, sentem sua 

identidade ameaçada.  

Dessa forma, quanto mais alto o cargo, menos mulheres são encontradas. Diante 

desse fato, aquelas que alcançam a liderança se veem diante de homens que ganham mais. 

Com isso, existem duas formas de quebrar esse paradigma do gênero: agindo de modo a 

elevar o grau do grupo (coletivo) ou individual.  

Caso escolhesse agir de forma coletiva, ou seja, como uma mulher dentre outras, 

a mulher demonstraria que todas são tão boas quanto os homens, dando ênfase às 

características femininas. Porém, existe um temor de que ela poderia atrair os holofotes 

àquelas características atribuídas culturalmente às mulheres que não são desejáveis; por 

exemplo, dividir a atenção do trabalho com a família.  

Utilizar a estratégia de um mérito individual pode ser uma resposta a esse temor. 

Ao se colocar como um caso isolado que deu certo, a mulher se afasta do seu gênero, 

juntando-se aos mais fortes. 

A luta diária das mulheres nos campos de trabalho faz lembrar das lutas que 

enfrentaram no início da sua introdução ao mercado de trabalho. Parte dessa lógica 

encontra no feminismo a sua resposta, uma vez que foi uma das grandes responsáveis por 

esta inserção. 

 

 

2.4. Desafios do futuro: empoderamento feminino e igualdade de gênero 

Considerando as dificuldades enfrentadas, até hoje, pelas mulheres no acesso ao 

mercado de trabalho, bem como com os fenômenos que ocorrem no desenvolvimento da 

liderança feminina, a ONU...... 

Em 1979, os estados assinaram a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, 2012), em vigor desde 1981, 

comprometendo-se a atuar de modo a suprimir todas as formas de discriminação contra a 

mulher.  
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A adoção da Convenção foi o clímax de décadas de esforços internacionais visando 

à proteção e à promoção dos direitos das mulheres de todo o mundo. Tal conquista 

resultou de iniciativas tomadas dentro da Comissão de Status da Mulher da ONU, órgão 

criado dentro do sistema das Nações Unidas em 1946, com o objetivo de analisar e criar 

recomendações de formulações de políticas aos vários países signatários da Convenção, 

visando ao aprimoramento do status da mulher (PIMENTEL, 1979). 

O estudo e preparação de tal ato iniciou em 1949, mas a necessidade de tornar o 

documento algo legislativo ganhou forças em 1975. A CEDAW aborda diversos assuntos 

concernentes aos direitos e à proteção das mulheres nos campos em que são mais 

vulneráveis. A principal ideia não é que seja letra morta, mas um instrumento efetivo de 

mudança de comportamentos e inserção da mulher, com seus direitos, na vida pública e 

privada.  

O assunto deve ser tratado com atenção, pois pode trazer muitas modificações na 

cultura e a melhora dos processos e das formas de ver a sociedade. Na verdade, a 

democracia, em sua essência, tem esse assunto como prioridade, uma vez que igualdade 

de fato deve ser exercida. 

 O documento produzido pela convenção foi ratificado pelo governo brasileiro em 

2002 por meio do Decreto Nº 4.377, de 13 de setembro de 2002. Em setembro de 2015, 

chefes de Estado, reunidos em Nova Iorque, assinaram um conjunto de metas que visam 

alcançar o desenvolvimento do planeta.  

Trata-se de um conjunto de objetivos e metas universais, transformador e 

abrangente, de longo alcance e centrado nas pessoas, contendo 17 metas para serem 

seguidas e alcançadas até 2030. O documento, em seu item 5, contém um objetivo 

direcionado ao alcance de igualdades para as mulheres: 

ODS nº 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas. 

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as 

mulheres e meninas em toda parte; 

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e 

meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e 

exploração sexual e de outros tipos 
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5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, 

forçados e de crianças e mutilações genitais femininas; 

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não 

remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, 

infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da 

responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os 

contextos nacionais; 

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade 

de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de 

decisão na vida política, econômica e pública; 

5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os 

direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o 

Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os 

documentos resultantes de suas conferências de revisão; 

5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 

econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra 

e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os 

recursos naturais, de acordo com as leis nacionais; 

5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias 

de informação e comunicação, para promover o empoderamento das 

mulheres; 

5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a 

promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as 

mulheres e meninas em todos os níveis. 

 

Observa-se que estamos falando de direitos. Por isso, esse passo tem importância 

para que este direito seja praticado fidedignamente. Outrossim, a participação das 

mulheres em espaços de tomada de decisão, de poder e liderança está entre as 12 áreas 

elencadas na Plataforma de Ação de Pequim, elaborada durante a Quarta Conferência 

Mundial sobre as Mulheres em 1995. 

Essa conferência foi realizada nas Nações Unidas entre 4  e 15 de setembro de 1995 

em Pequim, China, e contou com a participação de 189 governos e mais de 5.000 

representantes de 2.100 ONGs. Dentre os assuntos tratados, encontra-se o avanço e 

o empoderamento da mulher em relação aos direitos humanos femininos; a mulher e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequim
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/ONG
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empoderamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
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pobreza; a  mulher e tomada de decisões; a criança do sexo feminino; e a violência contra 

a mulher. 

Reunindo as estruturas encontradas nesse referencial, agora cabe avançar  a campo 

em busca de relacionar os pontos levantados na teoria com descobertas práticas e por fim, 

discuti-las à luz da teoria e prática na administração pública.   

 

3. Abordagem metodológica 

A investigação empírica do objeto de estudo da presente pesquisa foi dividida em 

duas fases. A Fase 1 adotou uma perspectiva qualitativa, utilizando a entrevista 

semiestruturada como instrumento de coleta de dados. Em seguida, a fase 2 do estudo se 

dedicou a avaliar questões relacionadas à liderança feminina numa perspectiva 

quantitativa, a partir de um survey realizado com mulheres líderes de determinada 

secretaria de governo e suas percepções acerca das questões encontradas na fase 

qualitativa. 

 

3.1. Fase 1: Compreensão da mulher líder na administração pública 

O objetivo da fase 1 foi o de investigar o comportamento das gestoras que 

alcançaram cargo de alto escalão na Administração Publica Estadual do Rio de Janeiro. 

A entrevista visou trazer a compreensão do que é ser mulher e líder de uma organização, 

bem como extrair da entrevistada sua percepção sobre esta liderança, o caminho 

percorrido para alcançar o posto de liderança, a importância da liderança feminina e as 

maiores dificuldades encontradas por estas mulheres. 

As informações obtidas nas entrevistas construíram base para o desenvolvimento 

do questionário utilizado na fase 2 do presente estudo. 
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3.1.1. Participantes e procedimentos 

Para a primeira fase, as entrevistas foram conduzidas com 10 (dez) gestoras que 

ocupam (ou ocuparam) o cargo de Subsecretária no Poder Executivo do Estado do Rio de 

Janeiro. Este cargo é o mais alto posto, hoje, ocupado por uma mulher, no atual governo.  

A amostra utilizada na pesquisa possuía característica não probabilística, sendo 

selecionada por critérios identificados como relevantes e estabelecidos indutivamente. 

(THIRY-CHERQUES, 2009). Detivemo-nos na definição de que a profissional deveria 

se reportar ao primeiro escalão do órgão ou empresa (Secretário de Pasta ou Governador), 

quer essa denominação fosse Diretoria, Subsecretária ou Assessora. Em razão da 

indisponibilidade, não foi possível realizar a pesquisa com a totalidade das gestoras. A 

intenção era entrevistar pelo menos 50% dessas mulheres, que corresponde a 12 gestoras, 

contudo, após inúmeras tentativas, foram realizadas entrevistas com dez delas. Foram 

entrevistadas, no total, 10 profissionais (ver   

Tabela 1. Dados das entrevistadas), com média de idade de 38 anos, variando 

entre 32 e 63 anos (não sendo levadas em consideração, na média, as duas respondentes 

que não informaram a idade). Quanto à área de atuação, a maioria são da área de humanas 

(contabilidade) e todas possuem formação além da graduação. 

As entrevistas foram realizadas de forma presencial com duração média de 45 

minutos, totalizando 7 horas de entrevistas.  

Seguindo o protocolo de pesquisa acadêmica, ao ser contatada para realização da 

entrevista, a profissional era informada sobre as características e condições da pesquisa: 

tratava-se de uma pesquisa de mestrado da FGV-EBAPE em Administração de Pública, 

que tinha como foco de estudo mulheres em posições de destaque.  

Essas seriam entrevistadas durante o período aproximado de 40 minutos. A 

entrevista seria gravada para posterior transcrição e análise dos dados e os nomes das 

profissionais seriam mantidos em sigilo. A profissional então manifestava o seu 

consentimento diante dos elementos expostos e, por conseguinte, era realizada a conversa.  

As entrevistadas foram numeradas de forma que as falas ficassem mais ordenadas, 

bem como mantido o sigilo das entrevistas. As denominações de cargo e nível hierárquico 

poderiam variar caso as entrevistadas ocupassem cargos em secretarias ou empresas.  

As entrevistas seguiram um roteiro dividido em blocos, composto de perguntas, 

com objetivo de guiar a compreensão do entrevistado sobre sua percepção no posto 

alcançado, e, assim, de forma gradativa, facilitar o aprofundamento da discussão sobre a 
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mulher e sua carreira. O primeiro bloco focou na  apresentação profissional. Em seguida, 

o segundo bloco abordou a relação família e trabalho. O terceiro bloco tratou do assunto 

discriminação e, por fim, o quarto e último bloco, da relação homem x mulher. O roteiro 

completo está presente no apêndice 1. 

Com a abordagem qualitativa, o estudo pretendeu mostrar a visão dessas mulheres 

no sentido de verificar suas percepções, anseios, escolhas, no que diz respeito ao alcance 

deste cargo, de forma a apontar se existe alguma diferença, de acordo com o ponto de 

vista das entrevistadas e em conjunto com a literatura estudada, entre os gêneros, bem 

como apontar o caminho a ser seguido por novas mulheres para crescerem na profissão 

e, principalmente, reduzir os preconceitos existentes.  

Buscou-se verificar se as barreiras relacionadas ao labirinto de liderança de fato 

são barreiras existentes no crescimento profissional das entrevistadas. A pesquisa foi 

realizada entre os meses de março e setembro de 2018, no escritório de cada uma das 

entrevistadas, com exceção da ex-Subsecretária da Secretaria de Assistência Social.  

Durante cerca de um mês, foram contatadas 100% das Subsecretárias. Também 

utilizada a técnica da bola de neve, na qual uma Subsecretária indicava a outra, o que 

facilitou a apresentação com aquelas que, supostamente, o contato seria mais difícil.  

 

Tabela 1. Dados das entrevistadas 

Código Formação Setor de atuação Idade Estado Civil 

E01 Doutora em Economia Finanças 44 anos Solteira 

E02 Mestre em Contabilidade e Finanças Orçamento 45 anos Solteira 

E03 Contabilidade Orçamento 44 anos Casada com filhos 

E04 Pedagogia Previdência 63 anos Divorciada sem filhos 

E05 Não informado Transporte 32 anos Casada com filhos 

E06 Engenharia Casa Civil 47 anos Divorciada com filhos 

E07 Pedagogia Recursos Humanos 42 anos Casada com filhos 

E08 Pedagogia Recursos Humanos Não informado Divorciada sem filhos 

E09 Doutora em Ciência Política Tecnologia 42 anos Divorciada sem filhos 

E10 Contabilidade - Mestre  Contabilidade 32 anos Casada sem filhos 
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3.1.2. Tratamento e Análise dos dados 

Depois das entrevistas concluídas, foi realizada a transcrição de todos os dados 

qualitativos, sendo esta mais literal quanto possível. Com base no material obtido, foi 

realizada uma análise de conteúdo preliminar em busca da identificação de temas e a da 

obtenção de informação quanto às barreiras descritas no alcance de altos postos. 

Os dados foram categorizados em Categorias centrais (labirinto de liderança) e, 

após, agrupadas em Subcategorias (demais temas) e amplamente discutidos entre autor e 

orientadora, de modo a obter uma melhor validade e qualidade da pesquisa realizada. 

 

3.1.3. Resultados 

Após categorizaçao dos dados, foram definidas cinco categorias centrais: 1) Vestígios de 

Preconceito; 2) Resistência à liderança da mulher; 3) Problemas com estilo de liderança, 

4) Categoria: Demandas da vida familiar; 5)  Pouco investimento em capital social; (e 

suas subcategorias- duas: Características da mulher líder e Síndrome da Abelha Rainha.) 

 

Categoria: Vestígios de Preconceito 

A categoria “vestigios de preconceito” se resume a homens possuírem salários 

mais altos nas mesmas posições que outras mulheres e as promoções a cargos serem 

direcionados e com melhor acesso aos homens (EAGLY; CARLI, 2007). Primeiramente, 

as que foram questionadas diretamente se haviam sofrido preconceito, a maioria das 

entrevistadas (6) concordam que não foram obejto de preconceito. Todavia quando 

perguntadas sobre a existência de preconceito sofrido por outras mulheres, elas acreditam 

que existe. Importante salientar que essas mulheres que responderam sobre não 

preconceito, ao serem questonadas de forma indireta, demonstraram casos (exemplos) de 

preconceitos sofridos.  

Podemos entender que essas mulheres não declararam que sentiram preconceito, 

pois acreditam que, apesar de todo o esforço, venceram.  

Tais afirmações foram refletidas nos seguintes trechos citados: ““Não, nenhuma 

discriminação. Eu acho que tem que estar certo do cargo. Não adianta você aceitar um 
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cargo desse e não achar que sua vida vai mudar, porque vai.” (E03).  O mesmo ocorre 

com outras entrevistadas, como o exemplo da E10: “não, não vejo preconceito (...) antes 

de assumir o cargo, eu fui sondada para saber sobre o meu futuro, se pretendia ter filhos, 

essas coisas” (E10). 

Já as entrevistadas E01, E2 e E3, corroboraram a existência de preconceito e citam 

tais elementos: “Sempre. É uma matemática simples, basta olhar pra ver que quase não 

temos mulheres em cargos de gestão. Por exemplo: quantas mulheres se formam no 

estado RJ? Quantas mulheres alcançam os cargos altos? Me pergunto: será que não 

existe outra mulher capacitada que não possa ocupar um cargo de alto escalão? Alguma 

mulher que ocupe uma superintendência que não seja da igualdade racial? porque que 

a mulher só pode ser da Subsecretaria da Mulher? ou vinculada a uma área de educação 

ou a algo relacionado à mulher e se for negra tem que obrigatoriamente ser da igualdade 

racial.” (E01) e  

“o homem pode colocar a pata na mesa, a mulher não sabe se controlar, é 

histérica, você não sabe se relacionar com as pessoas a sua volta. Porque ele pode bater 

na mesa, e eu não, ou vou ouvir, coisas pequenas do tipo "neurótica" se está chateada, 

ou coisas do tipo” (E02). 

“tudo meu foi concurso. Não tem jeito, ela passou (então na verdade sim, dificulta, 

tanto que ela teve que fazer concurso para subir nos cargos, até provar que era capaz)” 

(E03). 

 

 

Categoria: Resistência à Liderança da mulher 

 Eagly e Carli (2007) citam que existe um conjunto de crenças sobre as 

características femininas e masculinas de liderar que as tornam diferentes. As mulheres 

são consideradas comunais e os homens agênticos. Ser agêntico se traduz como ser bom 

líder, uma vez que é aquela pessoa mais pragmática e em busca de resultados (ou por 

conta da ideia de que o estilo masculino é o certo de liderar).  

Contudo, existem aquelas mulheres que não são comunais, são mulheres agênticas 

(andrógenas): esta mulher é feminina em sua fisionomia, mas com traços masculinos de 

gestão. São mulheres líderes que se encontram em “duplo vínculo” (nome atribuído pelas 

autoras) e que podem ser criticadas, pois fogem à regra.  
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Tais afirmações foram refletidas nos seguintes trechos:“a minha equipe demorou 

para se acostumar comigo, com o meu jeito de lidar. Reclamaram porque eu cheguei 

cheia de marra, quando na verdade eu queria era ver trabalho.”(E1) e “eu acho que o 

maior desafio foi eu ter saído do setor x e ter ido para a área comercial, porque este não 

foi um desafio única e exclusivamente profissional, foi de postura. Eu tive que sair de 

uma posição respectiva para uma posição agressiva. que é de ir ao mercado buscar 

negócios” (E4).  

Apesar de não ter havido uma pergunta direta na entrevista sobre a liderança da 

mulher, levamos em consideração dois questionamentos e a forma de expressão de modo 

geral. Trata-se das perguntas sobre a característica importante para crescimento 

profissional e o questionamento dos desafios para o crescimento profissional.  

Uma vez que a cultura do ser agêntico é defendida como a correta liderança, muitas 

mulheres se comportam como tal. E este comportamento é muito sutil, isto é, acredita-se 

que ser pragmático é uma característica boa para líderes e todas as entrevistadas possuíam 

esta característica, como pode ser visto em neste exemplo: “Eu tenho consciência de que 

eu sou a pessoa que mais dá esporro aqui nessa secretaria, depois do secretário.”(E9). 

 

 

Categoria: Problemas com estilo de liderança 

No que diz respeito ao estilo de liderança, regra geral, cada gênero possui um estilo 

mais forte. Segundo Eagly e Carli (2007), mulheres são transformacionais e homens 

transacionais ou laissez-faire. O líder transformacional é aquele agregador que incentiva 

e inova. Já a liderança transacional funciona estabelecendo uma relação de dar e receber 

que atrai o interesse próprio dos subordinados. E o terceiro caso funciona como uma 

espécie de liderança que não se preocupa com nenhum dos itens anteriores, apenas possui 

autoridade hierárquica. 

Apesar da teoria possuir esta prerrogativa da existencia de estilos mais fortes 

(masculinos e femininos), o que se percebeu das entrevistas é que o estilo de liderança da 

maioria das mulheres entrevistadas era transacional. Isto pode ser entendido pelo fato de 

ter que mostrar poder e autoridade e devido à resistência muito forte vivida por essas 

mulheres, o que fez com que elas tivessem uma posição mais assertiva de cobrança de 

resultados. Aliás, as características de liderança das mulheres entrevistadas são bem 

parecidas: assertivas e pragmáticas, somente duas delas com um perfil mais agregador. 
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No que diz respeito às falas das entrevistadas, selecionamos duas que demonstram a 

questão da assertividade, dentre as entrevistadas: “Eu sou um trator. A minha maneira de 

ser é porque eu acredito tanto que a pessoa pode fazer que eu não admito não fazer” 

(E09).“Quando virei chefe de gabinete, só tinha homem e incomoda aos homens e as 

mulheres. No dia da mulher somos lembradas e passou o dia e acabou.” (E06). 

 

 

Categoria: Demandas da vida familiar 

A categoria “Demandas da vida familiar” traz luz ao triângulo: mulher x trabalho 

x família. Por questões de cultura, o lado familiar pesa mais para as mulheres. Segundo 

Eagly e Carli (2007), uma pesquisa realizada e demonstrada no estudo das autoras contou 

que as mulheres trabalham menos horas para dar conta da família e são mais propensas a 

deixar suas carreiras caso tenham que decidir escolher um caminho a seguir. Contudo, as 

respondentes demonstraram o contrário, e tal afirmação pode ser depreendida das falas a 

seguir E03 e E6: “quando eu fui ser Subsecretária, minha filha era nova e eu conversei 

com o meu marido: olha, estou sendo convidada para um cargo, a quantidade de trabalho 

vai aumentar desesperadamente, vocês vão ter que segurar a onda. Falei com a minha 

filha, se eu não estiver, não dá pra ficar me ligando o tempo inteiro, ai eu prefiro nem 

aceitar... mas eles toparam. A família veio junto, senão, não dava” (E03).  

Concomitantemente, a entrevistada (E06) relatou que“não me prejudicou ter 

filhos, mas me cansava mais. Mas eu dava conta. Até que meu primeiro marido falou: o 

curso ou eu? Eu escolhi o curso e aí as coisas foram se clareando e nós nos separamos”. 

 

Desde os primórdios, a mulher é considerada do lar. A sociedade entende que quem 

tem que cuidar da família e, principalmente dos filhos, é a mãe, cuja ausência pode 

prejudicar o crescimento do mesmo. Contudo, para essas mulheres, os tempos são outros. 

Elas têm vontades e desejos profissionais, e ainda querem alinhar isso ao processo de ter 

família. Trata-se de uma questão de encontrar um parceiro que respeite tal decisão, 

Segundo uma das gestoras: “É fundamental (ter família). E eu acho que a mulher pode 

ter tudo. Ela pode constituir família e ter sucesso profissional. É questão de dividir 

tarefas. Não é só a mulher que é a responsável pela família, só a mulher tem que estar 

disponível, isso leva a relação a um processo de fracasso. (N1). 
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Se a teoria diz que as mulheres tendem a deixar a família pelo trabalho, dentre as 

entrevistadas, aquelas que tinham família não sentiam dificuldades em administrar os dois 

lados e não diminuíam carga de trabalho, uma vez que suas famílias entendiam, supriam 

a ausência e as apoiavam, pois entendiam a responsabilidade do cargo, conforme se 

depreende do relato a seguir: Eu acho que quando a mulher não tem muita 

disponibilidade, ela já não se coloca neste sentido, no trabalho. Nessa posição de 

disputar ou querer um cargo, eu acho que ela dá uma recuada. Mas aí os filhos vão 

crescendo e ela vai até se soltando mais um pouco essa coisa de querer galgar” (N3). 

Importante salientar que somente conseguiram realizar isto, uma vez que seus 

maridos, filhos e familiares davam o apoio necessário para seu crescimento, e isso fazia 

com que elas pudessem se dedicar mais à profissão, como por exemplo, as entrevistadas 

07 e 09. “Minha vida lá fora é normal. Acordo cedo, faço café da manhã, cuido do meu 

filho e marido. Se estou numa festa e o telefone toca, saio e atendo. Eles entendem a 

minha posição, não tenho problema nenhum quanto a isso. Minha família me apoia e 

apesar de cansativo, é o que eu gosto de fazer. (N7). 

Ademais, possuir familia e ser chefe podem trazer uma responsabilidade ainda 

maior, de modo que a mulher queira comprovar, com mais trabalho, sua capacidade 

técnica. Isso também pôde ser percebido e foi trazido nesta pesquisa: “Eu tenho um filho 

pequeno de um ano. Engravidei ainda no cargo, tirei licença e voltei. Isso não mudou. 

Muito pelo contrário, trabalho mais para provar que posso manter os dois. Meu marido 

ajuda e tem dado certo. Somos uma família e tem dado certo.”(N9) 

 

As mulheres solteiras ou divorciadas afirmaram tratar-se de uma questão de escolha 

entre a profissão ou o companheiro, levando a crer que as mulheres que alcançaram o alto 

escalão escolheram o crescimento profissional, abrindo mão de construírem uma família 

ou investirem em relações afetivas: “No meu divórcio o que pesou pra eu me separar foi 

o fato do meu marido não ter um pensamento de crescimento. Um homem inteligente e 

disputado, mas que dava mais valor a outras coisas que não eram o trabalho. E eu queira 

crescer profissionalmente, e a gente começou a entrar em choque com isso” (N4). 

O fato de possuir um porto seguro faz diferença. Seja a família (filhos ou marido) 

seja a mãe, ou até mesmo um profissional terapeuta. Foi unânime a questão de estar bem 

com a vida pessoal para que a profissional fluísse, mesmo que isso quisesse dizer que 

poderiam seguir sozinhas, sem um companheiro: “você precisa ter um apoio emocional, 
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um terapeuta não vai te dar este apoio. Você realmente precisa, quando abre mao de 

determinadas areas da sua vida” (…) “ou seja você precisa sim, ter um apoio, seja da 

mãe, do marido, mas precisa ter um aconchego”, relato da entrevistada N1. 

Neste ínterim, esbarra-se com a definição do que seria ser mãe, do que seria ser 

família. Algo que para cada pessoa pode ter um sentido. Uma das entrevistadas, trouxe à 

luz esta questão e torna-se um ponto interessante de análise: “eu não sou uma mãe comum. 

(…) minha filha, por exemplo, eu luto como mãe de outra forma, sou presidente do 

Conselho Municipal da escola dela e ela tem mó orgulho. Eu não sou uma mãe comum, 

mas quem é atualmente?, não dá pra ter estereótipo. Eu me questiono mais de outra 

coisa, (...) talvez eu não lembre de cortar o cabelo dela todos os meses, mas a minha 

forma de ser mãe é essa, zelar pelo futuro dessa forma. E ela acha isso o máximo” (N5). 

O tema família é citado como um problema para as mulheres, no sentido de 

atrapalhar seu crescimento. E quando a cobrança sobre familia não ocorre no meio do 

trabalho, ela pode vir da família, que, muitas vezes, não entende porque determinadas 

mulheres optam pelo crescimento profissional, não possuem filhos, mas consideram-se 

uma família completa com os maridos. Uma das entrevistadas, relata o caso:“Eu sofro 

discriminação de ter escolhido não ser mãe, mais lá fora (de amigos) do que no trabalho. 

Pessoas que não fariam o que eu fiz, a maior parte das minhas amigas preferem não 

trabalhar, reduzir custo de vida e engravidar e ter filhos. Elas acham que eu devia largar 

tudo, tirar licença e cuidar do filho porque o tempo passa e a criança vai sofrer, o tempo 

vai correr, te culpam antes de ter filho. Você não pode ter filho porque não vai dar 

atenção, mas o que é criar direito? eu conheço pessoas que são mães que ficam em casa 

e não dão a menor atenção aos filhos e as mães que trabalham e dão muito mais atenção 

aos filhos.” (N10). 

 

Categoria: Pouco investimento em capital social 

Sobre a categoria “Pouco investimento em capital social”: A realização de 

networking e constituição de redes de contato é uma ação importante para qualquer 

profissional de qualquer área. Um estudo sugere que o capital social é ainda mais 

necessário para o avanço dos gerentes do que o desempenho hábil das tarefas gerenciais 

tradicionais. Contudo, muitas mulheres não conseguem trabalhar este lado tão bem 

quanto os homens por não ter a mesma disponibilidade que eles e acabam se prejudicando 

(LEE ET AL., 2018).  
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Dentre as mulheres entrevistadas, absolutamente todas trabalham mais do que as 

oito horas por dia, isto é, se estão em casa e recebem uma ligação do seu superior, atendem 

e consideram comum ao cargo.  Deixam suas famílias quando chamadas pelos chefes, 

correndo o risco de ouvir reclamações por dar tanta atenção ao trabalho. Contudo, não foi 

relatado o fato de realizarem contatos e networking. A percepção foi de que, quando 

estavam com tempo livre do trabalho, focavam nas famílias, uma vez que passavam mais 

tempo trabalhando. 

Por se depararem com a questão de trabalhar mais para compensar serem mulheres, 

ou ainda, por terem dupla jornada (trabalho e família), foi relatado que elas não 

conseguem tempo para atividades de networking ou até mesmo para elas. Observe o 

descrito por uma das entrevistadas: “acho que deveríamos ter mais disponibilidade, 

porque pra você disputar, você precisa estar disponível o tempo inteiro. Chegar em casa 

tarde e ninguém ter morrido de fome, ninguém estar te esperando. As coisas estão 

acontecendo. acho que a gente precisa se esforçar mais por conta disso: mais 

organizada, mais disciplinada, tentar saber a matéria a fundo pra poder diminuir um 

pouco o tempo que o cara fica pensando e fazer mais rápido pra ter o mesmo resultado.” 

(N3) 

 

 

Subcategoria: Características da mulher líder 

Trata-se de uma subcategoria que surgiu, na medida em que as entrevistas foram 

realizadas. As dez Subsecretárias possuíam características de fala e posicionamento bem 

parecidas, sendo mais assertivas e diretas, com seus comportamentos ainda femininos. 

Diante de tal fato, indagamos qual seria uma característica que as mulheres que estão em 

crescimento profissional deveriam adotar para obterem um sucesso profissional.   

De acordo com as entrevistadas, conhecimento técnico foi unanimidade. Saber mais 

sobre o assunto do que qualquer pessoa, de modo que seja possível ganhar uma discussão 

com um homem. A preocupação em ser melhor que o sexo oposto, apesar de velada, 

existe. Contudo, no sentido de ser melhor e entrar para o clube dos melhores, o clube dos 

homens ainda está sendo considerado (por elas) como clube dos melhores.  

Outrossim, enquanto líderes, se as mulheres demostrassem compaixão e 

sentimento, isto é, comunalidade, corriam o risco de serem taxadas como fracas. Com 
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isso, se agarravam ao fato de serem mais inteligentes, mesmo que talvez fossem mais 

femininas em seu modo de comportar-se.  

 

Código Característica 

E01 Conhecimento técnico 

E02 Conhecimento técnico 

E03 Conhecimento técnico e confiabilidade 

E04 Conhecimento técnico e vontade 

E05 Conhecimento técnico e calma 

E06 Conhecimento técnico e honestidade 

E07 Conhecimento técnico 

E08 Conhecimento técnico 

E09 Conhecimento técnico e pragmatismo 

E10 Conhecimento técnico e disponibilidade 

 

 

Subcategoria: Síndrome da Abelha Rainha 

Nesta subcategoria, trata-se de evidências das falas das entrevistadas sobre a 

relação com outras mulheres subordinadas; da percepção sobre o avanço das mulheres; 

do preconceito dos homens, de modo a mostrar se há alguma evidência da Síndrome da 

Abelha Rainha (Queen bee). 

No que diz respeito, por exemplo, à relação com subordinados, nenhuma relatou 

sobre algum caso específico de distanciamento ou aproximação. Contudo, acreditam que 

existe preconceito entre mulheres no mercado de trabalho: “a mulher não acredita nela 

mesmo e tem discriminção entre elas. O homem é criado pra ser cuidado, a mulher é 

criada para cuidar do outro. (E04).  

Relativamente à colaboração enquanto mulheres, três entrevistadas relataram que 

seus mentores, ou pessoas que de certa forma colaboraram com seu crescimento 

profissional, foram pessoas do sexo masculino (E03, E09 e E10) “quando eu entrei no 

estado tinha um rapaz que fazia este trabalho e como era muito chato, eu entrei novinha, 

ele começou a me ensinar esta parte orçamentaria. É uma dificuldade, porque tem um 

montão de coisas especificas da adminsitração publica (E03).  

Elas acreditam que existe uma dificuldade de aproximação de mulheres superiores 

com elas mesmas, mas acreditam que mulheres subordinadas podem crescer 
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profissionalmente, basta pagar o preço do crescimento, conforme se depreende do relato 

da E06, que acredita que as mulheres são competentes, mas que devem decidir entre 

trabalho e família, e devem perseguir o desejo de crescimento: “depois de chefiar tanto 

homens quanto mulheres, eu sei que tem muito homem que não liga pra o que está 

fazendo, tem imaturidade, e as mulheres não se dão conta. Eu acho que amulher pode 

muitas vezes se detacar, tem grande potencial de destaque, mas acho que ao logo da vida 

tem essa questão da mulher decidir entre a vida profissional e a maternidade.” (E06). 

Contudo, na abordagem geral das falas, ainda ficou muito presente a percepção de 

que, apesar de dizerem que colaboram uma com as outras, acreditam que cada uma deve 

lutar pelo seu espaço. 

Com relação à discriminação, mesmo não sendo percebida diretamente, algumas 

relataram que viram ocorrer com outras e até com elas mesmas: “várias vezes. Em 

situações em que voce tinha uma banca totalmente masculina e eu concorrendo com dois 

homens, aí, a banca fala: é, vc está com 100% de pontos, mas aquele bairro não é um 

bairro para mulher (...) não conseguiram me desmotivar e eu ficava brava e isso me dava 

mais força pra brigar. Dificilmente você vê uma mulher que chega numa função mais 

alta, que se deprime. Essas mulheres não tem o direito de se deprimir, e é direito mesmo, 

porque se ela permitir e se deprimir, o sistema engole, e engole bonito, né? (E3) 

Como forma a resumir os achados qualitativos, a tabela 3 apresenta cada categoria 

analisada com exemplos de falas das entrevistadas. 

 

Tabela 3. Categorias e subcategorias de análise 

Categorias Centrais Exemplos de falas 

Categoria: 

Vestígios de 

Preconceito 
 

E01: “Sempre. É uma matemática simples, basta olhar pra ver que 

quase não temos mulheres em cargos de gestão. Por exemplo: quantas 

mulheres se formam no estado RJ? Quantas mulheres alcançam os 

cargos altos? Me pergunto: será que não existe outra mulher 

capacitada que não possa ocupar um cargo de alto escalão? Alguma 

mulher que ocupe uma superintendência que não seja da igualdade 

racial? porque que a mulher só pode ser da Subsecretaria da Mulher? 

ou vinculada a uma área de educação ou a algo relacionado à mulher 

e se for negra tem que obrigatoriamente ser da igualdade racial.”  

 

E02: “o homem pode colocar a pata na mesa, a mulher não sabe se 

controlar, é histérica, você não sabe se relacionar com as pessoas a 

sua volta. Porque ele pode bater na mesa, e eu não, ou vou ouvir, 
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coisas pequenas do tipo "neurótica" se está chateada, ou coisas do 

tipo” (E02). 

 

E03: “tudo meu foi concurso. Não tem jeito, ela passou (então na 

verdade sim, dificulta, tanto que ela teve que fazer concurso para 

subir nos cargos, até provar que era capaz)”  

Categoria: 

Resistência à 

liderança da 

mulher 
 

E04: “a minha equipe demorou para se acostumar comigo, com o meu 

jeito de lidar. Reclamaram porque eu cheguei cheia de marra, quando 

na verdade eu queria era ver trabalho ” (E1) e “eu acho que o maior 

desafio foi eu ter saído do setor x e ter ido para a área comercial, 

porque este não foi um desafio única e exclusivamente profissional, 

foi de postura. Eu tive que sair de uma posição respectiva para uma 

posição agressiva. que é de ir ao mercado buscar negócios”. 

 

“Eu tenho consciência de que eu sou a pessoa que mais dá esporro 

aqui nessa secretaria, depois do secretário.” (E9). 

Categoria: 

Problemas com 

estilo de liderança 

 

E09: “Eu sou um trator. A minha maneira de ser é porque eu acredito 

tanto que a pessoa pode fazer que eu não admito não fazer”. 

 

E06: “Quando virei chefe de gabinete, só tinha homem e incomoda 

aos homens e as mulheres. No dia da mulher somos lembradas e 

passou o dia e acabou.” 

 

Categoria: 

Demandas da vida 

familiar 

 

E03: “quando eu fui ser Subsecretária, minha filha era nova e eu 

conversei com o meu marido: olha, estou sendo convidada para um 

cargo, a quantidade de trabalho vai aumentar desesperadamente, 

vocês vão ter que segurar a onda. falei com a minha filha, se eu não 

estiver, não dá pra ficar me ligando o tempo inteiro, ai eu prefiro nem 

aceitar... mas eles toparam. A família veio junto, senão, não dava. 

 

E06: “não me prejudicou ter filhos, mas me cansava mais. Mas eu 

dava conta. Até que meu primeiro marido falou: o curso ou eu? Eu 

escolhi o curso e aí as coisas foram se clareando e nós nos 

separamos”. 

 

E01: “É fundamental (ter família). E eu acho que a mulher pode ter 

tudo. Ela pode constituir família e ter sucesso profissional. É questão 

de dividir tarefas. Não é só a mulher que é a responsável pela família, 

só a mulher tem que estar disponível, isso leva a relação a um 

processo de fracasso. 

 

E07:“Minha vida lá fora é normal. Acordo cedo, faço café da manhã, 

cuido do meu filho e marido. Se estou numa festa e o telefone toca, 

saio e atendo. Eles entendem a minha posição, não tenho problema 

nenhum quanto a isso. Minha família me apoia e apesar de cansativo, 

é o que eu gosto de fazer. 
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E9:“Eu tenho um filho pequeno de um ano. Engravidei ainda no 

cargo, tirei licença e voltei. Isso não mudou. Muito pelo contrário, 

trabalho mais para provar que posso manter os dois. Meu marido 

ajuda e tem dado certo. Somos uma família e tem dado certo.” 

 

E4:“No meu divórcio o que pesou pra eu me separar, foi o fato do meu 

marido não ter um pensamento de crescimento. Um homem inteligente 

e disputado, mas que dava mais valor a outras coisas que não eram o 

trabalho. E eu queira crescer profissionalmente, e a gente começou a 

entrar em choque com isso” 

 

E01:“você precisa ter um apoio emocional, um terapeuta não vai te 

dar este apoio. Você realmente precisa, quando abre mao de 

determinadas areas da sua vida” (…) “ou sejam você precisa sim, ter 

um apoio, seja da mae, do marido, mas precisa ter um aconchego. 

 

 E09: “eu não sou uma mãe comum. (…) minha filha, por exemplo, eu 

luto como mãe de outra forma, sou presidente do Conselho Municipal 

da escola dela e ela tem mó orgulho. Eu não sou uma mãe comum, 

mas quem é atualmente, não dá pra ter estereótipo. Eu me questiono 

mais de outra coisa, (...) talvez eu não lembre de cortar o cabelo dela 

todos os meses, mas a minha forma de ser mãe é essa, zelar pelo futuro 

dessa forma. E ela acha isso o máximo” 

 

E10: “Eu sofro discriminação de ter escolhido não ser mãe, mais lá 

fora (de amigos) do que no trabalho. Pessoas que não fariam o que eu 

fiz, a maior parte das minhas amigas preferem não trabalhar, reduzir 

custo de vida e engravidar e ter filhos. Elas acham que eu devia largar 

tudo, tirar licença e cuidar do filho porque o tempo passa e a criança 

vai sofrer, o tempo vai correr, te culpam antes de ter filho. Você não 

pode ter filho porque não vai dar atenção, mas o que é criar direito? 

eu conheço pessoas que são mães que ficam em casa e não dão a 

menor atenção aos filhos e as mães que trabalham e dão muito mais 

atenção aos filhos”. 

Categoria: Pouco 

investimento em 

capital social 

 

E03: “acho que deveríamos ter mais disponibilidade, porque pra você 

disputar, você precisa estar disponível o tempo inteiro. Chegar em 

casa tarde e ninguém ter morrido de fome, ninguém estar te 

esperando. As coisas estão acontecendo. acho que a gente precisa se 

esforçar mais por conta disso: mais organizada, mais disciplinada, 

tentar saber a matéria a fundo pra poder diminuir um pouco o tempo 

que o cara fica pensando e fazer mais rápido pra ter o mesmo 

resultado.” (N3) 

 

 

Com a identificação das categorias por meio das entrevistas, o estudo segue para 

uma fase quantitativa, com o objetivo de investigar a liderança das mulheres e sua 

autoavaliação acerca de si, da sua carreira e da mulher enquanto líder. 
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3.2. Fase 2: Avaliação quantitativa da Liderança feminina 

O objetivo da Fase 2 foi avaliar mais sistematicamente as percepções acerca da 

liderança feminina, na visão das gestoras da Secretaria de Planejamento. Com base na 

fase qualitativa do estudo, algumas hipóteses foram propostas: 

Hipótese 1:  Quanto maior a feminilidade (masculinidade/masculino) maior a 

comunalidade (agência) e a identidade feminina (masculina). 

Hipótese 2: Quanto mais agênticas/masculinas, menor o vestígio de preconceito 

(maior a negação da discriminação). 

Hipótese 3: Quanto mais agênticas/masculinas, menor a resignação (menor a 

resistência) 

Hipótese 4: Quanto mais agênticas/masculinas, maior a resiliência na carreira de 

gestão. 

Hipótese 5: Quanto mais agênticas/masculinas, maior a aceitação na carreira de 

gestão. 

Hipótese 6: Quanto mais agênticas/masculinas, maior a) distanciamento; e menor 

a b) disposição para ajudar outras mulheres. 

Hipótese 7: Quanto mais agênticas/masculinas, maior o comprometimento com a 

carreira. 

 

3.2.1. Participantes e procedimentos 

A segunda pesquisa, o questionário, foi elaborado pela ferramenta online Qualtrics 

e encaminhado via e-mail para todas as mulheres existentes no banco de dados do Outlook 

da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento. A coleta ocorreu no mês de setembro 

de 2018. Nesse caso, foram obtidos noventa respondentes que acessaram o questionário, 

mas apenas cinquenta foram consideradas potenciais participantes, isto é, mulheres em 

cargo de gestão que responderam a todas as perguntas do questionário. Essas mulheres 

gestoras possuem média de 39 anos de idade (SD = 8,44), 16,8 anos de experiência 

profissional (SD = 7,41), 10,3 anos no serviço público (SD = 7,08) e 4,8 anos como 

gestoras (SD = 4,07). Essas gestoras tinham, em média, oito subordinados (SD = 9,98) 
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sendo, em média, 50% da equipe composta por mulheres. Dentre as 27 respondentes que 

informaram possuir filhos, cada uma tem, em média, apenas 1 filho (SD = 0,46). Os 

demais dados demográficos da amostra estão abaixo representados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Dados demográficos das respondentes 

Dados 

Demográficos 
Categorias Frequência % 

Estado Civil 

Solteiro 8 16% 

Casado/mora junto 31 62% 

Divorciado/Separado/Viúvo 11 22% 

Filhos 
Sim 27 54% 

Não 23 46% 

Escolaridade 

Ensino Fundamental 

Graduação 

1 

10 

2% 

20% 

Mestrado/Doutorado 11 22% 

Pós graduação/Especialização/MBA 28 56% 

 

O questionário foi estruturado em seis partes. A primeira parte apresentou o termo 

de consentimento, seguindo de um texto convite com os objetivos do estudo e público 

alvo. A tela seguinte continha uma pergunta filtro, a qual solicitava que a respondente 

informasse se ocupava cargo de gestão. Em caso positivo, ela prosseguia com a pesquisa. 

Em caso negativo, passava para o final do questionário. A segunda parte consistiu nos 

instrumentos para medir feminilidade e masculinidade, e identificação com o gênero 

(feminina x masculina). A terceira parte apresentou o instrumento de percepções sobre a 

carreira da mulher (CareerPathwaysScale). A quarta parte apresentou o instrumento para 

medir papeis sociais (agência x comunalidade). A quinta parte consistiu em itens que 

buscavam medir a perceoção sobre o seu trabalho e a carreira em geral (disposição para 

ajudar outras mulheres, discriminação de gênero, distanciamento de outras mulheres, 

identificação com outras mulheres e comprometimento com a carreira). Ao final dessa 

parte, foi incluída uma pergunta aberta questionando sobre qual a característica mais 

importante que uma mulher deve possuir para crescer profissionalmente. Finalmente, a 

sexta parte focou na coleta de dados demográficos, um campo aberto para sugestões e um 

texto de agradecimento. O questionário completo se encontra no Apêndice 1 deste 

trabalho. 
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3.2.2. Medidas 
 

Todas os instrumentos foram medidos segundo uma escala Likert de cinco pontos, 

variando de um (nem um pouco verdadeiro) a cinco (totalmente verdadeiro). A escala de 

Likert de cinco pontos foi utilizada por possuir um ponto neutro, mantendo assim um 

nível de confiabilidade adequado e se ajustando a respondentes com diferentes níveis de 

habilidade (DALMORO; VIEIRA, 2013).  

 

Feminilidade / Masculinidade: esta variável foi medida pelo instrumento desenvolvido 

por Derks et al. (2011) e Kaiser e Spalding (2015). As participantes deveriam indicar o 

quanto se identificavam com vinte itens que refletem características pessoais. Exemplos 

de itens femininos são: compreensão, empatia, disposição para aliviar as dores alheias e 

sensibilidade. Itens masculinos são: assertividade, agressividade, disposição para arriscar 

e dominância. A confiabilidade, medida pelo Alpha de Cronbach, foi de 0,88 para a escala 

de feminilidade e de 0.81 para a escala de masculinidade. A diferença entre feminilidade 

e masculinidade foi calculada para fins de teste de hipóteses. 

 

Identificação com o Gênero: utilizamos os seis itens da SIS (Self-Perceived Sexual 

Identity; Stern, 1987). As participantes deveriam indicar o quanto se identificavam com 

o masculino ou feminino, partindo de um = muito masculina a cinco = muito feminina. 

Exemplos de itens: “Eu sinto como se eu fosse...”, “Eu normalmente uso roupas 

tipicamente...”, “Eu aparento ser como se eu fosse...”. A confiabilidade foi de 0,79. 

 

Trajetórias de carreira:foi utilizada a medida CPS (CareerPathwaysSurvey; Smith, 2012). 

Os 12 itens refletem quatro dimensões distintas de crenças sobre a mulher no trabalho e 

na carreira, quais sejam: negação (“Hoje, eu acredito que as mulheres que iniciam suas 

carreiras enfrentam barreiras sexistas”), resignação (“Acredito que estar em evidência 

cria muitos problemas para nós mulheres”), resiliência (“Acredito que nós mulheres 

possuímos a força para superar a discriminação”) e aceitação (“Acredito que nós mulheres 

somos tão ambiciosas quanto os homens em suas carreiras”).  As confiabilidades foram 

de 0,74 (negação), 0,78 (resignação), 0,76 (resiliência) e 0,77 (aceitação). 
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Agência / Comunalidade:  Foram utilizados doze itens da versão em português do PAQ 

(PersonalAttributesQuestionnaire; Ferreira, 1995). As participantes indicavam em que 

medida concordavam com os itens que refletiam os papeis sociais masculinos (agêntico) 

e feminino (comunal). Exemplos de itens agêntico: “Eu apresento talento e competência 

extraordinários em tudo que faço” e comunal “Estou sempre disposta a ouvir meus 

subordinados quando eles têm conflitos pessoais”. As confiabilidades foram de 0,69 para 

as duas escalas. A diferença entre comunalidade e agência foi calculada para fins de teste 

de hipóteses. 

 

Relação com outras mulheres: medimos com três escalas distintas: a) três itens para Grau 

de Identificação de Gênero (Derks et al., 2011), como “No trabalho, ser mulher é 

importante para mim” (α = 0,60) b) três itens para disposição para trabalhar para o avanço 

de mulheres subordinadas, como “Disponibilizo meu tempo para treinar outras mulheres 

para a gestão” (α = 0,82); c) três itens para comprometimento com a carreira, como 

“Minha carreira tem um papel central em minha vida” (α = 0,90); e d) dois itens para 

distanciamento intragrupo, como “Eu sou diferente da maioria das mulheres no trabalho”. 

Todas foram medidas variando de um = discordo totalmente a cinco = concordo 

totalmente.  

 

3.2.3. Resultados 

As Tabela 5 e Tabela 6 reportam tanto a estatística descritiva, de acordo com a 

amostra de respondentes, quanto a tabela de correlação das variáveis do estudo.Conforme 

apresentado na matriz de correlação, há uma forte associação positiva entre idade e anos 

de experiência (ρ = .776), entre experiência profissional e tempo de serviço na instância 

pública (ρ = .589), e entre tempo de gestão e tempo de serviço na área pública (ρ = .666). 

Entre as variáveis latentes, cabe ressaltar a correlação positiva e significante entre 

masculinidade e líderes agentes (ρ = .641), masculinidade e disposição (ρ = .651), 

masculinidade e comprometimento (ρ = .722), disposição e líderes agentes (ρ = .675), e 

entre comprometimento e disposição (ρ = .711). Apesar de tais correlações estarem em 

linha com as hipóteses apresentadas anteriormente, faz-se necessária uma análise mais 

profunda dos resultados tal qual será apresentada mais adiante. 
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Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

Idade 39,41 8,44 10 55

Experiência 16,87 7,41 1 30

Tempo na Área Pública 10,29 7,09 0 30

Tempo de Gestão 4,79 4,07 1 20

Nº de Subordinados 7,81 9,98 0 43

Nº de Subordinadas Mulheres 4,02 4,32 0 16

Feminilidade 4,11 0,63 2,6 5

Masculinidade 3,86 0,59 2,5 5

Comunalidade 6,12 0,62 4,3 7

Identidade de Gênero 4,03 0,46 3 5

Agência 5,87 0,74 4,5 7

Negação da Discriminação 4,38 1,16 2,3 7

Resignação 4,46 1,58 1,3 7

Resiliência 6,12 0,85 3,3 7

Aceitação 5,13 1,16 2 6,6

Distanciamento 2,63 1,1 1 5

Disposição 3,79 1,06 1,3 7

Comprometimento 3,56 1,12 1 6

Nota. Todas as variáveis latentes, i.e., as variáveis criadas a partir de um conjunto de perguntas aplicadas no questionário foram

obtidas através da média das respostas de cada um dos itens. Por exemplo, o construto "Feminilidade" é composto por 10 perguntas

previamente selecionadas na Literatura específica e os valores aqui reportados leva em consideração a média destes 10 valores

reportados em escala Likert. Raciocínio análogo é válido para as variáveis Masculinidade, Comunalidade, Identidade de Gênero,

Agência, Negação da Discriminação, Resignação, Resiliência, Aceitação, Distanciamento, Disposição e Comprometimento.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(1) Idade 1.0000

(2) Experiência 0.7776* 1.0000

(3) Tempo na Área Pública 0.3925 0.5894* 1.0000

(4) Tempo de Gestão 0.3113 0.3743 0.6662* 1.0000

(5) Feminilidade -0.0475 0.0462 0.1014 -0.3160 1.0000

(6) Masculinidade 0.0202 0.2123 0.0509 -0.1266 0.4709* 1.0000

(7) Comunalidade -0.0338 -0.1704 -0.1972 -0.3219 0.4853* 0.2668 1.0000

(8) Identidade de Gênero -0.2485 -0.2177 -0.0276 -0.1724 0.5500* 0.3559* 0.3637* 1.0000

(9) Agência 0.0323 0.0451 -0.0580 -0.1398 0.5439* 0.6419* 0.5503* 0.4323* 1.0000

(10) Negação da Discriminação -0.2789 -0.2259 0.0041 -0.4228 0.3463 0.3888* 0.2326 0.3261 0.5444* 1.0000

(11) Resignação -0.0279 -0.0972 -0.0697 -0.1959 0.1866 0.2055 0.2768 0.3527 0.3579* 0.4791* 1.0000

(12) Resiliência -0.1741 -0.0582 0.0562 -0.1893 0.1415 0.1809 0.2257 0.2505 0.1154 0.2754 0.1619 1.0000

(13) Aceitação -0.2642 -0.0788 0.0225 -0.0626 0.1165 -0.0055 0.0397 0.2682 0.2535 0.2123 -0.1866 0.2668 1.0000

(14) Distanciamento -0.1528 -0.0535 -0.1804 -0.1734 0.2909 0.4729* 0.2357 0.2389 0.2500 0.4254* 0.3558 0.0945 -0.1054 1.0000

(15) Disposição 0.1467 0.1204 0.0004 0.0086 0.3004 0.6518* 0.4790* 0.3084 0.6753* 0.3451 0.3146 0.2114 0.0745 0.2440 1.0000

(16) Comprometimento 0.2164 0.1504 0.1340 -0.0391 0.2604 0.7223* 0.3153 0.2934 0.5676* 0.3545 0.2479 0.2465 0.0461 0.2366 0.7113* 1.0000

Nota.  * indica significância ao nível de 1%.
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Para testar as hipóteses do estudo, foram utilizadas as escalas somadas como a 

média dos indicadores associados a cada fator. Para a variável latente “Feminilidade”, por 

exemplo, o valor médio acima reportado leva em consideração os dez fatores a esta 

associados. Em seguida, executamos uma série de regressões lineares simples a fim de 

verificar a associação significante entre as variáveis e validar as hipóteses previamente 

apresentadas. 

Com relação à primeira hipótese (H1), verificou-se (Tabela 7) que a comunalidade 

da gestora pode ser explicada pela sua feminilidade (β = .4126, p < .01), e que quanto 

mais feminilidade a gestora apresenta, maior a identificação com o seu gênero (β = .4079, 

p < .01). A hipótese pode ser validada também no que se refere à parte de masculinidade, 

onde gestoras que possuem este traço mais latente tendem a ser mais agênticas (β = .6912, 

p < .01), apesar de não perderem a identificação com o gênero feminino (β = .2828, p < 

.01), porém com intensidade menor (βmasc = .2828  <  βfemin = .4079). Cabe ressaltar, além 

disso, o alto poder explanatório do terceiro modelo, apesar da amostra restrita de 

aproximadamente cinquenta respondentes. 

 

 

Tabela Teste da Hipótese 1:  Quanto maior a feminilidade (masculinidade/masculino) 

maior a comunalidade (agência) e a identidade feminina (masculina). 

Comunalidade Id Gênero Agência Id Gênero

Feminilidade
0.4126***

(0.1072)

0.4079***

(0.0867)
- -

Masculinidade - -
0.6912***

(0.1191)

0.2828***

(0.1040)

Constante
4.3921***

(.4422)

2.3566***

(0.3609)

3.1545***

(0.4645)

2.9403***

(0.4068)

Observações 50 53 50 53

R-Quadrado 0.2356 0.3025 0.4120 0.1267

Nota.  Os erros-padrão estão reportados entre parênteses e *** indicam significância ao nível de 1%.
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Para testar H2, uma regressão foi rodada de modo que a os níveis de agência e da 

masculinidade da gestora estariam relacionados com maior negação do 

CareerPathwaysSurvey (Tabela XX). Os resultados permitem suportar parcialmente H2, 

uma vez que, quanto maior a agência da gestora, maior o vestígio de preconceito 

reportado por ela (β = .5708, p < .01); ao passo que, quanto maior a masculinidade, 

também maior é a negação da discriminação (β = .7638, p < .01). Comparativamente aos 

modelos da primeira hipótese, percebe-se a diminuição do poder explanatório denotado 

através do R-quadrado. 

 

Tabela Teste da Hipótese 2: Quanto mais agênticas/masculinas, menor o vestígio de 

preconceito (maior a negação da discriminação). 

 

Com relação à H3, que busca compreender em que medida a líder ser mais 

agêntica e possuir o papel social masculino mais evidente explica a menor resignação (do 

CPS) e menor resistência (Tabela XX), os resultados não permitem suportar a hipótese 

com uma relação negativa entre as variáveis. Ao passo que a líder agêntica está 

relacionada como uma maior resignação (β = .7656, p < .01), o efeito da masculinidade 

na resignação não é significativamente diferente de zero (β = .5609, p > .10), 

provavelmente devido ao seu baixo poder explanatório (R² = .04). 

Vestígio de Preconceito Negação da Discriminação

Agência
0.5708***

(0.1459)
-

Masculinidade -
0.7638***

(0.2534)

Constante
1.1882

(0.8386)

1.4353

(0.9915)

Observações 46 53

R-Quadrado 0.2579 0.1512

Nota. Os erros-padrão estão reportados entre parênteses e *** indicam

significância ao nível de 1%.
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Tabela Teste da Hipótese 3: Quanto mais agênticas/masculinas, menor a resignação (menor a 

resistência) 

 

No que se refere às hipóteses 4 e 5, também não se pode afirmar que as líderes 

mais agênticas e as mais masculinas possuem maiores índices de resiliência (β = .1837 e 

β = .3026, p > .10, respectivamente) ou aceitação em suas carreiras (β = .5545 e β = -

.0127, p > .10, respectivamrnte).Tal qual explicado no parágrafo anterior, provavelmente 

a não significância decorre dos baixos poderes explanatórios dos modelos referenciados 

inferiores a 6%. 

 

Resignação Resignação

Agência
0.7656***

(0.2853)
-

Masculinidade -
0.5609

(0.3855)

Constante
-0.0370

(1.6905)

2.2504

(1.5026)

Observações 51 50

R-Quadrado 0.1281 0.0422

Nota. Os erros-padrão estão reportados entre parênteses e *** indicam

significância ao nível de 1%.

Resiliência Resiliência Aceitação Aceitação

Agência
0.1837

(0.2383)
-

0.5545

(0.3190)
-

Masculinidade -
0.3026

(0.2480)
-

-0.0127

(0.3466)

Constante
5.0719***

(1.3694)

4.9756***

(0.9488)

1.9578

(1.8330)

5.1786***

(1.3259)

Observações 46 46 46 46

R-Quadrado 0.0133 0.0327 0.0642 0.0000

Nota.  Os erros-padrão estão reportados entre parênteses e *** indicam significância ao nível de 1%.
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Com relação à hipótese 6, é de se esperar que as líderes mais agênticas e 

masculinas estejam relacionadas com um maior distanciamento com suas equipes e com 

menor disposição para ajudar outras mulheres. Contudo, a análise dos resultados nos 

mostra suporte parcial das hipóteses: de modo geral, tanto as líderes agentes quanto as 

masculinas mantêm um distanciamento maior com suas equipes (βagência = .3746, p < .10; 

βmasculinidade = .9190, p < .01) bem como possuem maior disposição para ajudarem quando 

necessário (βagência = .9750, p < .10; βmasculinidade = 1.1142, p < .01). 

 

 

 

 Finalmente, os resultados abaixo descritos permitem suportar a última hipótese 

(H7), uma vez que tanto a masculinidade quanto a agência estão positiva e 

significativamente relacionadas com o comprometimento com a carreira (βagência = .8606, 

p < .01 ; βmasculinidade = 1.3650, p < .01). O R², por sua vez, de ambos os modelos é (R²agência 

= .3221 e R²masculinidade = .5218). Em outras palavras, quanto mais agênticas ou masculinas 

as gestoras forem, maior será o seu comprometimento no trabalho.  

 

Distanciamento Distanciamento Disposição Disposição

Agência
0.3746*

(0.2073)
-

0.9750***

(0.1521)
-

Masculinidade -
0.9190***

(0.2471)
-

1.1142***

(0.1871)

Constante
0.4346

(1.2282)

-0.8837

(0.9632)

-1.9416**

(0.9012)

-0.5700

(0.7293)

Observações 51 50 51 50

R-Quadrado 0.0625 0.2236 0.4561 0.4248

Nota.  Os erros-padrão estão reportados entre parênteses e *, **, e *** indicam significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
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Tabela Teste da  Hipótese 7: Quanto mais agênticas/masculinas, maior o comprometimento com a 

carreira. 

 

Conforme apresentado, a validação (ou não) das sete hipóteses está resumida 

abaixo. 

Quadro 1. Resumo das hipóteses e resultados obtidos 

Hipótese Descrição Suporte 

H1 
Quanto maior a feminilidade (masculinidade/masculino) maior a 

comunalidade (agência) e a identidade feminina (masculina). 
Sim 

H2 
Quanto mais agênticas/masculinas, menor o vestígio de preconceito 

(maior a negação da discriminação). 
Parcial 

H3 
Quanto mais agênticas/masculinas, menor a resignação (menor a 

resistência). 
Parcial 

H4 
Quanto mais agênticas/masculinas, maior a resiliência na carreira de 

gestão. 
Não 

H5 
Quanto mais agênticas/masculinas, maior a aceitação na carreira de 

gestão. 
Não 

H6 
Quanto mais agênticas/masculinas, maior a) distanciamento; e menor a 

b) disposição para ajudar outras mulheres. 
Parcial 

H7 
Quanto mais agênticas/masculinas, maior o comprometimento com a 

carreira. 
Sim 

  

Comprometimento Comprometimento

Agência
0.8606***

(0.1783)
-

Masculinidade -
1.3650***

(0.1886)

Constante
-1.4980

(1.0567)

-1.7501**

(0.7351)

Observações 51 50

R-Quadrado 0.3221 0.5218

Nota. Os erros-padrão estão reportados entre parênteses e *, **, e *** indicam

significância aos níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente.
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4. Discussão 

 Esta pesquisa promoveu um passo no aprofundamento das percepções da mulher 

que alcançou postos de liderança. 

A mulher ainda sofre preconceitos, validados por códigos masculinos, frente à sua 

ascensão a cargos importantes, fazendo com que elas tenham que provar com muito mais 

força sua capacidade técnica.  

O essencialismo genérico, fato do preconceito estar muito ligado à natureza 

homem/mulher, dá razão ao preconceito arraigado na sociedade, uma vez que se 

fundamenta em algo firme e certo e  transmutar esta visão requer tempo, técnica e desejo. 

Muitas mulheres se viram competindo cargos em processos seletivos nos quais 

comprovadamente eram mais capazes tecnicamente; contudo, quando havia um homem 

na mesma seleção, não obtiveram êxito. 

A realização da mulher, antes restrita à esfera familiar, hoje se encontra também 

na esfera do trabalho. Acrescenta-se a isso a independência financeira que a mulher 

conquistou, tirando-a da posição de subordinada e dependente do marido. A 

independência financeira concede à mulher uma liberdade, um sentimento de propriedade 

de sua vida. Essa liberdade conquistada não afasta das mulheres a vontade de ter uma 

família, somente a permite escolher a forma que melhor lhe convier. A despeito dessa 

informação, para todas as entrevistadas, a família é um item importante de realização.   

Por meio das entrevistas, percebe-se que as mulheres separam família de trabalho 

e podem ter as duas coisas, usufruindo aquilo que tanto desejaram: a família como porto 

seguro e o trabalho como realização pessoal.  

 Atualmente, as mulheres que buscam alcançar altos postos, além de estudarem 

mais e se dedicarem mais a fim de compensar este estereótipo de fragilidade, praticam 

formas de gerir pessoas com empatia e com ênfase na compreensão humana, 

características que são bem vistas pela sociedade moderna e, quando bem aplicadas, 

traduzem o sentido da liderança. 

 Apesar disso, a mulher ainda se encontra em um ambiente desfavorável e não há 

aproveitamento do seu potencial. Escolher um profissional por conta de gênero é uma 

atitude não inteligente e preconceituosa do gestor e possuir mulheres na Administrarão 
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Pública, tanto na direção como em qualquer outro cargo, promove uma verdadeira 

representação da sociedade, trazendo maior valor e realidade ao governo local, no sentido 

de ser fidedigno em sua atuação. 

Ainda que não se fale abertamente sobre preconceito entre aqueles que fazem a 

escolha de pessoas para os cargos de confiança, todas as entrevistadas disseram que, em 

algum momento de sua carreira, sofreram com a escolha família-trabalho. A ascensão a 

cargos predominantemente ocupados por homens foi objeto de maior preconceito, uma 

vez que a cultura entende que os homens têm determinada forma de se comportar e 

adotam pensamento cartesiano, mais pragmático e assertivo, ou ainda, que , ser mulher, 

aliado ao fato de ser casada e com filhos (ou com a pretensão de ter) seria um problema, 

pois haveria um afastamento do posto ou até mesmo a divisão da atenção . 

 A divisão de responsabilidade familiares, que dita como regra a mulher cuidar da 

casa e o homem da manutenção da mesma, dificulta a entrada da mulher em um campo 

de trabalho no qual há necessidade de dedicação maior de tempo. Contudo, todas as 

entrevistadas corroboram o entendimento de que se encontram em tal posição por escolha 

e assumem as responsabilidades que o cargo requer. Essas gestoras têm consciência de 

que o papel desempenhado por elas naquela posição gerencial demanda dedicação de  

tempo para a a vida profissional, sendo necessário abdicar da vida social. As gestoras 

consideram o cargo de extrema importância e confiança, e mostraram-se dispostas a 

garantir que todas as ações necessárias para o andamento dos procedimentos sejam feitas. 

Sobre os preconceitos, importante ressaltar que as profissionais da educação 

relataram que não identificaram preconceito em sua jornada, talvez pelo fato de a 

Secretaria de Educação ser uma área predominantemente feminina. 

No que se refere ao estereótipo de que ser gestor equivale a ser homem e o papel 

feminino ser associado a sentimentos como “nutrir, cuidar e ter sensibilidade”, há 

convergência com o resultado da entrevista. Para elas, alcançar cargos elevados requer 

adotar muitas vezes atitudes e ações masculinas na forma de se comportar, de se vestir e 

de falar.  

Todas acreditam que, somente após ter demonstrado sua capacidade técnica, 

importaram-se menos com as atitudes e com as formas de comportamento. Dessa forma, 

antes de ter sua credibilidade profissional afirmada para seus superiores, elas mantinham 

uma masculinidade na forma de ser e gerir. Depois que alcançaram o reconhecimento 
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técnico, deixaram este estereótipo para trás e puderam então ser mais femininas 

externamente.  

Não obstante o reconhecimento por parte de alguns da necessidade de promover a 

igualdade entre os gêneros, percebe-se haver um longo caminho a percorrer. A mudança 

de mentalidade e comportamento não pode ser realizada com a imposição de uma lei, mas 

por meio da educação e da mudança de mentalidade. A existência de tratamento 

diferenciado tão somente por possuir gênero diferente daquele que se entende como 

adequado deve ser assunto cuidadosamente tratado pela sociedade para que se busque 

uma mudança real.  

Relativamente aos achados da pesquisa, apesar de o resultar refutar a ocorrência da 

Síndrome da Abelha Rainha, pôde-se perceber entre as entrevistadas que, se questionada 

diretamente acerca de preconceito sofrido, a maioria relata que não sofreu preconceito, 

porém, com o decorrer da entrevista, expuseram situações em que houve indícios de 

preconceito. Essa negação é um indicativo da teoria acima, de modo que, ao desconsiderar 

que passou por situações de discriminação, ela entende que o trabalho árduo e o 

crescimento dificultoso a faz vitoriosa, e ainda acredita que outras mulheres podem 

despender os mesmos esforços. 

Efetuar a mudança de cultura de toda uma sociedade não é algo simples, mas 

possível de ser realizado com as políticas corretas. Possuir uma verdadeira burocracia 

representativa traz para a sociedade o sentimento de real cidadania e democracia. Para o 

caso do nosso estudo, as mulheres, que por muito tempo foram objeto de submissão, 

quando percebem que existem outras como elas em cargos de destaque, podem sentir-se 

mais engajadas e crentes de suas possibilidades. Deve haver sim uma política voltada para 

este nicho, uma vez que, além de maioria nas escolas, tem sido maioria na população. 

Justifica-se, portanto, políticas e ações voltadas também para as mulheres.  

Sabe-se que há uma agenda para a mudança, e, para que o Brasil se insira na nova 

visão política, é importante que haja transformações nas políticas públicas, de modo a 

termos igualdade substantiva entre gêneros.  
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5. Contribuições, limitações e sugestões para futuros estudos 

O acesso a dados e à disponibilidade das gestoras foram as principais limitações 

enfrentadas durante a pesquisa. Outro fato também importante é que, para podermos 

verificar se há uma incidência do Queen Be entre as entrevistadas da segunda fase da 

pesquisa, seria interessante realizar uma entrevista com as subordinadas, uma vez que 

elas são as mais afetadas. 

Outrossim, observas-se que existem diversos assuntos que podem ser aprofundados sobre 

o tema:  

• necessidade de políticas públicas para mudança de mentalidade quanto a 

possibilidade de a mulher crescer no meio profissional; 

• realização de estudo, de modo a verificar a viabilidade de cotas em cargos 

eletivos; 

• aumento do número de gestoras mulheres na Administração Pública, de modo que 

tenham uma representatividade maior; 

• política públicas, palestras para mulheres, conscientizando sobre a necessidade de 

apoio às suas subordinadas; 

• cursos de liderança voltados para mulheres gestoras. 
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Apêndice 1. Questionário 1 

Abaixo estÁ o questionário aplicado para pesquisa, referente a fase 1 

Apresentação profissional 

 

1. Como foi a ascensão ao cargo? 

2. Você encontrou desafios para o seu crescimento profissional? 

3. É muito importante à carreira o desenvolvimento profissional das mulheres, isto 

é, você acha que conhecimento técnico colabora em quanto para o crescimento 

profissional das mulheres? 

4. Você obteve alguma ajuda, alguém que colaborou com seu crescimento 

profissional, motivando ou algo do gênero? 

5. Quais foram os principais problemas enfrentados no alcance do alto cargo de 

gestão? 

 

Família e trabalho 

 

6. E a esfera familiar? De que forma tem vindo a gerir/conciliar esta esfera com a 

esfera profissional?  

7. Você acredita que é muito importante para a mulher constituir família 

(casamento e filhos)? 

8. Qual a sua percepção com relação ao acesso à posição de cargos de destaque e 

como objetivos secundários? Concordam que existe discriminação? 

9. Há diferença no alcance do alto escalão para mulheres casadas ou com filhos 

das mulheres solteiras? 

10. Você acha que o papel desempenhado pela mulher na família é mais importante 

que o do homem?  

11. Você acha que a mulher deve aceitar reduzir o seu trabalho remunerado para o 

bem da família? E os homens, devem aceitar?  

 

Discriminação 

 

12. De que forma o fato de ser mulher teve/tem influência (dificultado/facilitado) na 

sua ascensão a chefe?  

13. Você acha que é mais difícil o acesso de mulheres do que o de homens a altos 

cargos executivos? 

14. Você acha que as mulheres são discriminadas no acesso a cargos gerenciais? 

Você sente ou sentiu discriminação? 

15. Quais considera serem as características das mulheres que facilitam/dificultam o 

crescimento profissional? 

16. Você acredita que as mulheres têm menos oportunidade que os homens no 

mercado de trabalho? 

 

 

Homem x mulher 

 

17. Você acha que as mulheres precisam se esforçar mais do que os homens para que 

o seu trabalho seja reconhecido? 
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18. Quando os empregos são poucos, os homens devem ter prioridade em ocupá-los 

em relação às mulheres? 

19. Os homens consideram o trabalho mais prioritário do que as mulheres? 

20. Os homens ainda que apresentem as mesmas qualificações que as mulheres 

possuem perfil mais adequado para ocupar cargos gerenciais? 

21. A eleição de uma mulher para o cargo de presidente do Brasil possibilita maior 

igualdade de gênero nos pais? 

22. Você acha que as mulheres são mais competentes do que os homens para o 

mercado de trabalho? 

23. Você acha que o homem deve ser o principal provedor da família? 

24. Como você vê as questões da igualdade/desigualdade de gênero na gestão de 

altos postos na sociedade atual, ou melhor, na Administração Pública 

Fluminense?  

25. Você concorda que há discriminação, quais seriam as medidas a serem tomadas 

no sentido de alterar a atual situação? 
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Apêndice 2. Questionário 2 

Abaixo estão todas as etapas do questionário aplicado para pesquisa, referente a fase 2. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezada participante,  

 

Você está sendo convidada a participar de um estudo sobre Liderança Feminina no 

âmbito do Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro, cujo objetivo é melhor 

compreender o fenômeno no mundo contemporâneo. 

  

Essa pesquisa é objeto de estudo vinculado a um projeto de pesquisa de Mestrado, 

realizado pela servidora desta Secretaria de Estado de Fazenda,  Renata Kessler 

Miltersteiner, vinculado à Escola de Administração Pública e de Empresas da FGV.  

Para entrar em contato sobre o estudo: renata.mil@gmail.com 

 

Você não será identificada neste questionário. Os dados obtidos por meio desta pesquisa 

serão confidenciais e não serão divulgados em nível individual, visando assegurar o 

sigilo de sua participação, sendo tornados públicos, nos meios acadêmicos e científicos, 

os resultados obtidos de forma consolidada. 

 

 O tempo para responder a este questionário é de aproximadamente 15 minutos.  

Caso você concorde em participar desta pesquisa, clique no botão abaixo para prosseguir. 

 

 Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação, e que 

concordo em participar. 

 

Cara participante, 

A seguir você responderá a algumas questões sobre você mesma e seu dia a dia no 

trabalho. Faça com calma e analise cada questão com atenção. Não é preciso ter pressa. 

 

É imprescindível que você seja muito sincera, tendo por base a forma que você pensa e 

se comporta normalmente. 

 

Lembramos que sua participação é confidencial. Ninguém terá acesso a esse banco de 

dados além dos pesquisadores envolvidos, portanto, sinta-se bastante à vontade.   

Muito obrigada pela colaboração! 

 

 

O estudo a seguir é sobre Liderança Feminina. Portanto, antes de iniciarmos, 

gostaríamos de saber se exerce um papel de liderança (função de gestão / supervisão 

/coordenação, ou seja, se atualmente possui subordinados a você): 

Sim  (1)  

Não  (2)  

 

 

mailto:renata.mil@gmail.com
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A seguir estão listados alguns itens relacionados ao autoconceito, definido como 

a percepção que você possui de si mesma.   

Por favor, leia cada um dos itens abaixo e utilize a escala de identificação para avaliá-los. 

Não há respostas certas ou erradas.  

 
Não me 

identifico (1) 

Identifico-me 

levemente (2) 

Identifico-me 

moderadamente 

(3) 

Identifico-me 

demasiadamente 

(4) 

Identifico-me 

totalmente (5) 

Assertividade (94)       

Habilidade para 

liderar (95)  
     

Dominância (96)       

Personalidade Forte 

(97)  
     

Força (98)       

Aggressividade 

(99)  
     

Persistência (100)       

Independência 

(101)  
     

Segurança nos 

próprios valores 

(102)  
     

Disposição para 

arriscar (103)  
     

Compreensão (104)       

Empatia (105)       

Disposição para 

aliviar as dores 

alheias (106)  
     

Sensibilidade com 

as necessidades 

alheias (107)  
     

Compaixão (108)       

Amor às crianças 

(109)  
     

Afetuosidade (110)       

Gentileza (111)       

Zelo (112)       

Delicadeza (113)       
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Por favor, para as expressões incompletas a seguir, indique o quão feminina ou masculina 

você se considera. 

 
Muito 

masculina (1) 
Masculina (2) 

Nem 

masculina ou 

feminina (3) 
Feminina (4) 

Muito 

feminina (5) 

Eu sinto como 

se eu fosse... (1)  
     

Eu aparento ser 

como se eu 

fosse... (4)  
     

Eu faço a 

maioria das 

coisas de uma 

maneira 

tipicamente... 

(5)  

     

Meus interesses 

são em sua 

maioria de uma 

pessoa que é... 

(6)  

     

Me vejo de uma 

forma... (3)  
     

Eu 

normalmente 

uso roupas 

tipicamente... 

(2)  

     

 

A seguir serão apresentadas afirmativas sobre trajetórias de carreira. Indique em que 

medida você concorda com cada uma das afirmativas a seguir. 

 
1 = Discordo 

totalmente (1) 

2 = Discordo 

(2) 

3 = Não 

concordo ou 

discordo (4) 

4 = Concordo 

(6) 

5 = Concordo 

totalmente (7) 

Hoje, eu acredito 

que as mulheres 

que iniciam suas 

carreiras 

enfrentam 

barreiras 

sexistas. (1)  

     

Penso que 

mulheres e 

homens tem que 

superar os 

mesmos 

problemas no 

ambiente de 

trabalho. (4)  
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Acredito que irá 

levar décadas 

para que as 

mulheres 

conquistem 

igualdade aos 

homens nas 

posições de 

gerência. (5)  

     

Acredito que 

grande parte das 

executivas ficam 

muito 

desconfortáveis 

quando precisam 

criticar os 

membros de sua 

equipe. (3)  

     

Penso que as 

mulheres líderes 

sofrem mais 

dores 

emocionais do 

que os homens 

quando existe 

uma crise em sua 

equipe. (13)  

     

Acredito que 

estar em 

evidência cria 

muitos 

problemas para 

nós mulheres. 

(14)  

     

Quanto mais as 

mulheres 

buscarem 

posições de 

liderança, mais 

fácil será para 

aquelas que 

vierem depois. 

(22)  

     

Penso que a alta 

qualificação 

educacional 

ajudará as 

mulheres a 

superarem a 

discriminação. 

(23)  

     

Acredito que nós 

mulheres 

possuímos a 

força para 

superar a 
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discriminação. 

(24)  

Acredito que nós 

mulheres somos 

tão ambiciosas 

quanto os 

homens em suas 

carreiras. (25)  

     

Penso que nós 

mulheres 

possuímos a 

mesma ânsia por 

poder que os 

homens. (26)  

     

Acredito que a 

maternidade é 

mais importante 

para muitas 

mulheres do que 

o 

desenvolvimento 

da carreira. (27)  

     

 

 

A seguir são apresentadas afirmativas relacionadas aos seus comportamentos na gestão. 

Indique em que medida concorda com cada afirmativa. 

 
1 = Discordo 

totalmente (1) 
2 (4) 3 (5) 4 (6) 

5 = Concordo 

totalmente (7) 

Eu trabalho até 

mais tarde para 

terminar um 

projeto. (12)  

     

Eu sempre me 

mostro 

preocupada com 

o bem estar da 

minha equipe. 

(15)  

     

Quando falo 

com meus 

funcionários, eu 

os motivo. (18)  

     

Mesmo quando 

os funcionários 

não expressam 

insatisfação, eu 

ainda sim 

percebo isso 

neles. (21)  

     

Eu apresento 

talento e 

competência 

extraordinários 
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em tudo que 

faço. (24)  

Quando ocorre 

um problema no 

trabalho, eu 

nunca desisto de 

resolver. (27)  

     

Eu argumento 

até que vejam as 

minhas ideias. 

(30)  

     

Eu sempre me 

certifico que 

meus 

funcionários 

recebam o 

crédito por suas 

boas ideias. (33)  

     

Estou sempre 

disposta a ouvir 

meus 

subordinados 

quando eles têm 

conflitos 

pessoais. (37)  

     

Eu amplio 

prazos de 

entrega quando 

meus 

funcionários 

tem 

compromissos 

importantes de 

família. (39)  

     

Eu enfatizo para 

a equipe que 

temos que ser a 

"número um". 

(42)  

     

Mostro 

preocupação 

com 

funcionários que 

estão passando 

por momentos 

difíceis. (46)  

     

Estamos quase no final!!  
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A seguir são apresentadas afirmativas sobre a sua relação com o trabalho e a sua 

carreira 

 

Avalie em que medida você concorda com cada uma delas utilizando uma escala de 1 a 

5 

 

 
1 = Discordo 

totalmente (1) 
2 (2) 3 (3) 4 (4) 

5 = Concordo 

totalmente (5) 

No trabalho, ser 

mulher é 

importante para 

mim. (1)  

     

Normalmente, 

me sinto 

conectada com 

outras mulheres 

no trabalho. (5)  

     

No trabalho, me 

sinto parte do 

grupo das 

mulheres. (7)  

     

Minha carreira é 

uma das coisas 

mais 

importantes da 

minha vida. (10)  

     

As ambições em 

minha vida 

normalmente 

estão 

relacionadas a 

minha carreira. 

(14)  

     

Minha carreira 

tem um papel 

central em 

minha vida. (16)  

     

Eu sou diferente 

da maioria das 

mulheres no 

trabalho. (19)  

     

Estou disposta a 

agir como uma 

mentora para 

outras mulheres 

que estão 

avançando na 

carreira. (21)  

     

Disponibilizo 

meu tempo para 

treinar outras 
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mulheres para a 

gestão. (22)  

Coloco-me a 

disposição das 

mulheres em 

minha equipe 

para falar sobre 

gestão. (24)  

     

Na minha 

carreira, ser 

mulher por 

vezes era/é um 

problema. (26)  

     

 

Pronto!  

Para finalizar, gostaríamos que respondesse a algumas informações sobre você mesma: 

Na sua opinião, qual a característica mais importante que uma mulher deve possuir para 

crescer profissionalmente? 

 

Qual a sua idade?  

 

Qual o seu estado civil? 

Solteira  (1)  

Casada  (2)  

Mora junto  (5)  

Separada  (3)  

Divorciada  (6)  

Viúva  (7)  

Outro  (4)  

 

Você tem filhos? 

Sim  (1)  

Não  (2)  

 

Quantos filhos? 

Maiores de 18 anos  (1)  

Menores de 18 anos  (2)  

 

Há quantos anos você trabalha? (Coloque o total em anos de sua experiência profissional) 

 

Há quanto tempo trabalha no serviço público? 

 

Há quanto tempo você exerce um cargo de gestão? 

 

Quantos subordinados você possui atualmente? 

Do total de subordinados que possui, quantas são mulheres? 

A partir do momento que se tornou elegível ao seu atual cargo, quanto tempo, 

aproximadamente, levou para que formalmente o assumisse? 

 

Qual a sua escolaridade? Indique o maior nível completo. 

Ensino Fundamental  (1)  
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Ensino Médio  (2)  

Graduação  (3)  

Especialização / MBA / Pós graduação  (7)  

Mestrado  (4)  

Doutorado  (5)  

Outra  (6)  

 

 

Por favor, utilize o campo abaixo caso deseje acrescentar comentários, críticas ou 

sugestões sobre o estudo. 

 

Muito obrigada por sua colaboração! Caso queira obter mais informações, entre em 

contato: renatamil@gmail.com 

 


