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RESUMO 

 

Conforme as mulheres entraram e se consolidaram no mercado de trabalho, a maternidade 

passou a ganhar um novo significado e novos desafios, em especial na conciliação entre a 

maternidade e o emprego. Se não bastassem as barreiras como a disparidade salarial entre 

homens e mulheres, a discriminação ocupacional e o teto de vidro que perpetua a desigualdade 

de números de mulheres na liderança, a maternidade é vista como mais uma barreira à mulher 

no mercado de trabalho. Entender esse escopo da maternidade e emprego passa pela história 

das interações entre trabalho e gênero, a carga remunerada, ou não, de trabalho da mulher ao 

longo tempo e o atual cenário de inequidade entre homens e mulheres. Buscar soluções para as 

dificuldades das mulheres em manterem seus empregos e terem a liberdade para exercer a 

maternidade passa por entender o papel das empresas e o que elas já estão fazendo para facilitar 

essa jornada para mães e pais. Com o objetivo de aumentar o debate no tema, assim como 

auxiliar as empresas a desenvolverem e aprimorarem suas próprias práticas de conciliação da 

maternidade e emprego, essa pesquisa foi desenvolvida para responder à pergunta: Como as 

empresas reconhecidas pelo seu trabalho em equidade de gênero endereçam os desafios da 

maternidade? As respostas foram obtidas a partir de uma pesquisa qualitativa baseada em 

entrevistas com profundidade realizadas com gestoras de diversidade e inclusão de 6 empresas 

ganhadoras do prêmio “Mulheres na Liderança 2019” promovido pelo Valor Econômico, 

Instituto Ipsos e a ONG WILL. Utilizando a revisão de literatura para entender a questão 

chegamos na discussão de elementos visíveis como as práticas de conciliação trabalho família 

e a implementação de estratégias de sustentabilidade, passando também por elementos não 

visíveis como trabalho e gênero e o papel da mulher no mercado de trabalho, chegando na 

discussão estrutural de regimes de gênero e nas discussões mais profundas do conceito da 

maternidade e do papel da mulher como vetor de desenvolvimento sustentável. Com esse 

arcabouço foram realizadas as perguntas e coletadas as percepções das gestoras de diversidade 

e inclusão, gerando achados como a importância do pai no processo de maternidade e do regime 

de gênero, que ainda dita o papel da mulher e seu espaço no mercado de trabalho, além de 

relatos sobre a busca por equilíbrio da nova geração e de práticas amplas para promoção da 

capacidade da mulher em desempenhar sua carreira e sua maternidade sem limitações. Foram 

destacadas as estratégias de promoção dos grupos de afinidade e dos comitês executivos, de 

apoio da alta liderança e de troca de melhores práticas entre empresas. As políticas e práticas 

relatadas incluem licenças, flexibilidade, estruturas de apoio, retenção após a licença 

maternidade, programas de saúde e uma base sólida de políticas voltadas à equidade de gênero. 

A pesquisa convida às empresas a refletir e buscar melhores práticas para apoiar mulheres e 

mães em um momento tão complexo como a maternidade principalmente em tempos de 

pandemia e crise econômica.   

 

Palavras-chave: maternidade; emprego; equidade de gênero; liderança feminina; 

diversidade e inclusão  



 

 

 

ABSTRACT 

 

As women entered and joined the labor market, motherhood began to gain new meaning and 

new challenges, especially in the conciliation between motherhood and employment. If barriers 

such as the gender pay gap, occupational discrimination and the glass ceiling that perpetuates 

the inequality of women in leadership were not enough, motherhood is seen as yet another 

barrier to women in the labor market. Understanding this scope of motherhood and employment 

goes through the history of the interactions between work and gender, the paid and unpaid 

burden of women's work over time and the current scenario of inequity between men and 

women. To pursue solutions to women's difficulties in maintaining their jobs and being free to 

exercise motherhood we need to understand the role of companies and what they are already 

doing to facilitate this journey for mothers and fathers. In order to increase the debate on the 

subject, as well as to help companies develop and improve their own practices of conciliation 

of motherhood and employment, this research was developed to answer the question: How do 

companies recognized for their work in gender equity address the challenges of motherhood? 

The answers were obtained from a qualitative research based on in-depth interviews with 

diversity managers and inclusion of 6 companies that won the "Women in Leadership 2019" 

award promoted by Valor Econômico, Instituto Ipsos and  the  NGO WILL. Using the literature 

review to understand the issue, led to the discussion of visible elements such as family work 

conciliation practices, the implementation of sustainability strategies, passing through non-

visible elements such as work and gender and the role of women in the labor market, reaching 

the structural discussion of gender regimes and the deeper discussions of the concept of 

motherhood and the role of women as a lever of sustainable development. With this framework, 

the perceptions of the managers of diversity and inclusion were collected, generating findings 

such as the importance of the father in the process of motherhood and the gender regime, which 

still dictates the role of women and their space in the labor market, as well as reports on the 

search for balance of the new generation and large scope practices to promote the ability of 

women to perform their careers and their motherhood without limitations. The strategies for 

promoting affinity groups and executive committees, leadership support and exchanging best 

practices between companies, were highlighted. Reported policies and practices include leave 

policies, flexibility, care structures, retention after maternity leave, health programs, and a solid 

foundation of gender equity policies. This research invites companies to reflect and seek best 

practices to support women and mothers at a time as complex as motherhood in times of 

pandemic and economic crisis. 

  

 

 

 

Keywords: motherhood ; employment ; gender equity; women’s leadership ; diversity 

and inclusion 
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Introdução 

 

Em abril do ano de 2020, o mundo vivenciava a recém declarada pandemia da COVID 

19, doença causada por um coronavírus desconhecido pela humanidade. A maior parte da 

população mundial estava executando estratégias de distanciamento social (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2020). Governos e comunidades testavam formas de controlar o 

contágio ao mesmo tempo em que se buscavam alternativas para garantir emprego e renda 

(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2020a). Medidas de quarentena estavam 

mescladas com auxílios governamentais, filantrópicos e comunitários para populações 

vulneráveis. O problema principal é que toda a população se tornou vulnerável, no sentido mais 

simples da palavra: “Que é suscetível de ser ferido ou atingido por doença” (VULNERÁVEL 

..., 2019). Em abril de 2020 estávamos vulneráveis a uma mesma doença, ao mesmo tempo, 

colocando em risco sistemas de saúde, organizações sociais e a dinâmica econômica de muitas 

sociedades. Algumas das medidas governamentais em diversos países, incluindo o Brasil, 

buscavam garantir renda para trabalhadores do mercado formal e informal (INTERNATIONAL 

LABOUR ORGANIZATION, 2020b). Sistemas de saúde tentavam se adaptar às novas 

necessidades visando postergar, ou mesmo impedir, o colapso da sua capacidade instalada para 

atender à crescente demanda de internações.  

Enquanto tudo isso acontecia, mulheres continuavam a se tornar mães, bebês 

continuavam a nascer e crianças continuavam a depender de assistência e cuidados em seus 

primeiros dias, meses e anos de vida. Não se podia desacelerar o processo e a carga da 

maternidade como se estava desacelerando a carga do trabalho remunerado. 

No meio de uma crise global de saúde pública não existem certezas, os estudos e dados 

ainda são escassos. Ao final desse período, a expectativa é que seja produzida uma enorme 

quantidade e variedade de estudos e análises sobre os impactos da pandemia e das ações 

públicas no indivíduo e nas relações sociais. Dentre os dados que já foram disponibilizados, a 

convivência levou ao aumento do número de divórcios no país que está nesse processo 

epidemiológico há mais tempo, a China (OSWALD, 2020). No Brasil os casos de violência 

doméstica aumentaram consideravelmente, apenas no Rio de Janeiro o aumento das denúncias 

de violência doméstica foi de 50% desde o início da quarentena estabelecida em março de 2020 

(MAZZI, 2020). 

Enquanto tudo isso acontecia, algumas mulheres estavam entrando nos hospitais e 

maternidades sem certezas quanto à segurança sanitária desses estabelecimentos ou sobre o 
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contágio entre mãe e filho, além de carregar dúvidas sobre a contaminação na amamentação e 

sabendo que não receberiam visitas dos familiares e amigos. “Medo, tensão, ansiedade, 

insegurança, frustração, tristeza e solidão são algumas das palavras que passaram a fazer parte 

do repertório das mulheres” (SANTANA, 2020, s/p) de acordo com 250 gestantes entrevistadas 

no Brasil pela Universidade Federal da Bahia. 

Outras mulheres estavam voltando para suas casas com bebês recém nascidos, sem 

certezas sobre a segurança do próprio lar, com uma rede de apoio que passou a cumprir 

distanciamento social e com as preocupações da manutenção da renda familiar e das licenças 

remuneradas. Ainda um terceiro grupo de mulheres continuava a ter o papel de cuidadora do 

lar, com uma carga maior de trabalho não remunerado, devido a presença das crianças e dos 

outros integrantes da família na mesma casa. Essas mulheres tiveram sua dinâmica de trabalho 

voltada ao papel de mãe aumentada, assim como os pais passaram a ter uma convivência maior 

e a participar mais da dinâmica parental (PLAN INTERNATIONAL, 2020).  

Em todos esses grupos de mulheres, a condição socioeconômica ditou o 

desenvolvimento dessas novas dinâmicas. Para algumas mulheres a situação anterior já era 

precária e se manteve dessa forma, elas continuaram a ter um lar sanitariamente inseguro, a 

serem mais vulneráveis à violência e a receber toda a carga de trabalho doméstico (RIBEIRO, 

2020; STEIN el al., 2020).  

Mas mesmo antes da pandemia de 2020, a situação da mulher enquanto mãe já era 

delicada e cheia de conflitos. A mulher precisava buscar seu espaço enquanto trabalhadora, ao 

mesmo tempo em que tinha que manter um ideal do que é ser mãe (GATRELL, 2013). Durante 

a crise financeira desencadeada em 2008, os regimes de bem-estar social foram desafiados pelos 

ideais liberais a buscar um efetivo corte de custos por meio de políticas de austeridade fiscal. 

Nesses momentos de redução de custos públicos, as mulheres se tornaram um grupo vulnerável 

pela diminuição de políticas que, direta e indiretamente, corroboravam para a agenda de 

equidade de gênero (DURBIN et al., 2017). Em termos de efeitos das políticas de austeridade, 

um exemplo significativo é o caso do Reino Unido onde 6 dos 8 bilhões de libras de cortes de 

custo programados em 2010 seriam retirados das mulheres por meio de cortes em políticas de 

bem-estar e mudanças em regras fiscais (WOHL, 2014). Apesar da distância entre o Reino 

Unido e o Brasil, a falta de estrutura e políticas de apoio à maternidade e as dificuldades no 

mercado de trabalho parecem por muitas vezes se encontrar na realidade das mulheres.  

Enquanto trabalhadora, a mulher encontrava em seu caminho barreiras como a diferença 

salarial, o teto de vidro e a distribuição de cargos de forma preconceituosa (CAVAZOTTE et 

al., 2010). Conciliar a carga do trabalho remunerado com a carga do trabalho não remunerado 
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era, e ainda é, um desafio para muitas mulheres e que trazia uma grande diferença de 

expectativas sociais e remuneração. No Brasil, os homens recebem um salário na média 20,7% 

superior ao salário das mulheres (GOEKING, 2019). Se nas organizações privadas, poucas 

empresas medem se os cargos e promoções são distribuídos de forma justa e igualitária, na vida 

pública a representatividade das mulheres nos cargos parlamentares brasileiros é de 16,4% 

(UNDP, 2019).  Em termos globais, considerando as 500 maiores empresas do mundo, as 

mulheres representam 3% dos cargos de CEO, 6% da alta gestão e 15% dos cargos em conselhos 

(STEVENS, 2010), espelhando uma realidade quantitativa de discrepância entre homens e 

mulheres na liderança de grandes organizações.  

A disparidade entre gêneros no mercado de trabalho é relevante não só no Brasil como 

no mundo. O problema vivido pelas mulheres é global a ponto de o tema “Igualdade de Gênero” 

ser escolhido pela ONU, em 2015, como um dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável que norteiam a ‘Agenda 2030’ (ONU BRASIL, 2015) e direcionam políticas 

públicas e práticas empresariais.  

Enquanto mãe, a mulher encontrava a sua carga de trabalho não remunerada com um 

peso muito maior do que os homens (UNDP, 2019), a falta de participação dos pais na criação 

dos filhos e, por muitas vezes, riscos para a própria saúde com números ainda alarmantes em 

relação a mortalidade materna. A carga do trabalho não remunerado das mulheres em 2015 era 

três vezes maior que a dos homens (UNDP, 2015), essa carga não remunerada inclui o trabalho 

como cuidadora dos filhos, pais e dependentes, o trabalho comunitário e todas as tarefas 

domésticas. A participação dos pais na criação dos filhos foi mencionada durante todas as 

entrevistas realizadas para esta pesquisa como um tema a ser trabalhado.  

Um tema intrínseco ao processo da maternidade e que não deve ser esquecido é a saúde 

e mortalidade materna. A saúde materna foi tema dos Objetivos do Milênio da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e não alcançou a meta de diminuição em 75% dos casos de mortalidade 

materna até 2015. Nesse sentido, ainda contabilizamos 810 mortes de mulheres por causas 

relacionadas ao parto e gestação a cada dia no mundo (UNFPA, 2019). O tema continua, hoje, 

como meta da ONU por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro do 

Objetivo 3 – Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2015). 

Quando adicionados os papéis de mãe e de trabalhadora, a realidade brasileira mostrava 

um cenário na qual 48% das mulheres eram demitidas ou pediam demissão, do período após a 

licença maternidade até dois anos após o nascimento (MACHADO; NETO, 2016). Isso 

significa que quase metade das mulheres que utilizaram a licença maternidade perderam suas 
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fontes de renda. Quase metade das mães precisaram entrar no mercado informal, virar 

empreendedoras de forma forçada ou depender financeiramente de parceiros e família. 

Se a situação das mulheres, enquanto mães e trabalhadoras, já merecia atenção especial 

antes da pandemia, agora o tema se torna ainda mais crítico tendo em vista os impactos 

socioeconômicos que já fazem parte da nossa realidade e que serão cada vez mais severos. Se 

em um cenário anterior à pandemia era necessário buscar novas alternativas para que as 

mulheres tivessem a liberdade de exercer suas profissões e a maternidade em todo seu potencial, 

agora, passa a ser tema agravado por novas dinâmicas das relações sociais em momento de 

crise. Ao mesmo tempo, é importante entender a mulher como vetor de desenvolvimento de 

uma comunidade (SEN, 2010) e como uma importante agente para mudança da realidade 

socioeconômica em tempos de crise. 

Por outro lado, é importante entender o papel das grandes empresas, corporações 

nacionais e transnacionais também como vetores de desenvolvimento e de mudança. As 

corporações transnacionais, nos últimos anos, passaram a ter uma capacidade cada vez maior 

de influenciar as relações e dinâmicas globais, transcendendo limites e fronteiras territoriais. 

Elas operam em múltiplos territórios, mudam suas sedes e filiais de país em busca de benefícios 

econômicos, e gerenciam funcionários e fornecedores em um escopo global. Segundo o Institute 

for Policy Studies (2000), números de faturamento contrastados com números de Produto 

Interno Bruto (PIB), no ano de 2000, podiam levar à conclusão de que algumas corporações já 

eram mais poderosas do que grande parte dos países.  

A capacidade de influência das grandes empresas atinge as esferas econômica e política, 

as relações sociais e o cotidiano das sociedades. Essa grande capacidade de influência dá a essas 

organizações a oportunidade de discussão e implementação de temas relevantes que podem ser 

alavancados em escopo global. Segundo Conell (2009), a dinâmica das transnacionais deve ser 

explorada exatamente por produzir efeitos significativos na temática de gênero em interações 

complexas e multifacetadas. Em pesquisa realizada em 2019 pela organização não 

governamental WILL (Women in leadership in latin américa), a publicação Valor Econômico 

e o Instituto Ipsos, 19 das 22 empresas premiadas pelo tema mulheres na liderança são 

corporações multinacionais (RHEVISTARH, 2019). 

Em termos macroeconômicos, alguns estudos quantitativos conseguem relacionar a 

diminuição da desigualdade de gênero de um país ao seu crescimento econômico (EDEN; 

GUPTA, 2017) para consequente benefício de empresas nacionais e transnacionais. As 

corporações transnacionais têm, então, o potencial para promover e serem pioneiras nas 

questões relacionadas à equidade de gênero, como a maternidade no mercado de trabalho.  
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Ao juntar esses dois elementos, desafios das mulheres enquanto mães no mercado de 

trabalho e a ação de grandes empresas, é que emergiu o presente estudo. O efeito da pandemia, 

tanto nas mulheres e mães quanto nas empresas, apenas o tornou mais relevante e urgente. As 

empresas vão passar por períodos complexos de crise e a facilitação de práticas empresariais 

que superem a crise ao mesmo tempo que tragam desenvolvimento às suas comunidades foi um 

dos motivadores finais do estudo.  Ao buscar facilitar às empresas discutir, entender e melhorar 

sua atuação no tema maternidade, o caminho escolhido para a pesquisa foi o de entendimento 

das práticas voltadas à maternidade de empresas reconhecidas por seu trabalho com o pilar 

mulheres e equidade de gênero.  

A questão de pesquisa que norteou o estudo foi ‘Como as empresas reconhecidas por 

seu trabalho em equidade de gênero endereçam os desafios da maternidade?’. Para 

responder a esta questão de pesquisa, este estudo, de natureza qualitativa, foi baseado na 

entrevista de gestores de empresas que são reconhecidas pelo seu trabalho na temática mulheres. 

A percepção desses gestores, ganhadores de prêmios também pelo trabalho com mulheres na 

liderança, é relevante e pode contribuir para que se entenda o perfil das melhores práticas e 

políticas voltadas a maternidade. 

Durante a etapa de revisão de literatura para a execução dessa pesquisa foram buscados 

casos, publicações e estudos que clarificassem a pergunta de pesquisa em sua totalidade ou nos 

seus principais conceitos. Os principais conceitos passam pelo tema de maternidade, equidade 

de gênero e conciliação trabalho - família. A ligação entre esses temas foi pesquisada em 

diferentes bases de dados internacionais. 

Foram encontrados estudos que defendem que ainda há espaço ao desenvolvimento de 

pesquisa no tema conciliação e conflito trabalho – família.  Dentro do universo de publicações 

científicas que endereçam o contexto do conflito trabalho - família, que já não é extenso 

(OLIVEIRA et al., 2013; FEIJÓ et al., 2017), 95% da pesquisa é originada nos Estados Unidos 

da América ou no Reino Unido (WILLIAMS et al., 2015), o que abre um espaço considerável 

para a pesquisa do contexto brasileiro. Utilizando a revisão da produção científica realizada por 

Vilela em 2018, o volume de publicações científicas revisadas por pares que tratavam 

especificamente do tema e do termo ‘conflito trabalho família’ no âmbito brasileiro não passava 

de 9 trabalhos entre 2002 e 2018 nas bases de dados Scielo, Capes e Spell (FEIJÓ et al., 2017; 

VILELA, 2018). Dessa forma, com base nos dois estudos apontados acima, existe espaço para 

uma publicação que analise o conflito trabalho-família por um olhar atual e origem brasileira, 

principalmente se o objeto de estudo foi o contexto em que esse conflito acontece.  
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A questão de gênero aparece nas publicações analisadas por Vilela (2018) voltada ao 

empreendedorismo ou como parte acessória das pesquisas realizadas, mas sem um foco 

específico na maternidade tanto no período da gestação quanto em ralação a novas mães. Mais 

especificamente ao objeto do presente estudo, em nenhum dos artigos identificados por Vilela 

(2018) é destacado o objetivo de compreender a percepção dos gestores de recursos humanos, 

diversidade e inclusão quanto as práticas de conciliação trabalho família voltadas a 

maternidade. 

Vilela (2018) incluí, ainda, observação sobre a carência do tema de gênero nas 

publicações, considerando a relevância do papel histórico da mulher na sociedade como 

principal cuidadora da família e sua crescente imersão no mercado de trabalho. Observação 

semelhante sobre a carência de estudos que foquem nas questões de gênero em relação ao 

trabalho-família também é feita por Joan C. Williams (2016), jurista norte-americana focada 

nos desafios das mulheres no mercado de trabalho e autora de diferentes livros sobre gênero, 

trabalho, maternidade e vieses implícitos de gênero. Em um artigo que revisa os estudos 

publicados, Williams (2016) afirma que os estudos ignoram as questões específicas das 

mulheres e os diferentes papéis que as mulheres exercem nesse conflito trabalho família. Assim, 

a junção dos três principais temas (maternidade, equidade de gênero e conciliação trabalho - 

família) em um estudo só não foi encontrada por nenhuma das pesquisas mencionadas acima.  

Com base nesses estudos mencionados acima e na literatura pesquisada para a 

elaboração dessa dissertação, o tema conflito trabalho-família se mostra carente de produção 

científica atualizada em âmbito nacional e sem menções recentes no subtema maternidade como 

um dos momentos de conflito.  A percepção dos gestores de recursos humanos e diversidade e 

inclusão quanto aos dois temas também não aparece na lista de publicações científicas 

brasileiras (revisadas por pares) que incluem o conflito trabalho família e consequentemente a 

ideia de conciliação entre esse conflito. Apesar da recente portaria publicada pelo Ministério da 

Mulher, Direitos Humanos e da Família com foco na conciliação trabalho família, o tema ainda 

pode ganhar maior representatividade nas mais recentes publicações acadêmicas nacionais.  

O intuito do presente estudo é aumentar a contribuição no campo das discussões dos 

conflitos trabalho-família no âmbito brasileiro e no contexto da maternidade. Ao mesmo tempo, 

se espera contribuir ao desenvolvimento das iniciativas para promoção da equidade de gênero 

a partir de um dos temas que são mais relacionados a essa desigualdade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho: a maternidade e seus desafios. A pesquisa busca 

compreender as iniciativas que as empresas reconhecidas por seu trabalho com equidade de 

gênero adotam em relação a maternidade, a partir da percepção dos gestores de recursos 
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humanos e diversidade e inclusão. O propósito da pesquisa é trazer a perspectiva do gestor e 

sua visão sistêmica para a discussão tanto das inciativas de conciliação trabalho família mais 

conhecidas, como licenças maternidade e paternidade ampliadas, trabalho com horário flexível, 

quanto outras formas e mecanismos desenvolvidos pelas organizações para auxiliar no 

momento da maternidade e garantir a permanência de talentos, a equiparação de salários e de 

quantidade de mulheres na liderança.  

É importante pensar as iniciativas tanto pelo seu papel de mudança de processos quanto 

pelo seu papel de mudança de resultados. É preciso trazer a discussão para o pragmatismo tão 

comum no ambiente de negócios, onde resultados são peça fundamental para a propagação de 

práticas e de métodos. Apesar da dificuldade de relacionar e fazer análises de causa efeito com 

as iniciativas voltadas à maternidade e os resultados em equidade de gênero, é preciso que sejam 

formados fóruns de discussão nesse sentido para promover políticas e iniciativas que realmente 

gerem resultados ou para buscar iniciativas empresariais que tenham mais eficácia e eficiência. 

A discussão de resultados é fundamental para que as organizações realmente estejam a frente 

das iniciativas para promoção da equidade de gênero nesse momento tão complexo quanto a 

maternidade. 

Se espera que com esse estudo a concepção das iniciativas atuais de conciliação trabalho 

família, as estratégias utilizadas pelas empresas e os mecanismos de implementação dessas 

estratégias sejam expostos e divulgados para gerar novos debates e discussões no meio 

empresarial. A busca de melhores práticas ou do entendimento da eficácia das práticas 

existentes pode auxiliar as organizações que buscam promover a equidade de gênero também 

no subtema maternidade.  

O questionamento de “Como as empresas reconhecidas por seu trabalho em 

equidade de gênero endereçam os desafios da maternidade?” , apesar das suas limitações, 

pode trazer uma reflexão de cunho prático para as organizações que buscam melhor 

desempenho na equidade de gênero e inspiração para a criação e melhoria das políticas formais 

de recursos humanos, diversidade e inclusão. 

 Ainda que possuam papéis e responsabilidades diferenciadas, as estruturas de recursos 

humanos, diversidade, inclusão e as estruturas de sustentabilidade e responsabilidade social 

corporativa podem se unir no tema equidade de gênero para promover um desenvolvimento 

sustentável que entende o papel da mulher como primordial para o avanço das agendas de 

desenvolvimento,  contemplando desde as ideias de Amartya Sen quanto o discurso feminista 

preconizado por Simone de Beauvoir. Apesar da diferença entre as temáticas de cada uma das 

estruturas corporativas mencionadas acima, nas relações sociais é de suma importância perceber 
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o complexo nível de interconexões entre todas essas discussões para que se possa construir um 

futuro sustentável tanto em termos financeiros e ambientais, mas principalmente em termos 

sociais. 

Assim, para apresentar a resposta à questão de pesquisa, esse estudo está estruturado em 

cinco partes. A primeira parte explica e exibe dados do contexto das mulheres no mercado de 

trabalho e sua relação com o desenvolvimento sustentável, assim como traz a realidade 

brasileira lançando luz às mulheres enquanto mães A segunda parte do trabalho se utiliza de 

diferentes referenciais teóricos para analisar o tema maternidade e emprego, seguida do terceiro 

tópico, que engloba a metodologia do estudo. A quarta parte apresenta as entrevistas, 

destacando as percepções dos gestores do tema maternidade dentro das empresas participantes 

e analisa os resultados das entrevistas de forma a identificar padrões e estratégias adotadas pelas 

empresas. A quinta parte traz a conclusão do estudo. 

Este estudo não se propõe a gerar um modelo universal a ser adotado, afinal as empresas 

que participaram da pesquisa são uma amostra reduzida, pontual e caracterizada como empresas 

altamente qualificadas no tema mulheres. Mas se espera que as conclusões contribuam para 

discussões pelos líderes de recursos humanos, diversidade e inclusão sobre o que pode ser feito 

quanto ao tema maternidade em suas empresas. Em um momento de pandemia e crise durante 

o qual esse trabalho foi concluído, o papel das empresas será primordial para atenuar os efeitos 

sociais das medidas adotadas e da nova realidade que estará à espera de toda a sociedade e de 

modo ainda mais contundente junto às mães, gestantes e mulheres. 

Se por um lado a pandemia é um momento de crise global, por outro as crises nos 

possibilitam pensar em que mundo queremos construir para o futuro (HARARI, 2020). 

Repensar a forma como lidamos com a maternidade no ambiente social é uma tentativa de longa 

data,  que passou , por exemplo, por Simone de Beauvoir em 1949 e seu discurso da liberdade 

da mulher em ser mãe mas não apenas mãe, e por Amartya Sem em 2000 na sua crença do papel 

primordial da mulher no desenvolvimento sustentável.  

Se o momento é propício para repensar como se dão as dinâmicas da maternidade no 

trabalho e como podemos melhorar as condições para mães e pais de todas as identificações de 

gênero, então o estudo a seguir é um convite à reflexão de empresas e gestores.  

 

Percurso da pesquisadora 

 

O percurso metodológico do presente estudo foi influenciado pela ideia de Otto 

Scharmer e de pesquisadores da Teoria U, que defendem que resultados mais inovadores e 
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eficazes são possíveis quando o indivíduo está aberto às possibilidades do futuro e não apenas 

é guiado por padrões do passado. A mudança de uma visão voltada não mais às reflexões do 

passado, mas conectada às possibilidades futuras é refletida pela Teoria U em uma jornada de 

busca do conhecimento que envolve a pesquisa e a vivência do pesquisador (SCHARMER, 

2014). A busca por conceitos e práticas atuais de articulação e conciliação trabalho – família se 

mistura à coleta das percepções das gestoras de diversidade e inclusão para que possa ser 

entendida, observada e aprendida a realidade das mulheres enquanto mães no mercado de 

trabalho e o como as empresas podem agir para melhorar essa dinâmica. Um dos limites da 

presente pesquisa é presenciar o problema pelo olhar das gestoras de diversidade e inclusão e 

não poder contar com o olhar das mães, pais e outros envolvidos na maternidade e no ambiente 

de trabalho.  

Um dos preceitos da Teoria U é que conhecemos apenas uma parte pequena do problema 

que enfrentamos, como um iceberg (PRESENCING INSTITUTE, 2020). Para encontrar 

melhores soluções é preciso compreender o resto do iceberg e o que o forma, como na figura 

abaixo:                                           

Figura 1: Modelo do Iceberg 

Fonte: PRESENCING INSTITUTE, 2020 

Pensando nesse modelo é que foram buscadas as referências teóricas e conceituais deste 

trabalho que constam no capítulo ‘Revisão de literatura’. Fazendo um paralelo com a figura do 

modelo do iceberg, temos: 

 

1. A primeira camada visível do problema desse estudo: os desafios das 

mães no mercado de trabalho, como exposto no item “maternidade e emprego”. 

2. Logo abaixo temos as questões estruturais espelhadas nos itens mais 

práticos e próximos do que visualizamos como os descritos no item ‘empresas 
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familiarmente responsáveis e empresas amigas da família’ em oposição ao que foi 

explicado no item ‘conflitos trabalho família’.  

3. Em um nível abaixo temos os paradigmas do papel da mulher no item 

‘regimes de gênero’ e do papel das empresas no item ‘estratégias organizacionais e 

desenvolvimento humano’.  

4. E abaixo de todo esse peso do iceberg, está a camada mais profunda e 

conceitual enraizada no que consideramos como o que é ser mãe e o que é ser mulher, 

explorados nos itens ‘o conceito de maternidade’ e ‘desenvolvimento como liberdade e 

o papel das mulheres’. 

 

Outro aspecto da Teoria U é que ela tem esse nome por focar no movimento do 

indivíduo, ou dos indivíduos, na busca de soluções de problemas por meio de um movimento 

de descida, paralização e subida. O movimento do U pode ser dividido em 3 etapas: a descida 

com o foco na observação, o fundo do U com a ideia de compartilhamento e reflexão de tudo o 

que foi observado e absorvido pela jornada, e a subida rápida com foco na prototipagem e em 

colocar em prática as soluções para obter respostas dos stakeholders (SCHARMER, 2014). 

Uma das principais etapas da Teoria U é a descida do U e a busca por conhecimento a partir da 

observação e da aproximação com o problema. As conversas com as gestoras fazem parte 

exatamente desse momento de observação, a percepção delas e os relatos foram capazes de 

aproximar o estudo da realidade atual e evitaram que as análises e conclusões fossem baseadas 

apenas em documentos e números do passado. O método científico exposto no capítulo de 

metodologia pode ser entendido como o método utilizado base do U para organizar e legitimar 

a observação, assim como as análises, conclusões e os apêndices são parte da subida do U e 

servem de insumo para a prototipagem de empresas e organizações na busca de soluções para 

melhorar a experiência das mulheres enquanto mães no mercado de trabalho em suas políticas 

e práticas voltadas a maternidade. Apesar de não fazer parte explicitamente do método 

científico, a Teoria U e o Modelo do Iceberg também guiaram a execução do presente estudo e 

refletem um pouco a jornada da pesquisadora. Como discutido durante o processo de defesa 

dessa dissertação junto a banca de avaliação, a Teoria U pode ser entendida como uma teoria 

de ação, e exatamente por se pretender a ação e a mudança é que a presente pesquisa se encaixa 

neste contexto e neste percurso. 
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Equidade de gênero e trabalho no Mundo e no Brasil 

 

1995: A revolução para a equidade de gênero 

 

A História provavelmente irá julgar o progresso do século 21 a partir de 

uma questão principal: existe uma crescente igualdade de oportunidades 

entre as pessoas e entre as nações?   

(UNDP, 1995, p. 3, tradução nossa) 

 

A reflexão acima abre o Relatório do Desenvolvimento Humano da ONU de 1995 

trazendo a reflexão sobre a busca por igualdade de oportunidades. Ao definir o tema principal 

do relatório, como ocorre em cada edição, a ONU apresentou desta vez a defesa da equidade de 

gênero. O relatório de 1995 levantou a bandeira de que “se o desenvolvimento se destina a 

ampliar as oportunidades para todas as pessoas, então a exclusão contínua das mulheres [...] 

deforma totalmente o processo de desenvolvimento” (UNDP, 1955, p. 3). Contudo a realidade 

da época foi definida como um momento na história que “em nenhuma sociedade as mulheres 

desfrutam das mesmas oportunidades que os homens” (UNDP, 1955, p. 12).  

No momento do relatório de 1995 as mulheres ocupavam 10% dos cargos parlamentares 

e apenas 14% dos cargos de gerência no mercado de trabalho. Era um mundo onde as mulheres 

representavam 66% da população analfabeta e 70% das pessoas em situação de pobreza. 

Por outro lado, alguns dos indicadores apresentados no relatório mostravam evoluções 

positivas para as mulheres comparados aos anos 70, dentre eles o fato de que a expectativa de 

vida feminina havia crescido a uma taxa 20% mais rápida do que os homens e as altas taxas de 

fertilidade saíram de 4,7 nascidos vivos por mulher para 3,0. Os contraceptivos contemporâneos 

à época eram utilizados por mais da metade das mulheres dos países em desenvolvimento, 

mudando a capacidade de escolha e controle das mulheres sobre seu corpo, apesar da saúde 

materna ainda ser um fator de enorme dificuldade e de resultados pouco positivos. Os índices 

relacionados a educação também melhoraram de forma expressiva, tanto em quantidade de 

meninas matriculadas na educação primária e secundária (de 38% em 1972 para 68% em 1992), 

quanto na quantidade de mulheres no ensino superior, ultrapassando em 32 países o número de 

homens matriculados em faculdades (UNDP, 1995). 

Ainda assim, a mudança positiva em relação a saúde e a educação não se sobrepunha 

aos obstáculos e desafios da desigualdade de gênero em termos econômicos e políticos. As 

mulheres ainda enfrentavam grande dificuldade de acesso aos serviços financeiros, 
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representando apenas 11% dos beneficiários dos serviços e programas de crédito. Nos países 

em que foi possível realizar a comparação, as mulheres recebiam apenas 75% do salário dos 

homens em setores não agrários. Em todas as regiões os índices demonstravam um número 

maior de mulheres desempregadas do que de homens.   

O relatório identifica como uma das alavancas da desigualdade de gênero o fato de que 

grande parte da contribuição econômica feminina era subvalorizada. Era estimado que o 

trabalho que as mulheres realizavam sem remuneração equivalesse a aproximadamente 11 

trilhões de dólares. Quando entendemos trabalho não somente como o emprego remunerado, 

mas como outras formas de trabalho não remunerado em atividades domésticas e comunitárias, 

temos que mesmo em países industrializados, 2/3 do trabalho dos homens era remunerado, já 

as mulheres trabalhavam 2/3 da sua carga de trabalho de forma não remunerada. Em 1995 essas 

disparidades da carga de trabalho e do trabalho não remunerado já eram discutidas e 

consideradas como barreiras para a ação das mulheres e para a sua inclusão econômica. Ao 

final da análise dos desafios econômicos às mulheres, o relatório traz uma declaração muito 

relevante ao seu tempo e que se mantem atual: “Homens também terão que compartilhar mais 

a carga de trabalho doméstico e comunitário” (UNDP, 1995, p. 17). 

A UNDP (1995) indica, como primeiro item de um caminho para o futuro, encorajar 

os homens a participar do cuidado da família. Nos anos 80 algumas sociedades industriais 

evoluíram da licença maternidade para a garantia de direitos dos pais ao cuidado dos filhos. 

Foram criadas as licenças paternidade, ainda que curtas ou não remuneradas. Em 1992 o Japão 

incluiu a licença parental para pais e mães e os Estados Unidos permitiram a licença parental 

em 1994 de forma não remunerada. Já os países nórdicos apresentaram práticas mais avançadas. 

A Finlândia, que já garantia o direito dos pais e mães a diminuir a carga horária de trabalho 

para o cuidado da família desde 1976, acrescentou  a garantia de um dos pais ficar em casa até 

os 3 anos de idade da criança ou da comunidade cuidar dessa criança enquanto os pais estão 

trabalhando. 

O segundo item exposto como solução era o trabalho flexível e a ideia de que, se os 

trabalhadores pudessem escolher seus horários, poderiam articular melhor o trabalho 

remunerado com suas outras responsabilidades familiares. “Muitos aspectos econômicos e 

institucionais podem precisar ser reformulados para estender mais opções para mulheres e 

homens no local de trabalho” (UNDP, 1995, p. 17). A Suécia, Alemanha e Japão já possuíam 

práticas nesse sentido da flexibilidade. As empresas também estavam começando a permitir o 

trabalho remoto ou a providenciar creches aos filhos dos funcionários nas suas próprias 

instalações.  
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Considerando alguns dos principais indicadores do relatório na figura 2 abaixo, as 

diferenças entre homens e mulheres já eram contabilizadas em 1995 com números que 

expunham problemas globais de desigualdade e que, apesar de não ser o foco único do relatório, 

já apontavam e indicavam as latentes disparidades entre emprego e gênero. 

 

Figura 2: Indicadores globais emprego e gênero de 1995 

Fonte: Adaptado de UNDP, 1995 

 

Apesar do relatório citado acima ter sido elaborado vinte e cinco anos atrás, a 

preocupação ainda é a mesma e ainda há muito espaço para garantir que a História julgue o 

nosso século como um século de avanços significativos e perenes em relação à equidade de 

gênero.  

 

2015: O trabalho como motor do desenvolvimento humano 

 

Após vinte anos da publicação do relatório de 1995, os temas escolhidos pela ONU 

foram os desafios e oportunidades do trabalho como ferramenta para o desenvolvimento 

humano. Nesse relatório de 2015, o desenvolvimento humano significa “alargar as escolhas 

humanas atribuindo maior destaque à riqueza da vida humana e não simplesmente à riqueza das 

economias” (UNPD, 2015, p.15). Em 2015, 44% das pessoas no mundo tinham um emprego 

(3,2 bilhões de 7,3 bilhões de habitantes do planeta) e a ONU buscava garantir que esses 

empregos promovessem o desenvolvimento humano. A ONU insere nesse relatório o trabalho 



 

24 

 

como ferramenta de garantia da subsistência e de segurança econômica que, por sua vez, seriam 

essenciais para temas como a equidade de gênero.  

Se no relatório de 1995 o emprego e o mercado de trabalho ainda são campos em 

expansão para as mulheres, em 2015 eles são apresentados como alavanca para diminuir a 

desigualdade de gênero. É importante ressaltar que o trabalho não é entendido apenas como 

emprego, mas também como trabalho de cuidados a terceiros, o trabalho criativo e o trabalho 

voluntário. O relatório vai mais a fundo ao afirmar que o trabalho de “cuidados a terceiros gera 

coesão social e reforça os laços nos seios das famílias e comunidades” (UNDP, 2015, p.15) 

O trabalho também não é visto como alavanca direta ao desenvolvimento humano, já 

que existem condições de trabalho que representam princípios contrários ao desenvolvimento, 

como trabalho infantil ou escravo. Além da existência de um trabalho, outras questões também 

podem ser levantadas para entender tanto a sua qualidade quanto a sua contribuição para o 

desenvolvimento humano. Uma das questões enfrentada pelo ONU era “será que o emprego 

permite um equilíbrio flexível entre a vida profissional e privada?” (UNDP, 2015, p. 21) 

Ainda assim, o relatório de 2015 aponta que, apesar de passados vinte anos do relatório 

voltado a equidade de gênero, as mulheres continuavam em desvantagem no mercado de 

trabalho e também em relação ao volume de trabalho não remunerado. Para as mulheres, os 

pontos principais do trabalho remunerado que lhe colocam em desvantagem são a 

vulnerabilidade, o valor da remuneração e a falta de representação em cargos de gestão. Por sua 

vez, os principais pontos de desvantagem do trabalho não remunerado são o volume desigual 

de trabalho no cuidado com familiares e a distribuição desigual do trabalho doméstico (UNDP, 

2015).  

As mulheres continuavam respondendo pela maior carga de trabalho global, com 52% 

de todo o volume de trabalho. Em termos de emprego, 47% das mulheres acima de 15 anos 

estavam empregadas em contraponto a 72% dos homens. Aos homens cabiam 2/3 do trabalho 

remunerado, e às mulheres 3/4 do trabalho não remunerado. O valor econômico desse trabalho 

não remunerado continuava a ser desconsiderado das análises de riqueza ou produção dos países 

(UNDP, 2015). 

 A separação de quem faz o trabalho remunerado e o não remunerado é definida pelo 

relatório de 2015 (UNDP, 2015) como fator de grande representatividade entre os gêneros. As 

mulheres continuavam sendo responsáveis pelos trabalhos domésticos, que englobam da 

preparação das refeições à busca de água, resultando em pouco tempo disponível para educação 

ou mesmo para um trabalho remunerado. O tempo para vida social ou lazer caia de 4,5 horas 

por dia aos homens para 3,9 horas por dia para as mulheres. Um dos grandes riscos às mulheres 
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era a vulnerabilidade do emprego, pelo alto número de mulheres em empregos não formais ou 

autônomas, sem proteção de serviços sociais e com remunerações inconsistentes. 

A diferença entre a remuneração de homens e mulheres era de 24% e os cargos ocupados 

por mulheres na gestão das empresas ainda era baixo, representando apenas 25% do total. Na 

América Latina, as mulheres dos cargos de alta liderança eram remuneradas em apenas 53% do 

valor que os homens ganham no mesmo cargo. A ocupação de mulheres em cadeiras no 

parlamento foi para 22,6% em 2015 (INTERPARLIAMENTARY UNION, 2015). 

Em uma análise de efeitos e consequências constante do relatório de 2015, foram 

expostos efeitos adversos de políticas de apoio às mulheres gerados devido a lógica de mercado 

da época. O principal exemplo é o caso da licença maternidade. Em 2015, dos 185 países 

pesquisados pela ONU, apenas os Estados Unidos e a Papua Nova Guiné não tinham programas 

de licenças maternidade remuneradas pelo Estado e/ou pelo empregador. No geral, 85% dos 

países concediam ao menos 12 semanas de licença maternidade. Importante ressaltar que a 

recomendação da ONU é a garantia de 14 semanas de licença com remuneração de no mínimo 

2/3 do salário, o que era cumprido por 1/3 dos países.  

O efeito adverso reportado pela ONU era a diminuição da renda das mães após o retorno 

da licença. O tempo de afastamento levava a mulher a perder as promoções, oportunidades de 

emprego e até a migrar para formas de trabalho de maior vulnerabilidade e menor salário como 

os empregos part-time. Na França, cada ano de licença levava a uma queda de 7% no salário. 

Na Alemanha, esse número variava de uma queda de 6% até 20% do salário. No Reino Unido 

o que mudava não eram os salários, mas o modelo de contratação, quando 60% das mulheres 

passaram a trabalhar em contratos part-time após a primeira gestação, em uma realidade em 

que apenas 10% dos homens estavam submetidos a esse modelo de contratação. O efeito no 

salário era significativo no Reino Unido, 40% das mulheres em empregos part-time recebiam 

menos que um salário mínimo e a diferença de remuneração entre um contrato part-time de 

uma mulher e um contrato integral de um homem era de redução de 30% do salário para as 

mulheres. No Chile, uma lei para que as empresas pagassem pelo cuidado dos filhos pequenos 

de suas funcionárias acabou acarretando uma queda do salário inicial das mulheres em até 20%, 

já que os empregadores entendiam que o custo das mulheres em idade fértil seria maior. O 

efeito em cascata dessa lógica de custos foi a menor contratação de mulheres. Apesar de em 

2015 já existirem casos e países que permitiam a licença parental e sua extensão aos homens, a 

sua utilização era baixa (UNDP, 2015).  

O relatório defende que para que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades, 

é preciso pensar em políticas que enderecem as diferenças entre trabalho remunerado e 
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não remunerado. Entre as políticas propostas estão: aumentar as capacitações de trabalho ao 

público feminino, principalmente voltado a tecnologia e matemática; medidas que tragam maior 

representatividade feminina em cargos de liderança; intervenções para casos de assédio e 

discriminação no ambiente de trabalho; licença parental a ser usufruída pelo pai e pela mãe; 

aumento das opções de prestadores de cuidados que substituam a necessidade da mulher 

como cuidadora (como creches, lares para idosos, programas para crianças e idosos); regimes 

de trabalho flexíveis ; incentivos ao retorno das mulheres após o parto; valorização do 

trabalho não remunerado de prestação de cuidados; geração melhores dados sobre a 

disparidade entre trabalho remunerado e não remunerado e sua relação com os gêneros (UNDP, 

2015).  

Os indicadores e as análises do relatório de 2015 mostram um leve avanço em alguns 

itens como mulheres em cargos de gestão ou representatividade parlamentar, mas ainda há uma 

disparidade relevante quando se fala do tempo e remuneração do trabalho, conforme Figura 3. 

 

Figura 3: Indicadores globais de emprego e gênero de 2015 

 

Fonte: Adaptado de UNDP, 2015; INTERPARLIAMENTARY UNION, 2015. 

 

Comparado ao relatório de 1995, vemos que as recomendações seguem  a mesma linha 

de pensamento de permitir às mulheres um espaço maior ao mesmo tempo em que se dá a elas 

os serviços e mecanismos de apoio que as possibilite gerenciar a vida profissional, pessoal e 

sua maior carga de trabalho, seja ela remunerada ou não.  
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Dados sobre o Brasil e o Mundo em 2020 

 

Há uns 40 anos atrás, o fundador do desenvolvimento humano, Amartya 

Sen, fez uma pergunta enganosamente simples: Igualdade do quê? Ele 

respondeu com igual simplicidade: das coisas com que nos importamos em 

construir o futuro a que aspiramos. 

(UNDP, 2019, p. 5, tradução nossa) 

 

A carta de abertura do relatório sobre desenvolvimento da ONU de 2019 trouxe a 

reflexão sobre o futuro transcrita acima. Em um momento sociopolítico representado por 

manifestações populares em grande escala, o relatório elaborado em 2019 parece interlaçar os 

dois temas discutidos em 1995 e 2015 em um escopo amplo e atual das desigualdades do 

desenvolvimento humano no século XXI. Com o discurso de que “porque estas desvantagens 

afetam metade do mundo, a desigualdade de gênero é uma das maiores barreiras ao 

desenvolvimento humano” (UNDP, 2019, p. 26), o relatório analisa a situação atual da 

desigualdade de gênero e suas perspectivas para o futuro.  

Apesar das mulheres conseguirem alcançar os homens em muitos dos aspectos, como 

educação e saúde, as metas e as capacidades necessárias para aumentar a equidade de gênero 

continuam mudando. Com isso, a medição do progresso para equidade de gênero, pelos 

números da ONU, mostra retração nos últimos anos. Dentre os motivos para essa diminuição 

da velocidade, e por vezes retrocesso, estão o entendimento de que a desigualdade é maior do 

que se mensurava e o fato da agenda da equidade ser retratada como uma ‘ideologia de gênero’ 

(UNDP, 2019). 

O relatório de 2019 menciona que ao final do relatório de 1995, as expectativas eram 

positivas devido ao avanço das duas décadas anteriores, apesar da desigualdade ser maior 

naquela época. O quem em 1995 era “motivo para esperança, não pessimismo, para o futuro” 

(UNDP, 2019, p. 162) hoje alcançou uma perspectiva diferente. As últimas duas décadas 

representaram avanços significativos em saúde e educação, mas as demais áreas tiveram um 

avanço mais discreto levando a percepção de que os ganhos trazidos pelas estratégias atuais 

estão diminuindo. 

O relatório sobre a desigualdade global de gênero do Fórum Econômico Mundial, inicia 

suas análises com a estimativa de que serão necessários quase 100 anos para que o mundo 

consiga acabar com o gap entre gêneros, se continuarmos a agir nesse tema na mesma 

velocidade de hoje. Em um mundo em que há uma expectativa de rápidas mudanças para uma 
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Indústria 4.0, o Fórum questiona como isso será possível sem a inclusão igualitária de metade 

dos talentos, as mulheres, para fazer essa revolução tecnológica acontecer.  

O principal indicador do relatório é o índice global de desigualdade de gênero (Global 

Gender Gap Index), que mede a equidade entre homens e mulheres em quatro grandes aspectos: 

participação e oportunidades econômicas, escolaridade, saúde e empoderamento político. Em 

2019, 101 dos 149 países pesquisados melhoram seus índices, onde o valor de 100% significa 

completa equidade. Como um todo, o mundo alcançou uma paridade entre os gêneros medida 

em 68,6% de todos os indicadores do índice. A educação e a saúde têm os melhores resultados 

globais, com mais de 95% de paridade (UNDP, 2019). 

O indicador de participação econômica ainda é de 57,8% de igualdade. Apesar de um 

aumento de 2% em relação a 2018, em 2019 apenas 36% dos gestores de empresas privadas e 

públicas eram mulheres. Apenas 55% das mulheres estão no mercado de trabalho contra 78% 

do total de homens (UNDP, 2019). A diferença salarial, segundo apurado pelo Fórum 

Econômico Mundial, está em 40% (WORLD ECONOMIC FORUM, 2018). 

A participação política tem um caminho mais longo pela frente com equidade em apenas 

24,7%. O mundo passou por melhorias com o aumento de mulheres no parlamento, mas apenas 

25% das cadeiras parlamentares são ocupadas por mulheres. Mais da metade dos países 

pesquisados nunca tiveram uma chefe de Estado mulher (UNDP, 2019). 

A Islândia é o país com o melhor resultado no índice global de desigualdade de gênero, 

seguido da Noruega, Finlândia e Suécia e os países que tiveram o maior avanço entre 2018 e 

2019 foram Etiópia, Espanha, Mali, Albânia e México. O Brasil é o 92º colocado, atrás de países 

como a Argentina, Cuba, Etiópia, Indonésia e a frente de países como o Paraguai, China e 

Camarões. Na velocidade atual de mudanças a América Latina levaria 59 anos para atingir a 

equidade de gênero (UNDP, 2019). 

No ano do primeiro relatório analisado, 1995, o Índice de Desenvolvimento Humano do 

Brasil foi de 0,804 dando ao país a 62ª colocação e uma posição entre os países de alto 

desenvolvimento humano (>0,8). O primeiro colocado era o Canada com o IDH de 0,95 em um 

índice que quanto mais perto do 1 melhor o resultado, e que é composto de três variáveis: 

expectativa de vida ao nascer, escolaridade e renda. As mulheres, no Brasil, ganhavam 76% do 

que os homens ganhavam, atrás de países como Turquia (84%) e Austrália (90%) e a frente de 

países como EUA (75%) e Canadá (63%). As mulheres brasileiras tinham em média 2,9 filhos 

nascidos vivos, com uma taxa de mortalidade materna de 200 casos a cada 100.000 nascidos 

vivos. Em 1994 apenas 31% da força de trabalho era feminina e não foram disponibilizados 
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dados sobre ocupação de cargos por gênero. A quantidade de mulheres chefes de família subiu 

de 14,4% em 1980 para 20,1% em 1990 (UNDP, 1995). 

Em relação ao índice de Desenvolvimento em Gênero da ONU, em 1995 o Brasil ficou 

na 53ª posição, com 0,709, um avanço significativo do índice de 1970, que era 0,418. Esse 

índice tem as mesmas medidas do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), mas penaliza os 

países de acordo com a discrepância entre homens e mulheres nos mesmos critérios do IDH 

(expectativa de vida, escolaridade e renda). A Suécia foi a primeira colocada com 0,907 

(UNDP, 1995). 

Em 2019 o Brasil teve uma melhoria na representatividade parlamentar, agora ocupando 

14,6% das cadeiras parlamentares (UNDP, 2019). No mesmo ano a realidade brasileira era de 

uma força de trabalho 45% feminina, um crescimento relevante desde 1995 e que coloca as 

mulheres como quase metade da força de trabalho brasileira e consequentemente elevava o 

impacto e as preocupações do tema mulheres no mercado de trabalho.  

Em 2018 o mesmo relatório do Fórum Econômico Mundial que mostrou que, apesar dos 

avanços em saúde e educação, ainda somos uma sociedade muito desigual em acesso a vida 

pública política e em participação econômica, colocou o Brasil na 92ª posição do seu índice de 

desigualdade de gênero. Isso significa que o Brasil atingiu equidade em 69% dos quesitos, com 

um gap de 31% entre homens e mulheres ainda a ser trabalhado (WORLD ECONOMIC 

FORUM, 2018). Na América Latina, o Brasil é o 22º colocado de 25 países, mostrando que 

ainda há um caminho longo a ser traçado mesmo regionalmente. O resultado em termos de 

saúde e educação foi positivo, mostrando que o país conseguiu ter mais mulheres do que 

homens cursando a educação secundária e superior e uma expectativa de vida de 5 anos a mais 

para as mulheres. Apesar do gap ocupacional não ser alto, a diferença de renda entre homens e 

mulheres ainda é um fator que, junto a falta de representatividade em esferas políticas, coloca 

as mulheres brasileiras bem atrás dos homens (WORLD ECONOMIC FORUM, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

Figura 4. Indicadores brasileiros de emprego e gênero de 1995 até 2019 

 

Fonte: Adaptado de UNDP, 2019; WEF, 2018; INTERPARLIAMENTARY UNION, 2019 

 

Para entender equidade de gênero na realidade brasileira em 2020, é preciso entender 

um contexto onde as mulheres trabalham em média 7,5 horas semanais a mais do que os homens 

em atividades não remuneradas em seus lares e já representam 40% dos chefes de família 

(SANTOS; HILAL, 2018). Apesar de já representarem 45% da força de trabalho, as mulheres 

brasileiras continuam tendo uma carga de trabalho não remunerada muito superior à dos 

homens. Enquanto eles trabalham em atividades de cuidado doméstico ou atividades 

comunitárias uma média de 0,7 horas por dia, as mulheres ocupam mais de 4 vezes esse tempo 

com essas atividades não remuneradas em uma média de 3,2 horas por dia (UNDP, 2019). A 

dificuldade de conciliar a maior participação no mercado de trabalho remunerado com uma 

maior carga de trabalho não remunerada não é a única dificuldade que as mulheres brasileiras 

enfrentam. A desigualdade está presente em toda a trajetória de carreira da mulher, gerando por 

sua vez impactos significativos na sua renda e na sua satisfação profissional. 

Em um estudo no Brasil que relacionou a percepção da desigualdade com a intenção das 

mulheres em deixarem as empresas, Cavazotte et al. (2010) levantam, a partir de uma análise 

de literatura, três grandes mecanismos da desigualdade de gênero: a discriminação salarial na 

qual as mulheres são remuneradas com salários menores pelas mesmas funções quando 

comparadas aos homens; a segregação ocupacional na qual as mulheres ocupam funções com 

pior remuneração e qualificação; o glass ceiling, no qual as mulheres encontram um teto de 

vidro que dificulta e as impede de alcançar os cargos mais altos das organizações. Apesar de 
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constituído um arcabouço legal de proteção à mulher – como as regras voltadas à licença 

maternidade –, a disparidade salarial e a discriminação por gênero fazem parte do contexto das 

mulheres no Brasil. É preciso dissecar o problema de desigualdade de gênero nas organizações 

e as dificuldades de implementação de estratégias de equidade de gênero em diferentes 

contextos. Questões como disparidade salarial, falta de representatividade na liderança, 

discriminação e assédio são comuns na realidade das organizações. Muitas vezes, a expectativa 

da sociedade de que a mulher seja responsável pelo cuidado dos filhos e das famílias, gera uma 

barreira para o desenvolvimento profissional e para a ascensão das mulheres nas organizações 

(LYNESS; KROPF, 2005); por outras vezes, a cultura local não aceita que a mulher receba o 

mesmo salário que o homem.  

Em pesquisa realizada pela organização não governamental WILL (Women in 

leadership in latin américa), pela publicação Valor Econômico e pelo Instituto Ipsos com o 

intuito de levantar as iniciativas de equidade de gênero promovidas por 165 grandes empresas 

que atuam no Brasil, foi relatado que 54% delas estão contratando mais mulheres para cargos 

com alto nível hierárquico e 51% estão contratando mais mulheres para cargos tradicionalmente 

ocupado por homens. No entanto, quando considerada a contratação de mulheres baseada em 

estado civil ou condição reprodutiva, apenas 30% possuem regras que buscam garantir a 

contratação de todas as mulheres.  

Nessa mesma pesquisa, foi levantada a questão do equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional:  

Quanto ao eterno binômio vida pessoal e profissional, a pesquisa aponta 

que 40% das empresas oferecem unicamente a licença maternidade conforme 

exigido em lei e 25% das empresas monitoram o retorno das mulheres após a 

licença maternidade.  A boa notícia, no entanto, é que existe uma busca das 

empresas para que mulheres e homens conciliem a vida pessoal com a 

profissional e exerçam a maternidade e a paternidade. Entre as 

pesquisadas, 73% facilitam que os pais e mães acompanhem seus filhos ao 

médico e 42% possuem políticas de trabalho flexível, como home office, por 

exemplo. 

 (RHEVISTARH, 2019, s/p) 
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Desafios da maternidade 

 

A questão da maternidade, como espelho de um momento crítico da articulação entre a 

vida pessoal e profissional, é um fenômeno que acompanha o aumento da participação da 

mulher no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo em que no último século a quantidade de 

mulheres no mercado de trabalho aumentou, as regulações trabalhistas de muitos países 

incorporaram leis e normas voltadas às gestantes e mães, com destaque às licenças maternidade 

(MACHADO; NETO, 2016). Uma das justificativas da prática da licença maternidade e 

paternidade, é que o tempo despendido pela mãe com o recém-nascido pode impactar o 

desenvolvimento infantil e promover um ambiente de igualdade entre homens e mulheres no 

ambiente doméstico e no trabalho.  

Porém, em estudo realizado por Machado e Neto (2016) acompanhando a situação de 

mais de 200 mil mães no mercado de trabalho formal brasileiro, em empresas privadas, mostrou 

que, apesar da importância na dinâmica laboral, as licenças maternidade não são suficientes 

para a retenção dessas mulheres no mercado de trabalho no médio e longo prazo. Atualmente 

as empresas brasileiras participantes do programa de incentivo fiscal ‘Programa Empresa 

Cidadã’ permitem a licença maternidade de 180 dias enquanto as empresas que não participam 

do programa devem cumprir 120 dias de licença, em ambos os casos a beneficiária recebe seu 

salário integral durante esse período. Há também um período de estabilidade como tentativa de 

manutenção do emprego da nova mãe. 

Apesar da real implementação da legislação e do programa de incentivo a extensão da 

licença maternidade, o que foi concluído na pesquisa de Machado e Neto (2016) é que essas 

iniciativas não são suficientes para garantia de emprego e manutenção da mulher no mercado 

de trabalho. Dos mais de 200 mil casos analisados de mulheres que utilizaram a licença 

maternidade, 48% das mulheres estavam fora do mercado formal de trabalho no terceiro ano 

após a gestação.  

A saída do mercado formal de trabalho de quase metade das mulheres que passam pelo 

evento da maternidade é um sinal de que, apesar das políticas de licença maternidade, ainda 

não conseguimos criar uma estrutura, cultura e ambiente de trabalho que incentive mães e 

empregadores à manutenção de uma relação de equilíbrio. Se por um lado as mães perdem seus 

empregos e fontes de renda, por outro as empresas perdem seus talentos e diminuem a 

diversidade de sua força de trabalho.  

Apesar de não se estabelecer uma relação de causalidade entre a maternidade e a saída 

da mulher do mercado de trabalho, um número alarmante como o apresentado acima mostra 
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que ainda há muito a avançar em termos de discussões de equidade de gênero ou do aumento 

de mulheres na liderança das empresas. Não se pode acelerar em temas de equidade de gênero 

nas empresas sem que as mulheres sejam representadas em todos os seus contextos, incluindo 

o papel de mãe. 

O estudo citado acima não se propõe a entender a percepção dos envolvidos no tema, 

apenas analisa quantitativamente os números de relatórios oficiais do governo brasileiro. A 

conclusão do estudo deixa brechas para o aprofundamento tanto em termos quantitativos em 

pesquisas de outras variáveis, como a disponibilidade de serviços públicos de apoio e o tamanho 

da empresa, quanto em termos qualitativos quanto a percepção das mães e empresas sobre a 

relação entre maternidade e emprego.  

Extrapolando também esse espaço aberto a maiores discussões qualitativas no tema é 

que foi desenvolvido este trabalho. Considerando a revisão de literatura exposta nos próximos 

capítulos, o cenário apresentado pelos relatórios da ONU e a busca por ferramentas de equidade 

de gênero, foi delimitada a seguinte pergunta de pesquisa a ser desenvolvida nos capítulos a 

seguir: Como as empresas reconhecidas por seu trabalho em equidade de gênero endereçam os 

desafios da maternidade? 
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Revisão de literatura 

 

Conforme a mulher ganhou espaço no mercado de trabalho foram mudando as 

concepções do seu papel na sociedade, assim como mudaram também as percepções das 

próprias mulheres quanto a gama de caminhos que elas poderiam percorrer. Em análise 

preliminar dos índices dos relatórios de Desenvolvimento Humano da ONU de 1995 e de 2015 

já é possível ver o reflexo de um mundo onde as mulheres conquistaram a relativa liberdade de 

trabalhar fora de casa, de ter sua própria renda, de se educar e de participar da vida pública. No 

entanto, muitas vezes ainda falta à mulher a liberdade de fazer as suas próprias escolhas sobre 

a vida que ela quer levar e sobre o que ela valoriza. Essa disparidade entre o que queremos, as 

opções disponíveis e a nossa possibilidade de ação é o que Amartya Sen analisa em sua teoria 

das capacidades (CAVALCANTI.; TREVISAM, 2019; YERKES; JAVORNIK.; 

KUROWSKA, 2019). 

Falta à mulher a escolha incondicional de ser mãe sem impactar sua vida profissional 

ou de definir o tempo e a intensidade em que ela quer exercer esses dois papéis ou mesmo a 

escolha irrestrita de não ser mãe ou ser mãe em tempo integral. Por vezes a opção está 

disponível mas a mulher não consegue fazê-la como em casos em que a mulher deseja voltar a 

trabalhar após o retorno da licença maternidade, a empresa está disposta a recebê-la, mas não 

há com quem deixar seus filhos por falta de creches disponíveis para crianças de 4 a 6 meses 

ou por estar em uma realidade social em que seu trabalho não é valorizado como o do homem 

e é esperado dela que exerça apenas o papel de mãe. Por outras vezes, a mulher conseguiria 

fazer suas escolhas, mas as opções não estão disponíveis como em casos em que não existem 

incentivos ou políticas para flexibilização do trabalho ou casos de preconceito e mudanças 

desnecessárias de função devido ao período de gestação. 

Garantir essa ‘liberdade para realizar’, essa expansão das capacidades humanas, 

deveriam, segundo Amartya Sen (CAVALCANTI.; TREVISAM, 2019), ser o ponto central das 

políticas públicas do Estado, mas também podem ser objetivo das empresas em seus esforços 

de responsabilidade social corporativa. As empresas não precisam pensar responsabilidade 

social corporativa olhando apenas para fora de seus portões, catracas e, agora, ambientes 

virtuais. Elas podem voltar suas ações e estratégias de responsabilidade social corporativa 

também para seus funcionários, ajudando a promover suas capacidades, suas liberdades de 

escolha e o seu bem estar. Se existe um ponto que é precioso às mulheres quando o assunto é 

escolhas e bem estar, é o tema maternidade. Esse capítulo pretende conceituar alguns dos 
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principais temas importantes para entender os desafios da maternidade e as oportunidades para 

as empresas em endereçar esse tema. 

 

Mulheres, maternidade e desenvolvimento 

 

Ma.ter.ni.da.de 

 

Substantivo feminino 

1 Estado ou qualidade de mãe 

2 Jurídico – Relação ou parentesco que liga a mãe a seu(s) filho(s) 

(MATERNIDADE IN: MICHAELIS, 2019, s/p) 

 

Assim é definida a maternidade no dicionário, como estado ou qualidade de mãe, sem 

menções às complexidades de um conceito que permitiu tantos significados e transformações 

ao logo do tempo. Se, na idade média, o estado ou qualidade de mãe estavam relacionados à 

fecundidade da terra e ao aumento da capacidade laboral, a partir do século XVIII, a 

maternidade ganhou forma, discussões e novos significados junto às rápidas mudanças sociais 

que acompanharam a industrialização e a urbanização na Europa e na América. A experiência 

e o conceito de maternidade se adaptaram a uma mudança do papel da mulher – definido 

anteriormente como mãe – para um papel de mulher que também é mãe, mas não mais somente 

mãe, como também pode ser trabalhadora e participante de uma nova realidade social 

(SCAVONE, 2001a). 

O entendimento da maternidade como uma construção social, e não apenas como uma  

determinação biológica ou como um conceito digno de apenas uma linha do dicionário, passa 

a ser consolidado na sociologia a partir das discussões feministas em que se destaca Simone de 

Beauvoir (SCAVONE, 2001b). A obra ‘O segundo sexo’, da escritora e filósofa francesa 

Simone de Beauvoir, acrescenta aos estudos sociológicos e às discussões feministas de 1949, 

não apenas o conceito de que ‘Ninguém nasce mulher: torna-se mulher’, mas, também, visões 

complexas sobre a maternidade. Se, por um lado, a autora expõe que a maternidade não basta 

para a satisfazer uma mulher ou que o filho não é o seu fim supremo, por outro lado, a preocupa 

a falta de liberdade que as mulheres têm para assumir a função da maternidade (BEAUVOIR, 

2019). Contextualizando essa narrativa a um momento em que as tecnologias de reprodução 

ainda eram pouco difundidas e com menor acessibilidade, sua preocupação não é apenas com 
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controle e planejamento familiar, como contraceptivos e aborto, mas também com a falta da 

estrutura social para apoiar a mulher na conciliação do trabalho e do cuidado.  

A obra de Beauvoir (2019) aborda a dificuldade da mulher em conciliar o trabalho e os 

cuidados com a maternidade como fruto de um modelo socioeconômico em que o trabalho 

feminino ainda é frequentemente uma escravidão e de uma carência social em que nenhum 

esforço é feito para suprir ou assegurar esse cuidado fora do lar. A sua visão é de que, com a 

organização social de sua época e sua falta de conciliação e apoio, “basta um filho para paralisar 

inteiramente a vida de uma mulher” (BEAUVOUR, 2019, p.521). No seu capítulo de conclusão, 

a situação da mulher frente à maternidade é posta como uma situação de falta de liberdade em 

que é preciso escolher entre a esterilidade ou responsabilidades que não são compatíveis ao 

exercício de uma carreira. “Há uma função feminina que atualmente é quase impossível assumir 

com toda liberdade, é a da maternidade” (BEAUVOIR, 2019, p.520). 

Em uma reflexão sobre a evolução da análise e da discussão da maternidade, Scavone 

(2001b) descreve três momentos importantes que ocorreram após as contribuições de Simone 

de Beauvoir: o primeiro momento rompe com a definição da mulher pela maternidade, inclusive 

a considerando uma desvantagem biológica que colocaria a mulher em uma posição de 

dominação; o segundo momento exalta a maternidade como fonte de poder e de saber; o terceiro 

momento, em que a maternidade passa a ter um significado social e não é mais apenas a função 

biológica reprodutiva que define a posição social da mulher (SCAVONE, 2001b). 

As críticas e análises feministas passaram da recusa à maternidade da oposição via 

exaltação do poder feminino até a perspectiva de que a maternidade é um fenômeno social que 

na atualidade é discutido, ultrapassando as fronteiras da vida privada, familiar e chegando a 

todos os campos das relações sociais.   

Meio século após a obra de Simone de Beauvoir discutir o elemento da falta de liberdade 

da mulher para exercer a função da maternidade, no ano de 2000 o economista Amartya Sen 

(2010) apresenta sua tese do desenvolvimento exatamente como expansão das liberdades 

subjetivas, na obra ‘Desenvolvimento como Liberdade’. Em um contexto de discussão do 

desenvolvimento econômico como resposta as mazelas do mundo e da visão de indicadores de 

renda como sucesso do avanço das sociedades, Sen se junta a outros críticos para defender que 

só há real desenvolvimento quando esse crescimento gera ampliação do que “as pessoas podem 

ser, ou fazer, na vida” (VEIGA, 2015, p.15). Nesse sentido, o desenvolvimento existe junto ao 

fim das restrições às escolhas e oportunidades das pessoas. Essas restrições podem ser 

traduzidas como pobreza, carência de oportunidades econômicas e sociais, tiranias, negligência 

do suporte público, intolerância e desigualdades.  
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Uma das contribuições de Amartya Sen é a ideia de que as liberdades substantivas não 

são um problema apenas para o mundo ‘desenvolvido’ e que grupos sociais como as mulheres, 

são negligenciados também em países com alta renda. Quanto às mulheres, Amartya descreve 

uma privação de capacidades que se manifestam no ambiente doméstico na divisão desigual de 

assistência médica e disponibilidades de alimentos, e no ambiente público se manifestam na 

falta de espaço e de voz (CORBRIDGE, 2002). 

Um dos capítulos da obra de Amartya Sen é dedicado ao poder de agência da mulher 

para o desenvolvimento. Nele, é defendido que a agência da mulher deve ser reforçada 

exatamente pelo seu papel libertador de remover as inequidades que impactam o seu próprio 

bem-estar e das pessoas ao seu redor, como as crianças e os outros membros da família. Um 

dos exemplos da importância da agência da mulher é que a liberdade para trabalhar fora de casa 

leva à liberdade dos problemas sociais, tais como a fome, a falta de assistência médica e a 

relativa privação doméstica. Trabalhar fora gera um efeito libertador tanto pela sua contribuição 

à prosperidade da família quanto pelo efeito educacional de exposição da mulher a uma nova 

realidade (SEN, 2010). Essa liberdade se reflete em toda a trajetória da maternidade: da 

possibilidade de escolha da mulher quanto à maternidade em si, que leva à diminuição da taxa 

de natalidade; ao acesso a cuidados médicos e melhor divisão da alimentação, que levam a 

melhor saúde materna; ao compartilhamento de decisões do cuidado dos filhos, que leva a 

melhoria da saúde e da educação infantil.   

Sen (2010) conclui que o empoderamento feminino é um dos principais desafios ao 

processo de desenvolvimento e um dos temas que era mais negligenciado nos estudos do 

desenvolvimento: 

Nada atualmente é tão importante na economia política do desenvolvimento 

quanto um reconhecimento adequado da participação e da liderança política, 

econômica e social das mulheres. Esse é, de fato, um aspecto crucial do 

‘desenvolvimento como liberdade’ 

 (SEN, 2010, p.263). 
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Mulheres, maternidade e Sistema de Proteção Social  

 

Se, para Simone de Beauvoir no ano de 1949, a possibilidade de trabalhar fora trazia à 

mulher inúmeros desafios nas suas relações sociais, hoje, 2020, o tema é discutido de forma 

ainda mais ampla e inclui também as dificuldades das mulheres em alcançar sua livre condição 

de agente e os desafios para a elevação de suas potencialidades dentro das organizações em que 

trabalham, principalmente quando o assunto é maternidade. 

A problematização dessa agenda ultrapassa os limites das organizações, ou a 

possibilidade de apenas as organizações possuírem um viés de gênero, e precisa ser entendida 

por um espectro mais amplo, como o proposto pelas teorias de regime de gênero. O regime de 

gênero pode ser entendido como conjunto de arranjos sociais que definem a relação entre e para 

com homens e mulheres nas diversas esferas de interações sociais, econômicas e políticas. As 

características dos regimes são diferentes de acordo com a realidade que se está analisando, 

variando de Estado para Estado de acordo com suas políticas públicas e posições em um mundo 

globalizado (WALBY, 2003). Dentro de uma empresa, os regimes de gênero são espelhados e 

construídos na forma como as funções e tarefas são divididas entre homens e mulheres a partir 

de estruturas, crenças e processos internos (ORTLIEB; SIEBEN, 2019).  

Por uma perspectiva de teorias feministas, não se pode dizer que a organização é neutra 

em relação a gênero, ou cega às suas implicações. Uma das maiores dificuldades na agenda de 

equidade de gênero é que a estrutura das organizações é voltada ao benefício de um gênero 

sobre o outro, e a prática que impacta o trabalho e desenvolvimento das mulheres está, na 

verdade, voltada a uma construção social que prioriza o masculino (TEASDALE, 2013). 

Questões como disparidade salarial, falta de representatividade na liderança, 

discriminação e assédio são comuns na realidade das organizações. Muitas vezes, a expectativa 

da sociedade de que a mulher seja responsável pelo cuidado dos filhos e das famílias, gera uma 

barreira para o desenvolvimento profissional e para a ascensão das mulheres nas organizações 

(LYNESS; KROPF, 2005); por outras vezes, a cultura local de um país não aceita que a mulher 

receba o mesmo salário que o homem. 

A agenda voltada a discussões de gênero e maternidade é complexa e recheada de 

desafios para as organizações públicas e privadas. O papel das organizações privadas se mostra 

ainda mais relevante quando se considera que os Estados e suas políticas públicas, em uma 

aterrisagem localizada no tempo, falharam em endereçar as questões de desigualdade, de 

mudanças do clima ou de migração, entre outras. Essa falha pode ter levado à proposição de 

novas alternativas e novos atores para tratar de questões sociais como as de gênero (DURBIN 
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et al., 2017). Neste espaço de mudança e de criação de novos papéis e novos atores, as 

organizações podem se destacar como geradoras de impacto em busca do desenvolvimento 

sustentável.  

As estruturas sociais mais conhecidas de suporte à maternidade são as licenças 

maternidade e paternidade, financiando integralmente os salários fixos dos beneficiários, e que 

foram constituídas pela Consolidação das Leis do Trabalho. As duas licenças são aplicáveis 

apenas às pessoas que trabalham com carteira assinada ou são contribuintes do Instituto Social 

de Seguro Social.  

A licença maternidade surgiu no Brasil após a ratificação da Convenção nº3 da 

Organização Mundial do Trabalho (1934) voltada a proteção de mães e crianças no trabalho e 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943. A CLT concedia às mulheres 84 dias de 

licença para as mães e 1 dia para os pais. As licenças maternidades eram pagas pelo empregador, 

e apenas em 1973 a licença passou a ser paga em valor do salário integral e pela Previdência 

Social. Com a constituição de 1988 as mulheres passaram a ter 120 dias de licença pagas 

integralmente pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, além de garantia de emprego por 5 

meses após o nascimento. Os pais passaram a ter 5 dias de licença paternidade ainda custeadas 

pelos empregadores (SORJ; FRAGA, 2019). 

A licença maternidade atualmente tem uma duração de 4 até 6 meses, para empresas 

filiadas ao programa Empresa Cidadã, e pode ser aplicada em casos de adoção ou para um dos 

parceiros em um casal homoafetivo. Já a licença paternidade é concedida de 5 até 20 dias, para 

empresas filiadas ao programa Empresa Cidadã, aplicada também em caso de adoção. No 

entanto apenas pais com carteira assinada ou funcionários públicos são elegíveis a esse 

benefício, não sendo estendido a outros contribuintes do INSS, como microempreendedores e 

profissionais autônomos. Não existe ainda legislação para licença parental (FRAGA, 2019). Em 

ambos os casos, a extensão da licença só é possível com a participação ativa das empresas e 

organizações.  

Para entender o momento da maternidade e todos seus impactos em relação à 

organização, é preciso entender o lugar ocupado pela mulher nesse momento. Um dos conceitos 

que demonstra as dificuldades de articulação entre vida profissional e os momentos da 

maternidade é o de maternal body work. Esse conceito foca em como as mulheres gerenciam a 

função materna do cuidado durante a gestação e com as crianças pequenas enquanto precisam 

manter seu body work para se adequar as normas do ambiente de trabalho (GATRELL, 2013). 

Essa visão ajuda a entender o momento materno em que a mulher passa pela dicotomia de 

apresentar um comportamento que busca a saúde, por meio de atividades que promovam uma 
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gravidez saudável, mas que, ao mesmo tempo, precisa disfarçar seus desconfortos para se 

manter dentro do padrão esperado de uma boa profissional.  

No contexto de maternidade é que se encontram questões de diferenciação de salários, 

de dificuldade de retorno, de acesso a esfera estratégica do negócio que levam a uma realidade 

contrastante de elevação da maternidade como sagrada e geradora da vida, e de diminuição da 

igualdade de gênero. A mulher costuma criar uma estratégia de imagem diferenciada nesse 

momento para conseguir se manter no ambiente de trabalho buscando menor discriminação e 

diferenciação. Por muitas vezes, esse comportamento não resulta em uma percepção de 

igualdade, gerando mais ansiedade e incertezas para a mulher (LITTLE et al., 2015). 

Neste momento cheio de dicotomias, a empresa nem sempre exerce um papel de 

facilitadora e não necessariamente apoia proativamente a mulher nas dificuldades da gravidez 

e da nova maternidade. Dada toda a discussão da situação da gestante e nova mãe no ambiente 

de trabalho, a percepção é de que há a necessidade de criação por parte das organizações de 

políticas e estruturas de suporte à maternidade (DONELLY, 2015). 

 

Mulheres, maternidade e setor empresarial 

 

O momento e as dificuldades de conciliação da maternidade com o desenvolvimento da 

careira da mulher, devem ser vistos dentro de uma realidade mais ampla de conflito entre 

trabalho e família, que atinge não somente as mulheres no momento da gestação mas a todos 

os indivíduos que possuem o papel duplo de componente de uma família e de trabalhador. O 

conflito trabalho-família pode ser entendido pelo impacto do trabalho no ambiente familiar, e 

o oposto, família-trabalho, pelo impacto das questões familiares no ambiente de trabalho 

(BOYAR; MOSLEY, 2007). 

Um dos principais estudos a analisar esse conflito trabalho família foi publicado em 

1985 por Greenhaus e Beutell com o nome de ‘Fontes de conflito entre os papéis no trabalho e 

na família’ (tradução nossa). Segundo o estudo, o foco nos conflitos pode ser espelhado na ideia 

de que a família e o trabalho competem pelo tempo do indivíduo, na percepção de que as 

pressões de uma esfera se expandem de modo a impactar o desempenho da outra e na 

expectativa de comportamentos que precisam ser diferentes nos papéis do indivíduo enquanto 

parte da família ou enquanto parte do trabalho. (OLIVEIRA et al, 2013) 

Os esforços das empresas para trazer equilíbrio ao que se entende como conflito trabalho 

família, estão voltados a iniciativas de suporte ao cuidado de dependentes (filhos e idosos), 
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flexibilidade da jornada de trabalho, licenças para temas familiares e pessoais com o objetivo 

também de aumentar a retenção e atração de talentos. (BEAUREGARD; HENRY, 2009) 

Em uma pesquisa quantitativa publicada por Oliveira et al em 2013 com 296 

empregados brasileiros com nível superior e cargo de gerência, foram testadas hipóteses sobre 

a influência de políticas de RH e apoio da liderança e seus impactos no conflito trabalho família 

e família trabalho. O modelo de teste seguiu modelos testados em outros países, por não terem 

sido encontrados resultados desse tema na literatura brasileira. O modelo seguiu o esquema 

abaixo:  

Figura 5. Modelo de hipóteses para impacto do conflito trabalho família 

 

Fonte: OLIVEIRA et al., 2013 

 

Os resultados encontrados mostram que os fatores informais, como suporte do superior 

imediato, e a percepção de que buscar o equilíbrio traria atraso no desenvolvimento da carreira, 

tem maior impacto sobre os conflitos do que as práticas formais de recursos humanos por meio 

das políticas adotadas para flexibilidade e benefícios para cuidado com dependentes. No 

entanto, os pesquisadores mencionam que os benefícios para cuidado com dependentes estão 

em um estágio inicial que pode não ser suficiente para gerar impacto ou diminuir conflitos. A 

maior parte dos benefícios é referente a auxílios financeiros como plano de saúde e auxílio 

creche, sem um foco na gestão do tempo e das demandas mais complexas de cuidados 

familiares. 

Em temos de consequências, a pesquisa aponta a associação mútua entre os conflitos 

trabalho-família e família-trabalho. Quando a carga de trabalho interfere nas obrigações 

familiares, a incapacidade de cumprir essas obrigações por sua vez interfere no andamento das 
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atividades profissionais, gerando efeitos negativos constantes nas duas esferas. A satisfação 

com o trabalho é reduzida e a intenção de deixar a empresa é aumentada conforme aumenta o 

conflito trabalho empresa (OLIVEIRA et al, 2013). 

O foco da pesquisa mencionada acima não foi o momento da maternidade ou mesmo a 

perspectiva dos conflitos da mulher em relação ao trabalho e a família, porém os resultados 

refletem uma realidade que pode ajudar a entender tanto as demandas no momento da 

maternidade quanto as demandas de outros grupos que não gestores. 

Com a apresentação dos conceitos que espelham a realidade da relação da mulher com 

a maternidade e o conflito trabalho-família exposto acima, a contextualização da ação das 

organizações se mostra relevante para o entendimento das complexidades do tema maternidade. 

Retomando os capítulos iniciais e os Relatórios de Desenvolvimento da ONU a conexão entre 

a capacidade de realização plena da mulher e o desenvolvimento humano é linear e passa 

também pelo momento da maternidade. A criação de políticas e estruturas de suporte à 

maternidade podem ser inseridas em um contexto mais amplo de estratégias empresariais 

voltadas para a responsabilidade social corporativa em um guarda-chuva do desenvolvimento 

sustentável.  

As organizações têm buscado desenvolver políticas e práticas que foquem na 

sustentabilidade, seja em termos sociais ou ambientais. Mas essas organizações estão colhendo 

os resultados iniciais de seus esforços, além de ainda enfrentarem dificuldades de 

implementação de estratégias para alguns temas da sustentabilidade (STARI; KANASHIRO, 

2013). Outro fator importante, é que, apesar dos esforços em direção à sustentabilidade, quando 

analisada a maternidade como alavanca da equidade de gênero, grande parte das organizações 

se comporta adotando apenas iniciativas que são obrigações por regulação (SANTOS; HILAL, 

2018), como é o caso das licenças maternidade. Alguns autores como Zadek (2004) vão mostrar 

o avanço das corporações em lidar com os temas de responsabilidade corporativa em cinco 

etapas que passam pela negação, pelo compliance até chegar na liderança do tema e sua 

promoção. A adoção de estratégias como apenas a licença maternidade pode ser considerada 

como esse segundo estágio de compliance. 

Hoje, a complexidade para as organizações está na forma em como podem endereçar as 

estratégias de sustentabilidade (ENGERT; BAUMGARTNER, 2016). Essa complexidade 

impacta o “como” endereçar, que é o que se pretende entender com essa pesquisa. Segundo 

Engert e Baumgarter (2016): 

Embora exista um consenso de que a formulação da estratégia de 

sustentabilidade corporativa é relevante para as empresas, hoje ainda é dada 
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pouca atenção à sua real implementação, ou seja, às medidas concretas 

necessárias para traduzir a estratégia de sustentabilidade em prática.  

(ENGERT; BAUMGARTER, 2016, p. 822, tradução nossa.). 

Uma das iniciativas voltadas à implementação de processos, políticas e estruturas que 

impactam diretamente o momento da maternidade, e em um espectro amplo da 

Sustentabilidade, é a iniciativa de Empresas Familiarmente Responsáveis. 

O conceito de empresa familiarmente responsável foi desenvolvido na Espanha e tem 

como princípio a conciliação entre trabalho e família, por meio da promoção de uma nova 

cultura de trabalho flexível, igualdade de oportunidades e respeito mútuo (PÉREZ-PÉREZ et 

al., 2017). A expectativa é que a implementação de políticas organizacionais que se propõem a 

ir além das normas e regulamentações legais levem ao aumento da satisfação do funcionário, 

exatamente por diminuir os conflitos entre vida pessoal, familiar e emprego.  Uma das 

contribuições da iniciativa espanhola de certificação de empresas familiarmente responsáveis é 

a ideia de que a família deve ser vista como um dos stakeholders das empresas (CHINCHILLA, 

2006). Dessa forma, na visão de Nuria Chinchilla, uma das principais representantes da 

iniciativa, o equilíbrio entre trabalho e família impacta tanto na satisfação dos funcionários 

quanto na sua produtividade, absenteísmo e identificação com os valores do negócio.  

Como já discorrido, os conflitos entre vida pessoal e profissional podem ser analisados 

por uma perspectiva do trabalho interferindo na vida familiar, pelo seu contraponto, da vida 

familiar interferindo no trabalho, ou pela junção das duas opções em uma visão em que o 

conflito em uma das perspectivas influencia na outra (CLONINGER et al., 2015). O conflito 

entre trabalho e família pode ser entendido pelo viés da competição por recursos escassos, como 

tempo e atenção, que leva a uma situação de discussão e desigualdade entre os papéis que o 

funcionário desempenha em casa e no trabalho. Analisar e buscar soluções apenas para a vida 

familiar ou para a vida profissional não se mostram suficientes, e é preciso uma abordagem que 

busque exatamente a conciliação defendida pelo conceito de Empresa Familiarmente 

Responsável. 

A iniciativa privada de Empresa Familiarmente Responsável foi desenvolvida pela 

fundação espanhola sem fins lucrativos Más Familia em 2003 e hoje se transformou em uma 

certificação internacional com presença em 20 países. No Brasil existe apenas uma empresa 

certificada, uma multinacional que possui certificação global. 

No Brasil, em julho de 2019 foi lançada pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos 

Humanos uma portaria para a criação de um selo chamado” Selo Empresa Amiga da Família” 

que tem como função reconhecer e promover práticas para o equilíbrio trabalho-família. O 



 

44 

 

Ministério infere ainda que as boas práticas de conciliação trabalho família levam ao 

“florescimento pessoal e profissional e o desenvolvimento sustentável da sociedade” (BRASIL, 

2019, s/p). Podem se inscrever empresas com faturamento superior a R$ 360 mil reais ano com 

sede ou filial no Brasil assim como empresas públicas.  

As empresas devem preencher um cadastro para participar do Selo e serão avaliadas 

com base na entrega de documentos, na resposta a critérios específicos e nas respostas dos 

funcionários às mesmas questões.  

Os itens a serem avaliados, com sua específica ponderação serão os seguintes: 

 

Tabela 1: Itens Selo Empresa Amiga da Família 

Cultura e gestão da conciliação trabalho-família no valor de 12 pontos: 

1. Capacitação/sensibilização sobre conciliação entre trabalho e família para o público interno 

da organização 

2. Capacitação/sensibilização sobre conciliação entre trabalho e família específica para os 

dirigentes da organização 

3. Material informativo específico sobre medidas e práticas de Edital 2 (0906019) SEI 

00135.217239/2019-18 / pg. 12 conciliação entre trabalho e família para o público interno da 

organização (impresso ou virtual) 

4. Política de cargos e salários com oportunidade igual de acesso e ascensão para funcionários, 

sem distinção de situação familiar 

 

Condições de trabalho (tempo, local e organização) no valor de 21 pontos: 

5. Redução da jornada de trabalho sem alteração salarial 

6. Trabalho em tempo parcial 

7. Horário de trabalho flexível 

8. Semana de trabalho comprimida 

9. Utilização de banco de horas 

10. Trabalho em domicílio (teletrabalho) 

 

Benefícios e serviços (prazos e condições, além do mínimo estabelecido por lei) no valor de 42 

pontos: 

11. Licença maternidade superior a 120 dias 

12. Licença paternidade superior a 5 dias 

13. Licença adotante 

14. Licença (sem prejuízo no salário) para acompanhamento de familiar enfermo 

15. Assistência financeira ou serviço de apoio para o cuidado de crianças em idade pré-escolar 

16. Assistência financeira ou serviço de apoio para o cuidado de crianças em idade escolar 

17. Assistência financeira ou serviço de apoio para o cuidado de familiar com deficiência ou 

incapacidade temporária ou permanente 

18. Assistência financeira ou serviço de apoio para o cuidado de familiar idoso 
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19. Sala de apoio ao aleitamento materno 

20. Incentivo à realização do pré-natal das funcionárias gestantes 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2019 

Após as inscrições, o resultado da análise qualificou onze empresas para a etapa de 

verificação. Após a etapa de verificação foram escolhidas nova empresas para fase final. Em 

dezembro de 2019 foram premiadas as primeiras empresas brasileiras com o selo Empresa 

Amiga da Família (BRASIL, 2019).  

A categoria de adesão, onde as empresas se comprometem a investir nas políticas de 

equilíbrio trabalho família premiou cinco empresas: CIS Treinamento em Desenvolvimento 

Profissional e Gerencial Ltda.; DAE S/A - Água e Esgoto (Jundiaí/SP); Dom Casero Comércio 

de Produtos Alimentícios Eireli; Merck S/A e Tox Pressotechnik do Brasil - Indústria e 

Comércio de Equipamentos Ltda (BRASIL, 2019). 

A categoria principal premiou quatro empresas: Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF); Itaipu Binacional; Máquinas Agrícolas 

Jacto S/A; e Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). 

Na página institucional da SERPRO, a empresa divulgou alguns itens que a fizeram ser 

premiada: “Licença Maternidade e paternidade estendidas; Licença Adotante com os mesmos 

direitos da licença maternidade; Auxílio-Creche; Auxílio Filho com Deficiência; Horário de 

trabalho flexível e utilização de banco de horas” (SERPRO, 2020, s/p). 

 

Resumo de conceitos e referenciais teóricos 

 

O quadro abaixo reflete o resumo dos conceitos utilizados e do referencial teórico para 

elaboração das perguntas utilizadas nas entrevistas e para análise dos resultados obtidos na 

pesquisa: 

Tabela 2: Revisão de literatura com domínio conceitual 

Tema 
Literatura 

orientadora 
Dimensão conceitual 

A definição de 

maternidade 

(SCAVONE, 

2001a) 

(SCAVONE, 

2001b) 

(BEAUVOIR, 

2019) 

Conceituação da maternidade se transforma de acordo 

com a realidade social 

Discussões feministas levaram a aceitação do conceito 

de maternidade como construção social e não com 

significado puramente biológico 

Maternidade começa a ser vista não mais como 

objetivo fim da mulher, mas como escolha individual 

Dificuldade e desafios da mulher em conciliar trabalho 

e a maternidade sem uma estrutura socioeconômica que 

lhe dê suporte e liberdade de escolha 
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Desenvolvimento 

como liberdade e 

o papel das 

mulheres 

(VEIGA, 2015) 

(CORBRIDGE, 

2002) 

(SEN, 2010) 

Desenvolvimento atrelado ao fim das restrições às 

oportunidades e escolhas dos indivíduos 

Aumentar a condição de agente da mulher e empoderá-

las é o caminho para redução das desigualdades e para 

o desenvolvimento 

A maternidade é um processo que ainda encontra 

muitas barreiras em relação as escolhas e oportunidades 

das mulheres 

Não existe desenvolvimento sem o empoderamento das 

mulheres 

Regimes de 

gênero 

(WALBY, 2003) 

(ORTLIEB; 

SIEBEN, 2019) 

(TEASDALE, 

2013) 

(LYNESS; 

KROPF, 2005) 

(DURBIN et al., 

2017) 

Regimes de gênero que normatizam regras e arranjos 

sociais definidores do papel da mulher ou do homem 

em todas as esferas sociais, públicas e privadas 

Divisão do trabalho nas empresas segue o regime de 

gênero daquela sociedade em que a empresa opera 

Expectativa da sociedade da carga de responsabilidade 

da mulher como mãe surge como barreira a construção 

de uma carreira 

Empresas e organizações como novos atores para tratar 

questões sociais complexas, como gênero 

Maternidade e 

emprego 

(GATRELL, 2013) 

(LITTLE et al., 

2015) 

(DONELLY, 2015) 

Conceito de maternal body work e o esforço das 

mulheres para conciliar a gestação ou o cuidado com os 

filhos com o trabalho remunerado 

Adoção pelas mulheres de uma imagem diferente da 

real para evitar discriminação e manter a percepção de 

boa profissional 

Necessidade de criação de políticas e estruturas de 

suporte à maternidade 

Conflito trabalho 

família 

(BOYAR; 

MOSLEY, 2007) 

(OLIVEIRA et al, 

2013) 

(BEAUREGARD; 

HENRY, 2009) 

O ambiente laboral gera impacto na família da mesma 

forma como o ambiente familiar gera impacto no 

trabalho. Seja pela competição pelo tempo, pela sua 

interseccionalidade ou pela tentativa dos indivíduos em 

manter papéis diferentes. 

As empresas buscam trazer equilíbrio por meio de 

políticas de benefícios e flexibilidade para reter e atrair 

talentos 

A expansão desse conflito aumenta a vontade dos 

indivíduos de largarem seus trabalhos 

Sobre estratégias 

organizacionais 

(STARI; 

KANASHIRO, 

2013) 

(SANTOS; 

HILAL, 2018) 

(ENGERT; 

BAUMGARTNER, 

2016) 

Criação de políticas e estruturas de suporte a 

maternidade como parte da responsabilidade social 

corporativa e do desenvolvimento sustentável 

Grande parte das organizações adotam apenas 

obrigação legal quando o tema é maternidade 

Dificuldade de implementação e resultados de algumas 

estratégias de sustentabilidade. Falta o "como" 

implementar. 

Empresas 

familiarmente 

responsáveis e 

amigas da família 

(PÉREZ-PÉREZ et 

al., 2017) 

(CHINCHILLA, 

2006) 

(CLONINGER et 

al., 2015) 

Guia para empresas equilibrarem trabalho e família por 

meio de flexibilidade, igualdade de trabalho e respeito, 

indo além das obrigações legais. 

Certificação espanhola e certificação brasileira buscam 

premiar empresas com boas práticas no sentido de 

equilíbrio entre vida pessoal e profissional 
Fonte: elaborado pela autora  
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Metodologia 

 

A questão de pesquisa é uma busca pela compreensão das dinâmicas sociais em torno 

do tema maternidade no ambiente de trabalho e das iniciativas promovidas pelas organizações 

para conciliar a vida pessoal e profissional de seus funcionários. Para isso, será analisada a 

percepção de um grupo relevante no tema: os gestores de recursos humanos, diversidade e 

inclusão. Entende-se que os gestores possuem acesso aos dados, aos programas e às iniciativas 

das organizações a partir de uma posição de liderança, o que propicia um olhar sistêmico do 

ambiente de trabalho. A abordagem da pesquisa é qualitativa por se preocupar mais com o 

entendimento das dinâmicas sociais do que com a representatividade numérica de dados, além 

de permitir ao pesquisador a reconfiguração da própria pesquisa durante sua execução 

(CRESWELL, 2007). 

O entendimento de que os contextos diferentes apresentados por cada uma das 

organizações participantes da pesquisa produzem relações sociais diferentes também abre 

espaço a uma pesquisa qualitativa exploratória. A pesquisa exploratória tem como objetivo 

ampliar a familiaridade e o conteúdo de uma determinada problemática e é o que o estudo espera 

ao trazer a percepção de agentes que tiveram experiências reais com o problema pesquisado 

(GIL, 2007). 

A técnica escolhida para capturar a percepção dos gestores de recursos humanos, 

diversidade e inclusão em relação as iniciativas de conciliação família-trabalho e maternidade 

foram as entrevistas semiestruturadas. Nessa técnica, os dados que se deseja obter são 

consultados diretamente com o grupo de interesse, no caso os gestores de recursos humanos, 

diversidade e inclusão.  

 A população alvo são as organizações que foram premiadas por seu desempenho no 

tema mulheres na liderança em levantamento realizado pela organização com escopo 

internacional sem fins lucrativos WILL (Women in Leadership in Latin America), pelo Valor 

Econômico e o Instituto Ipsos em 2019. A pesquisa ‘Mulheres na Liderança 2019’ contou com 

165 empresas com operações no Brasil e com o critério de ao menos 100 funcionários no setor 

de Comércio e Serviços e 500 funcionários para Indústrias. Foram selecionadas para participar 

da pesquisa as vinte e duas empresas premiadas pelo seu desempenho nos esforços para 

consolidar a liderança feminina e aumentar a equidade de gênero nesse levantamento de 2019.  

As vinte e duas empresas foram convidadas para participar da entrevista semiestruturada 

por comunicação enviada em meio eletrônico ou telefônico direcionado aos gestores de recursos 

humanos ou de diversidade e inclusão. A seleção dos gestores de diversidade e inclusão ou 
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recursos humanos para participação das entrevistas se deu pelo motivo desses gestores serem 

os respondentes ou responsáveis pela pesquisa “Mulheres na Liderança” acima mencionada.  A 

partir do convite, seis empresas diferentes aceitaram participar de entrevistas em profundidade 

presenciais ou realizadas por videoconferência que ocorreram durante os meses de janeiro e 

fevereiro de 2020, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 3: Entrevistas realizadas 

Entrevista Data Duração 

Entrevistada 1 27 de janeiro de 2020 30 minutos 

Entrevistada 2 4 de fevereiro de 2020 1 hora e 05 min 

Entrevistada 3 7 de fevereiro de 2020 42 minutos 

Entrevistada 4 6 de fevereiro de 2020 31 minutos 

Entrevistadas 5 4 de fevereiro de 2020 1 hora 

Entrevistada 6 12 de fevereiro de 2020 1 hora 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 O perfil dos entrevistados foi composto totalmente por mulheres integrantes das 

empresas, espalhadas em cargos diferentes, de sócias às gestoras e líderes de diversidade e 

inclusão. A tabela abaixo descreve o perfil das participantes 

 

Tabela 4: Perfil das entrevistadas 

Entrevista Cargo 
Tempo de empresa ou 

cargo 
Sexo Filhos 

Entrevistada 1 
Líder de diversidade e 

inclusão 

6 anos em diversidade e 

inclusão 
Feminino Não 

Entrevistada 2 
Sócia – comitê 

diversidade inclusão 
23 anos na empresa Feminino Sim 

Entrevistada 3 

Gestora de marketing e 

líder de diversidade e 

inclusão 

15 anos na empresa Feminino Não 

Entrevistada 4 
Líder de diversidade e 

inclusão 
11 anos na empresa Feminino Sim 

Entrevistadas 5 
Analistas de Recursos 

Humanos  
4 anos na empresa  Feminino Sim 

Entrevistada 6 
Líder do Programa de 

Mulheres 
17 anos de empresa Feminino Sim 

Fonte: elaborado pela autora 

Das seis empresas que participaram das entrevistas, todas têm atuação multinacional, 

sendo duas delas originárias do Brasil. Quanto ao mercado dessas empresas, duas são indústrias 
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e as outras quatro são direcionadas a serviços. Todas as entrevistadas estavam localizadas nas 

sedes das empresas em São Paulo. 

É importante destacar que todas essas empresas foram reconhecidas pelo prêmio 

‘Mulheres na Liderança’ de 2019 e possuem outros reconhecimentos e prêmios no tema 

mulheres, portanto os resultados das entrevistas demonstram percepções e caminhos 

percorridos por empresas e gestores que podem ser considerados como pioneiros ou defensores 

da causa mulheres. Os resultados são espelho de um posicionamento a favor da equidade de 

gênero tanto das empresas quanto dos gestores entrevistados, e não representam a totalidade do 

mercado brasileiro. Os resultados não têm como função e não podem ser utilizados como 

generalização de práticas de mercado, mas sim como práticas e percepções de empresas 

reconhecidas por seu trabalho em equidade de gênero e mulheres na liderança. Os exemplos e 

percepções podem não ser generalizáveis, mas trazem luz para o desenvolvimento do tema 

maternidade no ambiente de trabalho a partir da perspectiva de empresas e gestores atuantes e 

pioneiros em equidade de gênero. Apesar de não serem espelho de todo o mercado, podem ser 

considerados como o caminho pelo qual as empresas interessadas em endereçar efetivamente a 

equidade de gênero estão seguindo.  

A técnica escolhida para a coleta da percepção dos gestores de recursos humanos, 

diversidade e inclusão dessas 6 empresas é a entrevista semiestruturada em profundidade. A 

partir do método de revisão bibliográfica foram levantados os conceitos relevantes ao tema para 

definir qual seria o roteiro de questões a serem abordados com os gestores a fim de capturar a 

percepção deles com o arcabouço teórico já estruturado.  

 O resultado dessa revisão levou a estruturação do roteiro de entrevista com as seguintes 

questões: 

 

1. Existe uma política formal voltada a maternidade ou mães? Como essas práticas 

são desenvolvidas pela empresa? (check list abaixo) 

a. Licença maternidade estendida 6 meses 

b. Licença paternidade de 20 dias 

c. Horário flexível no retorno da licença 

d. Banco de horas para ausências de cuidado médico familiar 

e. Sala de amamentação  

f. Controle de retenção de novas mães 

2. Existe mais alguma política formal voltada a maternidade ou mães? 
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3. Essas políticas facilitam as mães e gestantes na conciliação da vida pessoal com 

a profissional? Como foi essa evolução? 

4. A implementação dessas políticas trouxe mudanças na retenção de novas mães? 

5. A sua percepção é de que essas políticas de conciliação trabalho - família 

voltadas para maternidade são ferramentas para diminuir a desigualdade entre 

homens e mulheres na empresa? 

6. A maternidade é um dos fatores que impactam na desigualdade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho (número de mulheres na liderança, diferença 

de remuneração)? 

7. O que você acredita que falta na sociedade e na empresa para melhorar a 

experiência da maternidade? 

8. Hoje as iniciativas são lideradas por qual área da empresa? Existe alguma relação 

com a responsabilidade social corporativa? 

9. Vocês se inspiram em alguma outra empresa para desenvolver essas práticas?  

10. Como vocês veem o futuro dessas iniciativas/práticas da empresa? 

 

No entanto, durante as entrevistas presenciais com os gestores, a pesquisadora pôde 

inserir questionamentos que facilitassem a compreensão do objeto de estudo e o entrevistado 

teve liberdade para inserir assuntos que achasse pertinente a conversa.  

Após as entrevistas, utilizou-se a análise de conteúdo, por meio de um processo de 

leitura das falas dos entrevistados seguida pela codificação dos temas que emergiram nas 

entrevistas. Essa codificação é facilitada pela estrutura definida para a entrevista, que agrupa os 

questionamentos em blocos de temas e pela divisão realizada na revisão de literatura. A análise 

de dados posterior é realizada de forma sistemática para que os conteúdos das entrevistas sejam 

comparados, agregados e analisados de forma completa. Os principais códigos foram 

detalhados na seção de resultados de estudo, na qual cada item é descrito quanto a percepção 

dos gestores de recursos humanos, diversidade e inclusão.  

A escolha metodológica possui suas limitações e devem ser consideradas na leitura do 

trabalho. A escolha pela ferramenta de entrevistas acaba por gerar informações indiretas que 

passam primeiro pelo crivo do entrevistado além de serem cedidas em um momento fora da 

realidade em que ocorrem as interações sociais foco do estudo (CRESWELL, 2007). A 

percepção dos gestores não é um fenômeno que possa ser verificado quantitativamente ou por 

meio de cruzamento de dados ou triangulações por serem condições subjetivas dos atores 

sujeitas as suas características, vivências e narrativas individuais.   
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Análise das entrevistas e da percepção das entrevistadas 

 

“Sempre que a mulher trabalha tem prejuízo para as crianças” 

 

Resgatando o conceito de regime de gênero, ainda existem muitas regras invisíveis que 

se espera que sejam cumpridas pelas mulheres e outras regras e espaços que sejam ocupados 

pelos homens. A atuação da mulher no mercado de trabalho e sua ascensão profissional são 

temas relevantes para as empresas e gestoras entrevistadas. As empresas possuem programas 

voltados ao desenvolvimento da mulher e o aspecto maternidade é apenas um de seus esforços 

de promoção da equidade de gênero.  

Um exemplo claro dos regimes de gênero da sociedade brasileira durante as conversas 

foi o exemplo de: 

Quando ouvimos das mulheres: meu filho está com febre e não posso deixar 

na escola, como vou na reunião que é importante? Vai atrapalhar minha 

promoção e minha performance. O pai não está envolvido como devia. 

Remetem as minhas angústias na época. A gente sabe que tem um desafio e a 

sociedade ainda não conseguiu distribuir essa carga. 

 (Entrevistada 2, 2020)  

 

Esse exemplo retrata uma realidade em que o papel da mulher é o de cuidadora e onde 

não existem estruturas de apoio públicas, políticas estruturais ou mecanismos que auxiliem essa 

mulher a quebrar esse condicionamento de cuidadora para exercer também o papel de 

trabalhadora remunerada fora do lar. O pensamento reportado mostra as amarras que são 

impostas à mulher como mãe, ou cuidadora de outros dependentes, que acabam por definir e 

reforçar seu papel estrutural em uma sociedade com forte influência a práticas patriarcais. A 

percepção de que durante a maternidade a mulher “tem a permissão social para não ser 

economicamente independente” (Entrevistada 2, 2020) mostra a força dessa engrenagem de 

divisão de papéis no domínio público e privado da vida das mulheres.  A empresa é apenas mais 

um ambiente inserido em uma lógica de definição de papéis de acordo com o gênero. Uma das 

entrevistas mencionou um exemplo claro do ambiente empresarial em que o tratamento é 

desigual entre homens e mulheres que se ausentam do trabalho por um período maior de tempo: 

“Quando o homem sai de licença não remunerada, ele volta promovido e quando a mulher volta 

da licença de 6 meses, ela é desligada, perde a carteira de cliente e não é promovida” 

(Entrevistada 5, 2020). 
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Por isso também apareceram relatos como “Ainda existe a percepção das funcionárias 

e da família em relação a maternidade e emprego : meu pai não acredita que dá pra fazer as 

duas coisas [...] ou a vontade de depois da gravidez parar por um tempo, tem a permissão social 

para não ser economicamente independente ” (Entrevistada 2, 2020) em que o questionamento 

e a reafirmação sobre o papel da mulher está presente também no ambiente familiar e não 

somente no ambiente individual de perspectivas e carreiras. As gestoras percebem em sua 

trajetória essas amarras sociais e sentem estar entre a quebra de padrões e o desejo individual 

de cada mulher:  

Tem um limite que é o desejo da mulher e a nossa sociedade ainda cria 

modelos e sonhos e a gente sempre discutiu isso. Não temos a ambição de 

obrigar ninguém a seguir carreira, está tudo bem, você pode fazer a escolha 

que você quiser. A gente ainda ouve muito discurso machista: sempre que a 

mulher trabalha tem prejuízo para as crianças. Ainda vivemos em uma 

sociedade em que essa carga ainda é da mulher. 

 (Entrevistada 2, 2020) 

  

Por mais que a empresa esteja inserida no meio desta dinâmica social, em alguns casos 

elas se posicionam buscando “revisitar as políticas de benefício para mudar o perfil patriarcal” 

(Entrevistada 1, 2020). 

No mesmo sentido de amarras que reforçam o papel dos gêneros, temos os casos em que 

a paternidade precisa ganhar força e reconhecimento entre as próprias mulheres. “Outra barreira 

é que as mulheres precisam aceitar o compartilhamento, e não achar que o homem não consegue 

ou faz pior as atividades. Um processo do olhar do desapega” (Entrevistada 2, 2020). 

A própria mulher as vezes não percebe que está inserida em uma sistemática fortemente 

influenciada pelo seu gênero: 

 

As trainees nos primeiros quatro anos são no máximo engajadas com a questão 

de assédio, aos quatro ou cinco anos de carreira você começa a discutir 

discriminação de carreira e elas começam a se perceber. O interessante é que 

antes você fala e elas não se apropriam, chegam a dizer que preferem ser 

tratadas como um homem mesmo.  

(Entrevistada 2, 2020) 

  

Por vezes, não é nem mesmo possível medir o impacto dos regimes de gênero na 

equidade dentro das empresas, por termos dados que mascaram a realidade, como no caso em 



 

53 

 

que “mulheres ficavam mais tempo nos cargos por mais que na teoria não tivesse disparidade 

de salário” (Entrevistada 5, 2020) ou  no relato de que “não tem uma diferença em termos de 

salário. A mulher ganha mais do que o homem porque fica mais tempo no mesmo cargo por 

falta de ambição e de pedido de promoção” (Entrevistada 2, 2020). Essa permanência no cargo 

por mais tempo foi citada por mais de uma entrevistada e apareceu como comportamento 

comum entre as mulheres, que não aparece nos indicadores e controles comumente utilizados, 

como é o caso da diferença salarial entre homens e mulheres ou quantidade de mulheres em 

cargos de liderança. 

Outro ponto relevante é que, apesar das perguntas realizadas serem recheadas de termos 

como mulher, feminino e maternidade, ficou claro que as empresas pensam a parentalidade de 

forma inclusiva, considerando todos os gêneros e todas as pessoas que se propõem e cumprir o 

papel de mãe ou pai, seja uma relação biológica ou de adoção. Como citado pela Entrevistada 

1, é preciso “olhar as políticas (empresariais) como voltadas a pessoas e não a determinados 

gêneros” (Entrevistada 1, 2020) para que todos se sintam inclusos e possam usufruir do que a 

empresa proporciona. Em todas as entrevistas foram discutidos também os papéis, 

responsabilidade e políticas direcionadas a casais homoafetivos ou que envolvam pessoas com 

outras identificações de gênero.  

 

“Quando tem um equilíbrio família, pessoal e profissional você acaba se engajando 

mais com tudo o que você faz” 

 

O momento prévio e posterior ao nascimento dos filhos é entendido pelas empresas 

pesquisadas como um momento que precisa de atenção especial e esforços direcionados. A 

percepção de que “Precisa ter a forma do acolhimento. A adaptação não é fácil, conciliar o 

trabalho com a maternidade” (Entrevistada 5, 2020) faz parte da motivação para que sejam 

tomadas ações direcionadas a facilitar a conciliação do trabalho e da família.  

Quando questionadas sobre a capacidade dessas ações, sejam elas políticas ou práticas, 

em facilitar a articulação do trabalho e da família pelas mães e gestantes, as gestoras tiveram 

respostas positivas entre essa ligação de causa e consequência. “Sim (facilitam a conciliação), 

principalmente a flexibilidade de horário e local de trabalho” (Entrevistada 1, 2020). 

 

Engravidei no primeiro ano aqui e a política não era estendida, tem uma 

grande diferença entre ficar 6 meses, mais as férias, mais a licença 

amamentação. As famílias ficam mais equilibradas, em sentido profissional e 
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pessoal. A gente não ouve comentário ou reclamações de que não conseguem 

conciliar. A gente trabalha bastante, mas tenho a flexibilidade de trabalhar de 

casa. Ficar em casa com a família no aniversário. Vários incentivos para que 

exista esse equilíbrio. 

 (Entrevistada 4, 2020) 

 

Acredito que sim [as políticas facilitam a conciliação trabalho família], aqui 

quando falamos de diversidade e inclusão sempre falamos de 

intencionalidade. Pensar qual a intenção e o impacto que você quer daquilo, é 

essencial.  A primeira coisa que eu fiz quando entrei e é importante para 

qualquer empresa é ouvir as próprias mulheres. O que elas têm para dizer e o 

quão grande é aquela iniciativa e aquele impacto da decisão que você vai 

tomar na vida delas e consequentemente dos familiares. [...] As mães falam 

muito sobre isso de quanto as políticas e os benefícios da empresa são muito 

importantes para elas. 

 (Entrevistada 6, 2020) 

 

Facilitar a conciliação entre trabalho e família para algumas empresas foi um processo 

mais recente e muito incentivado pela mudança comportamental e cultural das empresas e novas 

gerações.  

Três anos e meio atrás você era muito bem visto se ficasse trabalhando até a 

noite e entregasse trabalhos aos sábados, você estar presente fisicamente era 

comprometimento. Com o programa de bem estar e home office houve uma 

transformação cultural. Incentivo no discurso da liderança para ter uma 

qualidade de vida melhor, o que vai melhorar o ambiente familiar porque isso 

vai agregar o trabalho na firma. Percebi que quando cheguei era cultura muito 

mais fechada e ao longo dos últimos anos, trabalhamos a qualidade de vida, 

da família, de não pegar trânsito, não trabalhar até tarde. Processo de 

conscientização. 

 (Entrevistada 5, 2020) 

 

A noção de uma mudança recente e como um processo de conscientização que envolve 

também a alta liderança é um dos fatores esperados das empresas familiarmente responsáveis e 

mostra o protagonismo das empresas em resolver esse conflito até mesmo para garantir a 

atração e retenção de novos talentos do mercado. “Quando tem um equilíbrio família, pessoal 

e profissional você acaba se engajando mais com tudo o que você faz” (Entrevistada 4, 2020). 
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As políticas e práticas inclusivas levam essas empresas a um patamar de atração e retenção que 

faz com que sempre sejam pensadas novas políticas e práticas focadas nos funcionários e no 

equilíbrio, mesmo quando os salários não conseguem ser os mais elevados do mercado. 

“Ficamos na empresa pelo engajamento, pelo clima, pela cultura inclusiva, pelos benefícios e 

não necessariamente pelos salários” (Entrevistada 6, 2020). 

As entrevistadas mencionaram diferentes mecanismos que auxiliam as mulheres na 

conciliação do trabalho e família, tanto em momentos relacionados à maternidade quanto em 

momentos em que a mulher assume o papel do cuidar. Foram explicadas políticas de banco de 

horas, licenças de cuidado, home office e flexibilidade que serão expostas nos itens a seguir. 

A licença parental voltada a um segundo cuidador ou a licença paternidade já aparecem 

como esforços voltados a essa conciliação: “Em família heteroafetiva a mulher consegue ter 

mais possibilidades de equilibrar vida e trabalho quando o homem tem uma licença maior” 

(Entrevistada 1, 2020). O papel do pai para ajudar com a carga de trabalho da maternidade é 

frequente entre o discurso das entrevistadas. Enquanto em algumas empresas já é verificada a 

possibilidade de extensão da licença parental ou paternidade: “Hoje são cinco dias, mas a gente 

está em aprovação de 30 dias. Meta de oferecer seis meses de licença para homens e mulheres” 

(Entrevistada 1, 2020) outras empresas veem a falta de utilização de um benefício já existente 

de 20 dias. “Ainda estamos vivendo uma adaptação dos vinte dias, que ainda surpreendem” 

(Entrevistada 2, 2020). “Eu vejo homens que não usam os vinte dias porque eles têm medo de 

ficar vinte dias fora e o que isso vai impactar na carreira. Eles também têm que se sentir à 

vontade, achar que é uma obrigação deles e que não vai impactar como eu tenho que acreditar 

que não vai impactar na minha” (Entrevistada 1, 2020).  

Eles precisam inclusive ter maior adesão à licença paternidade. Mas eu 

também me sinto empática, me coloco no lugar deles, talvez muitos queiram 

fazer e tenham a insegurança, que a gente tem a vida inteira quando a gente é 

mãe. Eu acho que o primeiro de tudo é a conscientização dos homens para que 

eles se tornem aliados ativos e participativos, atendam a licença paternidade e 

discutam opções de flexibilidade também. 

 (Entrevistada 6, 2020) 

 

O retorno ao trabalho das mães também é uma preocupação das empresas e mesmo em 

casos em que a percepção é de que não há políticas formais no retorno após a licença 

maternidade, há a preocupação de buscar equilíbrio. “Não temos políticas (de retorno da 
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licença), mas temos elementos que façam a mãe se sentir confortável nesses primeiros meses e 

ano do filho” (Entrevistada 4, 2020). 

 

“Eu não quero é limitar seu desenvolvimento, capacidade de carreira, seu horizonte” 

 

Durante o discurso das entrevistadas, as políticas e práticas da empresa se entrelaçavam 

aos relatos das situações que elas presenciaram e aos relatos das suas vidas pessoais. A 

necessidade de atuação das empresas para fortalecer e promover a equidade de gênero se 

mostrou uma bandeira pessoal e um desafio como gestoras de grandes empresas. Quando 

questionadas sobre o futuro das ações voltadas a maternidade, a expectativa foi sempre positiva 

tanto para empresas quanto para equidade de gênero.  

 

Evoluir no assunto, quanto mais a empresa cresce, mais a gente tem outras 

ferramentas e outras iniciativas. Talvez uma creche ou uma escolinha. Cada 

vez mais apoiar a mãe a entender que sua carreira vai evoluir, que você vai 

evoluir aqui dentro. Nosso caminho é de amadurecimento e evolução dessa 

frente. Eu espero que o mercado faça o mesmo, e que um dia você possa 

entrevistar dez, cem, mil empresas que façam até melhor. 

 (Entrevistada 4, 2020) 

 

Uma força de trabalho mais diversa e mais inclusiva, onde as pessoas 

desempenharam com seu pleno potencial. Tem muitos pesos que se carrega 

durante muitos anos por conta de toda essa estrutura (eu não gostaria de usar 

essa palavra) machista, onde a gente acabou crescendo e vivendo por muito 

anos. Todos com poder de escolha e igualdade na participação dos trabalhos 

de casa e de fora de casa. 

(Entrevistada 6, 2020) 

 

 “[Aumentar equidade] não tanto por mudança pelo governo, mas por pressão do 

mercado e de outras empresas pensando em empregador e empregabilidade. Então é crescente. 

Eu vejo como bastante otimista” (Entrevistada 1, 2020).  

 

O ideal seria que a mulher possa fazer suas escolhas, trabalhando literalmente 

de casa nos primeiros meses de retorno. Ajudaria muito a se sentir mais 

acolhida. Tem aquelas que não querem. A mulher tem o sonho da careira 
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executiva:  eu quis minha carreira executiva e abdiquei da minha maternidade. 

Que não tenhamos mais esse pensamento, que elas queiram ser mães. 

 (Entrevistada 5, 2020) 

 

Nos relatos acima fica claro a expectativa das gestoras no desenvolvimento das práticas 

e políticas voltadas à maternidade dentro das empresas para melhorar a situação das mulheres 

no processo de maternidade e nos demais momentos de articulação do trabalho e da família. A 

empresa aparece como agente de mudança e de alavancagem da equidade de gênero. A 

importância de seu papel na sociedade é percebida pelas gestoras ao mesmo tempo que se espera 

que as empresas sejam ainda mais atuantes no tema de gênero e mulheres. “A estratégia é bem 

antiga [...] estamos sempre protagonizando essa mudança, não necessariamente aguardamos 

uma decisão das autoridades, do governo ou uma lei para poder seguir” (Entrevistada 6, 2020). 

Questões práticas como a licença parental apareceram, novamente, com grande 

expectativa:  

Eu espero que em cinco anos, tenha uma discussão efetiva para dividir a 

licença parental de primeiro nível. Para que homens e mulheres tenham um 

período onde eles podem dividir. Mas acredito que no Brasil em cinco anos 

vai ter uma discussão maior para que a gente possa dividir essa licença. Seria 

fantástico para empoderar os pais homens e o segundo nível, para que eles 

sejam responsáveis pela criação dos filhos. 

 (Entrevistada 3, 2020) 

 

Apesar da relação entre o empoderamento das mulheres e o desenvolvimento 

sustentável não ser parte da fala das entrevistadas, por muitas vezes a ligação entre o papel da 

empresa no empoderamento das mulheres fizeram parte do discurso.  

 

Eu já vejo as políticas de maternidade integradas com as outras políticas de 

mulheres. A gente tem como proposito favorecer o desenvolvimento pessoal 

e profissional das mulheres, ou seja, o desenvolvimento integral das mulheres 

para que elas possam atingir plenamente o seu potencial. Eu não quero é 

limitar seu desenvolvimento, capacidade de carreira, seu horizonte. 

 (Entrevistada 2, 2020) 

 

“Se hoje eu olhar para alguém que tem uma política de maternidade e outra que tem 

uma política de desenvolvimento eu tenho mais vontade de fazer a universidade das mulheres. 
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Alguma coisa numa linha mais de empoderar as mulheres até para lidar com a maternidade” 

(Entrevistada 2, 2020). 

Talvez falte as empresas fazer a ligação entre, por um lado, os benefícios e mudanças 

que suas políticas exercem na vida das mães e mulheres, e, por outro lado, o impacto que essas 

mulheres, mais empoderadas, financeiramente independentes e com uma nova consciência de 

equidade, fazem na sociedade. A percepção de que sem a equidade de gênero e sem esse 

empoderamento não há desenvolvimento pode fazer parte das entrevistadas, mas não 

apareceram de forma direta em seus discursos. 

 

“Olha, os outros estão fazendo isso! A causa da inclusão, os concorrentes entendem 

ser maior do que a [competição entre as] firmas” 

 

Para implementar as práticas, políticas e atividades que facilitam as mulheres conciliar 

o trabalho e emprego antes e durante a maternidade, as empresas utilizam estruturas e 

governanças próprias. Uma estratégia comum entre as empresas entrevistadas foi a existência 

de um comitê. Esse comitê pode ser direcionado ao tema mulheres ou mais amplo com o tema  

diversidade e inclusão. “Comitê de inclusão e diversidade que reporta direto para o comitê 

executivo, são quatro pilares temáticos e um de sinergia. Um dos pilares é mulher. Tempo 

dedicado como voluntário” (Entrevistada 2, 2020). “Comitê de diversidade, formado 

voluntariamente por algumas pessoas de áreas diferentes. Discussão é da empresa e não do RH. 

Respondem para o comitê executivo global que é dedicado ao tema. Recebem as diretrizes e 

desenvolvem os planos locais” (Entrevistada 3, 2020) 

Outra estratégia relevante é a participação da alta liderança no desenvolvimento dos 

temas e na implementação das ações.  Em alguns casos foi relatada a “pressão do chairman nas 

áreas que não conseguem fomentar lideranças femininas (cadê? quem você está formando? 

quando vai ter?)” (Entrevistada 2, 2020). “Proposta é engajar também a liderança para ela ser 

participativa e espalhar isso pela sua equipe” (Entrevistada 4, 2020).  

 

A própria estratégia de trazer homens para conversa é importante trazer o 

apoio da liderança. Eles ainda ocupam a maior parte dos cargos de liderança. 

O que faz a gente evoluir é ter essa cultura no nosso valor como empresa. 

Temos uma agenda com o presidente brasil quatro vezes ao ano. 

 (Entrevistada 6, 2020) 
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As empresas também utilizam como estratégia de engajamento, os grupos de afinidade. 

Sejam grupos de afinidade específicos para mães e gestantes ou grupos de mulheres, o espaço 

de troca e de escuta foi considerado um diferencial pelas entrevistadas. “Temos grupo de 

mulheres que discute maternidade” (Entrevistada 4, 2020), “Grupo de mães para conversa, 

troca, compartilhamento de soluções e apoio” (Entrevistada 2, 2020).  

 

Grupo de funcionárias voluntárias, que inclusiva criaram um site super bacana 

de Maternidade de A a Z com todas as nossas políticas [...] trouxemos os 

homens como aliados do grupo de mulheres. [...] Eu vejo que quando elas 

voltam, falando pela minha própria experiencia, elas procuram muito o grupo 

de afinidade de mulheres. Acho até que para sentir, para ouvir outras mulheres 

que tiveram a mesma experiência, para ter certeza mesmo de: sigo por aqui ou 

não sigo. 

 (Entrevistada 6, 2020) 

 

A última estratégia comum entre as empresas foi o entendimento de que para os temas 

diversidade, inclusão e mulheres não existe uma preocupação com a competição entre 

concorrentes. As empresas compartilham ideias, práticas e esforços. “Muita coisa quando eu 

levo para a liderança, eu levo benchmark, e falo: olha, os outros estão fazendo isso. A causa da 

inclusão os concorrentes entendem ser maior do que as firmas” (Entrevistada 2, 2020). 

“Participamos de muitas discussões de olho nas melhores práticas. Gostamos de contar por que 

é uma troca” (Entrevistada 3, 2020). “Quando falamos de pessoas, engajamento e de cultura, 

não tem essa de concorrente, a gente quer poder se ajudar e enriquecer esse clima para os 

colaboradores” (Entrevistada 6, 2020). 

Foi questionada se as iniciativas ou a estratégia do tema mulheres eram de 

responsabilidade da gestão de responsabilidade social corporativa (RSC) e, apesar de apoiarem 

ou terem alguma ligação entre si, nem sempre há uma ligação substancial entre as duas gestões 

(mulheres e RSC). “Nesse tema não trabalhamos com RSC. Trabalhamos juntos em temas de 

comunidade, como empreendedorismo feminino” (Entrevistada 1, 2020). A área que mais se 

aproximou dessa gestão foi a área de desenvolvimento humano. 
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“Tem uma fantasia de maternidade que é mais difícil de lidar do que a própria 

maternidade”  

 

O cenário de perda de talentos pelas empresas no momento da maternidade em si ou do 

retorno ao trabalho é um desafio que todas as entrevistadas entenderam que já foi mais marcante 

no passado. Elas têm a percepção de que com a evolução gradual de políticas e com a criação 

de um ambiente seguro essa realidade foi se alterado ao longo dos últimos anos, mas ainda não 

é a ideal.  

A gente acaba perdendo talentos, porque a mãe tem que se adaptar à nova 

realidade. Uma fase de início, tem as descobertas, os receios, os medos e 

conciliar com a sua carreira. Tinha um volume grande de saída voluntaria, 

temos buscado formas de isso não acontecer [...] o mais delicado é o retorno, 

por mais que tenha acompanhamento terapêutico, não supre a insegurança que 

a profissional tem para cortar o cordão umbilical. 

(Entrevistada 5, 2020) 

  

As entrevistadas entendem essa etapa como um processo de mudança para a mulher que 

traz também benefícios. “Processo de readaptação, saiu uma mulher, uma profissional e está 

voltando uma outra mulher com grandes transformações. A gente visa essa readaptação, a 

questão do sentimento, casa, família, o sentimento de que estou deixando meu filho, estou 

abandonando” (Entrevistada 5, 2020).  

 

Tem empresas querendo usar a maternidade como gancho de 

desenvolvimento. Habilidades e competências que a maternidade favorece. 

Usar a maternidade é um pouco muito, mas é uma observação nossa que tem 

mulher que volta bem transformada e muito desenvolvidas por outro lado com 

menos tolerância e paciência. Tem gestor que tem medo de mulher que volta 

de licença maternidade. Não deixa ela esperando 10 minutos porque ela tem 

filho em casa, ela quer fazer o trabalho, não desvia do foco. 

 (Entrevistada 2, 2020). 

 

 “Eu vejo mulheres que trocam de carreira e vejo mulheres que retornam e são super 

produtivas e isso cientificamente comprovado, trabalham muito mais, se envolvem e são 

reconhecidas em projetos” (Entrevistada 6, 2020). 
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Um dos efeitos que acontece durante e após a gestação, muito alinhado ao conceito de 

maternal body é a de mudança de carreira para adaptação daquilo que é considerado um modelo 

ideal de maternidade e trabalho.  

 

Tem uma fantasia de maternidade que é mais difícil de lidar do que a própria 

maternidade. Mulheres que dois ou três anos antes do que querem engravidar, 

sem parceiro ou sem saber se podem, já mudam a carreira em função de uma 

futura maternidade. Procuram trabalho que não viaja, mais perto de casa, 

desaceleram a carreira. Abrem mão de certas coisas de uma forma quase 

voluntária. Veem a carreira como um empecilho para achar um parceiro, 

constituir família. Esse tema é mais forte do que com a adaptação da mulher 

que teve filho. Outro mito é de que se você for mais executiva, tem que 

abandonar a família. Se for sócio ou diretor, não volta para casa e não vê os 

filhos. 

 (Entrevistada 2, 2020) 

 

 A mesma realidade de mudança de carreira é encontrada em outras empresas, como no 

caso de “no período de doze a dezoito meses elas questionam a carreira e procuram posições 

que não tem tanta viagem ou são mais próximas da base” (Entrevistada 3 ,2020). 

A preocupação com a desaceleração da carreira seja por essas escolhas ou pelo tempo 

na licença maternidade é diferente entre as entrevistadas. “Já teve esse receio perto de dez ou 

onze anos atrás. Hoje mostramos que uma cosia independe da outra, temos muitas mulheres 

gravidas no escritório. Eu percebo que elas estão cada vez mais motivadas e engajadas a serem 

mães” (Entrevistada 4, 2020).  

 

Existe uma preocupação muito grande das mulheres antes de sair e depois de 

voltar da licença. A gente fica insegura, é uma pausa que a gente faz e a gente 

tem essa preocupação. Ela é natural, é comum, e não se afasta por mais que 

você tenha uma cultura inclusiva, por mais que você tenha um espaço, por 

mais que você tenha aliados. 

(Entrevistada 6, 2020) 

  

Em outro exemplo:  
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A maternidade não é vista dentro da empresa como um dificultador da 

evolução das carreiras das mulheres. Foi uma mudança gradativa. Com 

conscientização dos líderes para que eles entendam que é um período que a 

mulher passa como desenvolvimento de pessoa, como carreira. Ela até chega 

a desenvolver novos skills com a maternidade porque ela aprende a lidar com 

outras situações. 

(Entrevistada 3, 2020) 

  

Por outro lado, também apareceram relatos de que:  

 

Eu acredito que o tempo que você tira de licença vai impactar na sua carreira. 

Eu não posso generalizar essa opinião. Vi caso de mulheres que foram líderes 

durante a licença, acho que vai de caso a caso. Mas pode prejudicar se a 

empresa não tiver uma consciência do quão benefício há da mulher ficar 

afastada. 

 (Empresa 1, 2020) 

   

“As empresas deveriam ter essa visibilidade de que não é a maternidade que vai fazer a 

sua carreira seja mais devagar e sim o mérito e o engajamento. Precisamos abraçar essa causa. 

Ainda é muito pouco evoluída nesse mercado” (Entrevistada 4, 2020). 

 

“Eu sei que parece esquisito, mas o foco deveria ser nos homens” 

 

Para uma pesquisa como a descrita nessa dissertação com o tema maternidade, ganhou 

destaque a quantidade de vezes em que foi mencionada a paternidade. Algumas vezes de forma 

estruturada na conversa, outras vezes como se fosse surpresa o tema ser tão relevante para o 

contexto da pesquisa. Quando questionadas sobre o que poderia ser melhorado em relação a 

maternidade, não apenas dentro da empresa mas na sociedade, as respostas das entrevistadas 

trouxeram expressões como “Pode parecer estranho, mas o papel do homem” (Entrevistada 3, 

2020) , “Eu sei que parece esquisito, mas o foco deveria ser nos homens” (Entrevistada 5, 2020) 

e “Até engraçado eu falar isso, mas a gente ainda precisa de uma conscientização muito grande 

por parte dos homens” (Entrevistada 6, 2020). Dentre as seis respostas à pergunta mencionada, 

quatro trouxeram o papel do homem ou do pai, como principal tema, mesmo que visto sob 

perspectivas diferentes, e as demais entrevistas trouxeram o tema paternidade em momentos 

distintos e como respostas às outras perguntas.  Em um grupo de entrevistadas formado só por 
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mulheres, a palavra pai teve um destaque expressivo. Uma das entrevistadas trouxe os termos 

“responsável parental de primeiro nível e responsável parental de segundo nível” (Entrevistada 

3, 2020) para essa discussão de papéis e reponsabilidades para que a discussão estivesse em um 

patamar de maior diversidade de gêneros. 

Apareceu no discurso de quatro entrevistadas a percepção de uma construção social 

machista que ainda é presente nas empresas e/ou em seus clientes. A narrativa dessas entrevistas 

foi preenchida por exemplos e relatos em que um homem define o papel da mulher como o 

papel exclusivo de mãe ou de responsável pelo lar. Em um dos relatos em que foi destacada 

essa definição do papel da mulher como apenas mãe, a entrevistada conta sobre o diálogo com 

um de seus clientes que usa a seguinte afirmativa “minha esposa optou por ficar em casa e não 

voltar ao trabalho, afinal as crianças sempre perdem quando a mãe trabalha” (Entrevistada 2, 

2020). Outro exemplo que apareceu no discurso da mesma entrevistada foi o relato de um de 

seus pares sobre o prazer da leitura “naquele horário em que a mulher coloca as crianças para 

dormir” (Entrevistada 2, 2020). Em outros casos são relatados casos em que as mulheres 

reforçam essa lógica que não permite a mulher ser mãe e profissional: 

 

Falta apoio das mulheres uma com as outras. Que elas possam usufruir do 

momento de maternidade e que haja apoio das mulheres. Ouvimos que a 

minha gestora me questiona por que eu fiquei grávida e se eu não estava 

pensando na minha carreira. 

(Entrevistada 5, 2020) 

 

Apesar da distância de 70 anos entre esses relatos e a obra de Simone de Beauvoir, as 

preocupações de como a sociedade define o papel da mulher ainda parecem ser as mesmas. No 

entanto, é visível no discurso das gestoras a real consciência do panorama em que estão 

inseridas e dos esforços necessários para mudança de posicionamento das empresas. A 

entrevistada 1 trouxe a seguinte reflexão “Porque as empresas têm a construção machista, 

patriarcal, homofóbica e racista, é nosso trabalho olhar para todos os nossos processos com a 

ótica de revisão” (Entrevistada 1, 2020). Em outro relato aparece também os desafios das 

interseccionalidades, que não apareceram com destaque nas entrevistas: “Enquanto tivermos 

esse pensamento totalmente machista temos muito o que trabalhar. Eu sendo mulher negra ainda 

tenho muito o que trabalhar” (Entrevistada 5, 2020).  
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A percepção das gestoras de que a sociedade tem um perfil machista e que papéis e 

responsabilidades precisam ser revistos dentro e fora das empresas permeou os relatos da 

entrevista, conforme os trechos destacados abaixo. 

 

A ação tem que ser feita não para as mulheres, a ação tem que ser feita nos 

homens. Para que eles também se sintam responsabilizados pela criação dos 

filhos. Enquanto a gente ainda achar que a responsabilidade é da mãe, fica 

muito difícil. Então acho que é responsabilizar e empoderar os homens para 

que eles dividam as responsabilidades da criação dos filhos e da manutenção 

do lar. Não estou falando só dos filhos, mas de cuidar da casa. Acho que essa 

discussão tem que estar um pouco mais aberta. 

 (Entrevistada 3, 2020)  

 

Pai 4.0. Falta o empoderamento do homem com relação a família e com 

relação a filhos. Ainda sobra e fica muita responsabilidade para mulher. 

Existem muitos homens que são parceiros, são participativos, mas acho que 

esse grupo ainda é a minoria. Ainda falta o homem entender que esse não é 

um papel exclusivo da mulher, que ele tem grande responsabilidade acerca de 

sua família, dos filhos, do médico, do dentista, da escola, da casa, das 

atividades do dia. Falta empoderamento masculino com relação a maternidade 

também. Já conquistamos muitas coisas nesse processo, mas ainda temos 

muito a conquistar pensando que temos uma sociedade conservadora de cunho 

machista. O homem pode isso e a mulher é aquilo. A mulher ainda é pouco 

valorizada e os homens estão tendo maior participação. Veem como estou 

dando suporte para a minha esposa, e não entra na cabeça de que ele também 

é pai. A mulher está mais empoderada, financeiramente independente. Hoje o 

homem e a mulher são os provedores da casa, mas o cuidado do lar cabe a 

mulher. Quando o homem tem essa participação, ele não insere como 

responsabilidade dele, mas como um auxílio. É engraçado o meme do filho 

perguntando ao pai cadê minha mãe, ainda remete muito a nossa sociedade. 

 (Entrevistadas 5, 2020). 

 

É muito importante a ação intencional e a quebra de paradigmas. Essa 

conscientização do homem é primordial para a gente acabar com esses 

preconceitos e essas preconcepções da sociedade de estereotipo de gênero. Por 
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isso que cada vez mais eu não quero refutar os homens, eu quero eles junto 

comigo. 

 (Entrevistada 6, 2020). 

 

As práticas e políticas implementadas 

 

As empresas que participaram da pesquisa possuem diferentes práticas e políticas para 

auxiliar na articulação do esforço no trabalho e na família pelas mães e gestantes. Muitas das 

práticas espelham a necessidade de adaptação das empresas a uma realidade em que “a nova 

geração quer conciliar trabalho com qualidade de vida e não querem ficar mais de oito horas 

dentro da empresa” (Entrevistada 5, 2020). 

 Algumas práticas são mais elaboradas e registradas em políticas e outras práticas fazem 

parte da cultura da empresa por mais que não estejam registradas. Resgatando os itens 

considerados para as empresas familiarmente responsáveis e empresas amigas da família, as 

práticas e políticas foram divididas na tabela abaixo. 

 

Tabela 5: Quadro 1 de iniciativas e práticas 

Item  Respostas  Principais ações 

Licença 

maternidade 

estendida de seis 

meses 

Sim 6 Extensão da licença para casais homoafetivos 

Política abrange sócios, que não têm contrato de trabalho por 

CLT 

Participação no programa governamental Empresa Cidadã 

Possibilidade de acrescentar o período de férias Não 0 

Licença 

paternidade 

estendida de 20 

dias 

Sim 5 (os mesmos acima) 

Estudos em andamento para aumento da licença 

Incentivo a utilização dos 20 dias, que ainda são pouco 

usufruídos 

Pedidos de mudança vindo do grupo de homens e do grupo de 

mulheres 

Empresa concede mais dez dias a serem usufruídos durante o 

primeiro ano após o nascimento Não 1 
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Flexibilidade de 

horário e local de 

trabalho 

Sim 6 

Práticas de horário flexível são estendidas a todos os 

funcionários em todos os momentos e não somente em  

relação a maternidade 

Práticas de home office são comuns e podem ser usufruídas 

por todos os funcionários 

Empresa arca com o custo de viagem do bebê e 

acompanhante em casos em que não for possível evitá-la 

Ampliação da política de home office para mães nos 12 

primeiros meses, para 5 vezes na semana em meio período ou 

3 vezes o dia inteiro 

Política de home office para pais, 3 vezes na semana por 4 

meses 

Não 0 

Políticas de banco 

de horas para 

cuidado 

Sim 4 
Banco de horas pode ser utilizado pelo funcionário para 

qualquer motivo pessoal 

Licença para cuidado de mães e pais limitada a 20 dias 

Atrelado a negociação com sindicatos 
Não 2 

Salas de apoio a 

amamentação 

Sim 4 Salas de ordenha e armazenamento são mais comuns 

Já surgiram outras soluções para não precisar carregar o leite, 

que interessam mais as mulheres e esvaziam as salas 

Empresas de serviço tem funcionárias alocadas em clientes e 

não conseguem controlar a existência ou não Não 2 

Indicadores de 

retenção de mães 

Sim 4 
Medição da retenção em período de 6, 12 e 24 meses após o 

retorno da licença 

Indicadores relatados por três empresas: 

a) mais de 80% de mães retornaram  

b) redução de 30 para 2% de mães que não retornam 

c) menos de 2% das mulheres saíram após licença para 

“cuidar dos filhos”  
Não 2 

Programas de 

retenção de mães 

Sim 1 

Programa de "retorno parental" com foco nas questões 

profissionais de alocação, distância e acompanhamento 

Alinhamento prévio e posterior à licença com a liderança 

Não 5 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

Também foram relatadas práticas e políticas que estão agrupadas no quadro a seguir: 
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Tabela 6: Quadro 2 de iniciativas e práticas 

Políticas de gênero 

 

• Plano de ação para retenção de mulheres (não somente mães) 

• Comitê de ética para questões voltadas ao tema mulher 

• Mentoring para talentos mulheres  

• Promoção mesmo durante gestação ou licença maternidade 

• Guia de paternidade e maternidade com fácil acesso aos funcionários (melhores práticas e 

políticas de apoio da empresa) 

• Revisão das políticas de remuneração variável para inclusão dos casos de licença 

• Auxílio creche 

 
 
Mentorias e madrinhas 

 

• Inclui mulheres que estão planejando ser mães, as gestantes e as novas mães 

• Reuniões para trocas de ideias, experiências e soluções 

• Madrinhas que acompanham o período de gestação 

• Prática voluntária que acaba gerando laços entre as participantes 
 

Participação masculina 

 

• Palestras de homens contando decisões das esposas de não retornar ao trabalho e as 

consequências 

• Curso de paternidade ativa 

• Concurso interno de comportamentos voltados a equidade de gênero dos homens, relatados 

pelas mulheres, que serviram para orientar as políticas 

• Treinamento de vieses inconscientes liderado por um homem (assédio, maternidade, 

inclusão) 
 

Saúde 
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• Retirada de coparticipação de procedimentos do plano de saúde para pré natal e após 

nascimento por tempo determinado 

• Reembolso de 75% do valor de remédios 

• Programas de saúde do plano de saúde para gestantes 

• Equipe ambulatorial focada para atender mães e pais: obstetra, fisioterapeuta, psicólogo, 

assistente social e enfermagem 

• Grupos terapêuticos  
 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Uma perspectiva interessante sobre as políticas de maternidade, explicita porque as 

práticas de maternidade devem estar inseridas em um arcabouço mais amplo de práticas de 

equidade de gênero, conforme percebido pela quantidade de práticas e políticas que as empresas 

entrevistadas praticam.  

 

O aumento da licença maternidade não necessariamente diminui a diferença 

entre homens e mulheres. Mas você normatiza que isso é aceito pela empresa 

e que ela incentiva que as mães tomem esse tempo para estarem com seus 

filhos. Ela faz com que mãe se sinta mais à vontade e menos culpada. Não 

acho que ela diminui as diferenças internas, acho que o que diminui são os 

programas de mentoring, o pay equity verificado todo ano. As políticas de 

home office, de licença maternidade eu não acho que diminuem a diferença, 

elas só criam um ambiente mais atrativo e mais inclusivo. 

 (Entrevistada 3, 2020) 

 

É importante ressaltar que as empresas que participaram da pesquisa são reconhecidas 

pela sua atuação no tema mulheres e possuem práticas e políticas voltadas à equidade de gênero. 

Elas não representam a maioria das empresas brasileiras e suas práticas não refletem a totalidade 

do mercado, conforme afirmado sobre os limites dessa pesquisa. As práticas acima podem ser 

utilizadas pelas empresas brasileiras como uma lista de boas práticas ou como um direcionador 

de posicionamento para alcançar o mesmo nível de reconhecimento no tema diversidade, em 

específico mulheres, das empresas pesquisadas. 
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O diálogo com a literatura 

 

A revisão bibliográfica apresentou uma definição para o termo maternidade. Durante as 

entrevistas e nos relatos destacados anteriormente um outro termo foi apresentado com muita 

ênfase pelas entrevistadas: a paternidade.  

Em 1949 Simone de Beauvoir expunha à sociedade as dificuldades e a jornada social 

que davam à mulher significados e escopo limitados, muitas vezes, por uma visão biológica do 

ser feminino. Uma visão, que como vimos pela análise de Scavone (2001a; 2001b) é fruto de 

seu tempo. Tanto a luta de Beauvoir (2019) pelo reconhecimento da mulher como não apenas 

um ser biológico mas como um ser social, quanto suas análises sobre o papel da mulher e seu 

impacto na maternidade, são frutos de uma construção social que a levou àquele tempo a ter 

essas indagações e discordâncias com o pensamento patriarcal de sua época. Da mesma forma 

que o ambiente em que vivia, as mudanças da sua sociedade, as regras e arranjos sociais 

invisíveis e a dinâmica de seu tempo levaram Simone a questionar a liberdade da mulher em 

exercer o papel de mãe; o nosso ambiente, a nossa sociedade em constante movimento, as 

nossas regras e arranjos e nossa dinâmica nos levam a questionar a responsabilidade e a 

liberdade do homem em exercer seu papel de pai. Ou indo além, a responsabilidade e a liberdade 

parental independente do sexo ou da relação com a criança, seja pai ou mãe, tias e tios, avós e 

avôs e independente de orientação de gênero. 

Entender que a maternidade não é um termo biológico, mas um termo social que sofre 

modificações conforme o seu tempo, facilita a compreensão da ascensão de outros termos como 

a paternidade, parentalidade ou mesmo a maternagem. Cada um desses termos traz uma gama 

de novos atores para as discussões sobre a maternidade. Um exemplo da importância da 

mudança dos termos e da linguagem foi exposto quando foram questionadas as políticas de 

licença maternidade. Durante as entrevistas não se falava mais apenas em licenças maternidade, 

a licença paternidade já não era uma novidade e as licenças parentais estão ganhando destaque, 

podendo até ser pensadas independente de gêneros em termos como licença parental de 

primeiro ou de segundo nível. A ascensão desses novos termos e dessa nova linguagem é fruto 

do nosso tempo e fazem parte da construção do sentido da maternidade. 

Esse novo sentido e essas novas linguagens precisam ser discutidos, assimilados e 

refeitos pelos atores que estão envolvidos na maternidade. As discussões que foram relatadas 

como parte dos grupos de afinidade, mostram que um espaço onde a mulher se sente confortável 

para discutir com suas pares, suas iguais, sobre a maternidade e seus significados é um dos 

elementos que as entrevistadas consideram como de grande relevância para o sucesso das suas 
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iniciativas. A abertura de espaços onde outros atores, como os homens, fazem parte da 

discussão desses significados também traz a ideia de uma construção social da maternidade 

cada vez mais compartilhada e não apenas como responsabilidade única da mulher. 

O desenvolvimento das políticas e práticas das empresas entrevistadas passaram, de 

forma voluntária ou não, por uma dinâmica de entendimento e de ressignificação da 

maternidade. Uma dinâmica participativa, que contou com mulheres e homens e diferentes 

atores para encontrar um entendimento comum da maternidade ao mesmo tempo em que 

criaram um espaço seguro nos grupos de afinidade para que essa ressignificação seja constante 

e participativa. Não bastou às empresas entender a maternidade com um novo olhar, foi preciso 

que esse olhar fosse múltiplo e diverso. 

 

Inserindo a paternidade 

 

Com o aumento dos empregos para as mulheres e uma maior busca por 

igualdade de gênero pela sociedade, o foco mudou do papel da participação 

das mulheres no mercado de trabalho para a participação dos homens no 

trabalho familiar. A teoria da revolução de gênero […] postula que um 

compartilhamento mais igualitário das responsabilidades familiares alivia as 

mulheres da tripla carga de emprego, trabalho doméstico e cuidados, leva a 

uma maior satisfação do casal e a um vínculo mais estreito entre os filhos e o 

pai.  

(LAPPEGARD et al, 2019, p.2, tradução nossa) 

 

Como descrito no tópico anterior, um dos principais conceitos que emergiu durante as 

entrevistas foi o conceito de paternidade. Apesar do foco inicial do estudo ser a maternidade, 

na percepção das entrevistadas a melhor forma de melhorar a experiência da maternidade é 

mudar também a experiência da paternidade. Essa experiência passa pelo entendimento das 

diferentes formas como os pais ou figuras paternas exercem a paternidade, ou a paternagem, e 

pelas dinâmicas de conciliação entre trabalho e família como opções de trabalho flexível e as 

licenças paternidade ou licenças parentais.  

A “paternidade pode ser vista como a codificação cultural de homens como pais” 

(HOBSON, 2002, p.11, tradução nossa), em termos de responsabilidades, direitos e deveres. 

Nesse campo também está a discussão do que é ser um bom pai, assim como a discussão sobre 

o papel do pai como provedor financeiro e/ou como participante dos cuidados aos filhos. Já o 
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termo paternagem, assim como o termo maternagem, está relacionado menos ao campo das 

discussões de ideais e mais em relação a prática e a ação de ser pai (HOBSON, 2002). Durante 

as entrevistas o papel e a prática da paternidade e da paternagem foram destacados tanto pelo o 

que ainda temos para melhorar quanto pelo seu importante papel para a criação dos filhos e para 

auxiliar a mãe a manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.  

Quanto às formas de conciliação trabalho família disponíveis aos pais e figuras paternas 

no arcabouço legal brasileiro, o pai tem direito a 5 dias consecutivos de licença paternidade no 

setor privado e 20 dias em partes do setor público. Caso a empresa faça parte do programa 

Empresa Cidadã, o período pode passar para 20 dias. Diferente da licença maternidade, esses 5 

dias iniciais são pagos pelo empregador e apenas têm direito ao benefício os empregados com 

carteira assinada ou do setor público e não todos os tipos de contribuintes do INSS (FRAGA, 

2019). 

A percepção das entrevistadas é de que mesmo disponível, os pais não fazem a 

requisição da licença paternidade. Essa percepção é corroborada por um estudo realizado pela 

Universidade de São Paulo em 2016 para entender os custos da extensão da licença de 5 para 

20 dias. Nesse estudo, a média de requisições de licença paternidade foi estimada em 7,6% 

dentre os casos elegíveis ao benefício de acordo com os dados governamentais disponíveis 

(ALMEIDA; PEREDA; FERREIRA, 2016). 

Durante as entrevistas foram relatados desde casos onde a extensão da licença 

paternidade estava sendo estudada para incluir mais meses e dias quanto relatada a baixa 

utilização da licença pelos funcionários. Essa última observação foi mais representativa entre 

as entrevistadas. 

A relutância em usufruir da licença paternidade não é um fenômeno unicamente 

brasileiro e pesquisas em outros países buscam compreender essa relutância. Mesmo que 

algumas empresas busquem auxiliar os pais que trabalham a ter mais tempo com os filhos por 

meio de políticas de flexibilidade e licenças, os pais ainda se sentem preocupados ou 

envergonhados em aproveitar essas possiblidades. Apesar desse cenário parecer ser o mais 

favorável para as empresas, com elas colhendo os benefícios reputacionais de oferecer a licença 

e demais benefícios sem incorrer os custos desses benefícios serem realmente utilizados, as 

empresas que tem maior nível de utilização desses programas tem maiores níveis de retenção 

de talentos e de satisfação dos funcionários e ainda auxiliam na equidade de gênero dentro 

desses ambientes exatamente por proporcionar a mulher maior apoio (KOSLOWSKI, 2018). 

Um dos possíveis motivos para que as licenças e políticas de flexibilidade não sejam 

absorvidas pelos pais pode ser o papel econômico do homem na família. Principalmente quando 
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a renda masculina é maior que a feminina e a escolha do casal é por não colocar em risco a 

renda do homem, por medo de que aproveitar dessas políticas leve a uma percepção de menor 

engajamento e comprometimento no trabalho. Essa não utilização fica ainda mais explicita 

quanto menor a renda familiar e a estrutura empresarial.  

Outro motivo é o entendimento de que o papel de cuidado é primariamente da mulher, 

logo o foco das políticas e licenças deve ser para as mulheres (KOSLOWSKI; KADAR-

SATAT, 2019) reforçando as regras invisíveis que definem os papéis que cada gênero deve 

ocupar no mercado de trabalho e no ambiente doméstico, conforme discutido nas reflexões 

anteriores sobre regimes de gênero. Nesse quesito voltamos a importância da liderança no 

processo da maternidade também quanto à paternidade e a utilização dos programas e licenças 

oferecidas pela empresa. O papel da cultura empresarial e da liderança em dar o exemplo é de 

grande relevância para aumentar a utilização de licenças paternidade e programas de 

flexibilidade pelos pais (KOSLOWSKI; KADAR-SATAT, 2019). 

 

Atravessando barreiras de gênero 

 

Alguns dos relatos mostraram como algumas regras invisíveis e não escritas são capazes 

de organizar a sociedade e os papéis e responsabilidades dos seus indivíduos. Nos relatos em 

que de alguma forma o papel da mulher como mãe foi posto como mais importante e excludente 

do papel da mulher como profissional, esse ordenamento aparece quase como uma imposição 

tanto às mulheres quanto às empresas. Foram apresentados relatos que trazem a conciliação do 

trabalho da mulher com o cuidado com os filhos como uma realidade impossível, seja pela visão 

de um marido, de um pai ou mesmo de uma mulher ou de um gestor/a. Assim como Walby 

(2003) propôs em seu trabalho sobre regime de gênero, as entrevistadas mostraram em suas 

falas as diversas vezes em que elas tiveram que enfrentar barreiras que impedem, direta ou 

indiretamente, as mulheres de exercer seu potencial como profissional e como mãe. Da mesma 

forma como a revisão de literatura (ORTLIEB; SIEBEN, 2019; TEASDALE, 2013) trouxe a 

ação do regime de gênero para dentro das empresas, esses relatos deixam claro que as ações e 

políticas precisam considerar o que a sociedade ao seu redor tem como regras e o que é preciso 

fazer para atravessar essas barreiras limitantes do potencial das mulheres e mães. 

Nesse sentido, a participação da alta liderança como defensores de práticas mais 

igualitárias para as mulheres assim como políticas que facilitam à mulher conciliar a 

maternidade e o trabalho, são uma frente destacada para atravessar essas barreiras. Apesar de 

esforços da alta liderança, dos líderes de comitês e dos grupos de afinidade para mudar essa 
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percepção do papel único da mulher como mãe, os regimes de gênero já impostos na sociedade 

têm um papel relevante nas escolhas das mulheres. Foram relatados casos de mudança de 

carreira prematuramente assim como ainda existem os pedidos de demissão voluntários. As 

entrevistadas entendem que a mulher deve ter liberdade para escolha e veem seu papel como 

suporte para as mulheres que decidem seguir uma vida profissional atrelada ao papel de mãe.  

As mudanças que essas empresas exercem para atravessar as barreiras de gênero podem 

parecer pequenas dentro de um contexto social complexo, mas são vistas pelas entrevistadas 

com otimismo e com a esperança de que mais e mais empresas se posicionem ativamente na 

luta por maior equidade e por mudanças nos papéis designados a homens e mulheres. Assim 

como a dinâmica já identificada por Durbin et al. (2017), essas empresas se colocam como 

atores relevantes para tratar do complexo tema da equidade de gênero, independente de apoio 

do Estado ou do posicionamento dos governos. 

 

Em busca do equilíbrio 

 

A percepção das entrevistadas sobre a maternidade como momento de transformações, 

de adaptações e de desafios vem de encontro com a noção dos desafios das mulheres em 

permanecer em seus empregos tanto durante a gestação quanto nos momentos subsequentes ao 

retorno da licença maternidade. Os receios e medos que as entrevistadas relataram fazem parte 

de um momento bastante delicado em que a mulher precisa se adaptar a uma nova realidade. 

Para essa adaptação, a mulher utiliza de diferentes estratégias, desde a mudança de carreira até 

a criação de uma imagem que a faz ser reconhecida como profissional e não apenas como mãe 

(GATRELL, 2013; LITTLE et al., 2015). Os ambientes como os grupos de afinidade ou 

iniciativas de designar uma madrinha para cada nova mãe, ajudam as mulheres a compartilhar 

experiências e a definir a melhor forma em que vão retornar aos seus trabalhos assim como a 

melhor forma para lidar com os desafios físicos e mentais da gestação.  

Durante as conversas foi marcada a percepção de que as iniciativas voltadas a 

maternidade e a equidade de gênero em geral foram se aprimorando com o tempo, algumas 

entrevistadas deixaram claro que ainda estão buscando a construção de políticas e iniciativas 

no tema maternidade e outras demonstraram que, apesar de ser um tema de atenção constante, 

já estão se caminhando para outras discussões de empoderamento feminino. A todo momento 

as iniciativas foram destacadas como necessárias ao desenvolvimento da mulher enquanto 

profissional e enquanto mãe, como foi colocado por Donelly (2015) na sua defesa da criação 

de estruturas e política de apoio pelas empresas. Uma das entrevistadas chegou a mencionar 
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que as políticas e benefícios era tão ou mais importantes que o salário. Mesmo assim, em 

algumas entrevistas foi possível perceber que em termos de resultado ainda há um caminho a 

ser percorrido. Pensando em implementação da estratégia definida, ainda há espaço para 

retenção de mulheres após o retorno da licença maternidade, assim como ainda há espaço para 

medição e indicadores nesse sentido. Como Engert e Baumgartner (2016) trouxeram em seus 

estudos, não falta a essas empresas a certeza da necessidade das iniciativas, no entanto a 

implementação ainda pode ser melhorada. É importante ressaltar, que pensando em um modelo 

de Zadek (2004) de maturidade, todas as empresas entrevistadas apresentam elementos de 

liderança no tema maternidade e equidade de gênero. Essas empresas não apenas entendem que 

essas iniciativas são boas aos funcionários e à comunidade como são muito relevantes na 

retenção e atração de talentos, e consequentemente relevantes para o sucesso de seus negócios 

(OLIVEIRA et al, 2013). 

A percepção de que essas iniciativas, que auxiliam as mulheres conciliar trabalho e 

família de forma a exercer todo seu potencial, são importantes para o negócio e não apenas um 

trabalho de responsabilidade corporativa ou filantropia é a ideia de que a nova geração de 

talentos busca maior equilíbrio nas suas dinâmicas profissionais. A conciliação entre trabalho 

e família está presente também como um vetor de retenção ou como política de benefícios 

(BEAUREGARD; HENRY, 2009). Durante as entrevistas apareceram relatos de mudança de 

postura das empresas em busca da qualidade de vida de seus funcionários, iniciativas para 

promover uma vida saudável, para não exceder horários nos escritórios e buscar modelos de 

trabalho remoto ou com maior flexibilidade. Essas mesmas características já eram destacadas 

pelos precursores do equilíbrio no conflito trabalho família, seja em iniciativas como a 

espanhola Empresa Familiarmente Responsável (CHINCHILLA, 2006; CLONINGER et al., 

2015; PÉREZ-PÉREZ et al., 2017) ou mesmo na iniciativa nacional de Empresa Amiga da 

Família.  

 

Colocando em prática 

 

As práticas e políticas que impactam as mulheres na maternidade são extensas e cada 

empresa possui a sua própria gama de temas a serem trabalhados. No entanto apareceram nas 

entrevistas algumas políticas e práticas em comum, bastante alinhadas as metodologias de 

Empresa Familiarmente Responsável e Empresa Amiga da Família, por mais que nenhuma das 

duas metodologias tenha sido citada. As políticas e práticas que apareceram com maior 

frequência e ganharam maior destaque nas entrevistas foram agrupadas na figura abaixo: 
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Figura 6: Práticas adotadas pelas empresas entrevistadas 

 

                                           Fonte: elaborado pela autora 

 

As práticas de licença maternidade e paternidade foram observadas por todas as 

empresas, com destaque a dicotomia entre os estudos para aumentar o tempo de licença 

paternidade em contraponto a baixa utilização pelos pais da licença já existente.  

A flexibilidade é tema comum em todas as empresas, com aplicações de maior ou menor 

intensidade e nem sempre voltada ao período de retorno das licenças parentais.  Em algumas 

empresas o retorno ao trabalho da gestante é acompanhado de uma sistemática de home office 

mais extensa. A flexibilidade de horário também já é prática recorrente entre as entrevistadas. 

As estruturas de apoio são geradas a partir de diferentes grupos, sejam eles grupos de 

afinidade para discutir o tema ou programas de madrinha, na qual cada gestante e mãe escolhe 

uma madrinha na empresa como mentora informal para compartilhar os desafios profissionais 

e até mesmo pessoais da maternidade. 

Não foram citados programas específicos de retenção após o retorno da licença em todas 

as empresas, apesar de grande parte conseguir mensurar indicadores para tal. No entanto, a 

percepção é de que os demais programas existentes impactam as mães e as fazem se sentir mais 
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seguras, garantindo a sua manutenção na empresa mesmo que em cargos diferentes dos 

ocupados anteriormente. 

As iniciativas voltadas a saúde das gestantes, mães e das crianças são variadas e não 

apresentaram um padrão. O plano de saúde é um ponto frequente em todas as entrevistas, com 

destaque aos programas de saúde que incluem equipe multidisciplinar. Apenas uma empresa 

citou equipe técnica disponível para apoio a saúde mental. 

Todas as empresas têm as políticas de maternidade dentro de um arcabouço maior das 

políticas de gênero. O volume de políticas que impactam mães e mulheres é considerável e 

abrange desde revisão de políticas de remuneração variável a políticas de auxílio creche. O foco 

no desenvolvimento da mulher dentro da empresa é também o motivador das políticas que 

envolvem maternidade, mesmo quando a maternidade não é o principal assunto a ser tratado 

pela gestão de diversidade e inclusão. 

Foi possível perceber nas entrevistas algumas estratégias em comum que essas empresas 

seguem. Essas estratégias apareceram em diferentes discursos e com abordagens muito 

semelhantes. A figura abaixo esquematiza essas estratégias quanto a frequência em que elas 

estão presentes nas entrevistas e quanto ao tamanho das estruturas para o funcionamento dessas 

estratégias. Os critérios de frequência e tamanho das estruturas foram baseados exclusivamente 

nas entrevistas realizadas. Cabe destacar que não foi realizado nenhum julgamento de 

importância ou mérito das estratégias apresentadas. 

 

Figura 7: Estratégias adotadas 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 



 

77 

 

As estratégias mais relatadas foram os grupos de afinidade e as trocas de melhores 

práticas. Os grupos de afinidade foram relatados com diferentes papéis dentro das empresas. 

Eles podem ser um ambiente de troca de percepções, experiências e dificuldades como podem 

ser o grupo que vai auxiliar na implementação das diretrizes estabelecidas pela empresa para 

um determinado tema. No caso da maternidade, os grupos podem contar com participantes 

mulheres e homens para discutir e sugerir ao comitê, ou a outra estrutura da governança, 

melhorias e novas atividades, práticas e políticas, assim como podem ser agentes 

multiplicadores dessas novas práticas. Por ser um ambiente de troca e de execução a sua 

estrutura pode se tornar grande de acordo com a participação e adesão dos membros da empresa. 

Os grupos de afinidade não são práticas exclusivas do tema mulheres e maternidade dentro das 

empresas entrevistadas, foram relatados grupos para outros temas da agenda de diversidade e 

inclusão. 

As trocas de melhores práticas foram reportadas como sendo práticas comuns que 

ultrapassam as barreiras da competição e da concorrência. Existem grupos temáticos, como 

empresas de tecnologia, ou grupos de interesse, como empresas ligadas a inciativas da ONU, 

que incentivam essa troca. As empresas buscam umas as outras para trocar melhores práticas 

em temas específicos, desde o desenho da política de maternidade ao apoio à programas de 

primeira infância. São atividades que não exigem a existência de um grupo formal dentro da 

empresa e acabam sendo endereçadas aos líderes de diversidade e inclusão e gestão de 

desenvolvimento humano. Quando questionadas sobre empresas benchmark, as entrevistadas 

citaram exemplos de empresas em indústrias diversificadas, mostrando que a capacidade de 

troca de melhores práticas não está restrita a empresas do mesmo ramo. 

A alta liderança apareceu nas entrevistas principalmente com o papel de dar o exemplo 

aos funcionários na implementação das políticas e com relatos de engajamento. Por se tratar de 

grandes empresas com escopo multinacional, o volume de líderes é bastante elevado e 

representa uma estrutura com um número substancial de participantes. Apesar de não ter sido 

tema das entrevistas como o engajamento foi realizado, os exemplos reportados mostraram que, 

como a maioria de líderes ainda é composta por homens, o engajamento muitas vezes passa 

pela própria experiência de paternidade e a expectativa de uma sociedade mais igualitária para 

as próximas gerações. 

As empresas apresentaram diferentes modelos de comitês que endereçam o tema 

maternidade. Foram identificados comitês específicos de diversidade e inclusão e comitês que 

tratam com todo o escopo de desenvolvimento humano. Esses comitês são compostos de 

funcionários de diferentes áreas da empresa, e não somente as áreas de recursos humanos, 
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podem contar com representantes das causas discutidas e com líderes de área funcionais. Os 

participantes são voluntários, que possuem outras atividades que não somente o tema tratado. 

Os comitês reportam a uma estrutura executiva elevada, seja ao presidente, ao comitê executivo 

ou a liderança global no tema diversidade e inclusão. São estruturas enxutas e que passam por 

mudanças constantes nos seus membros. 

A governança exposta durante as entrevistas, mostra uma preocupação com o 

desenvolvimento de ações que sejam discutidas entre diversos stakeholders e de planos de ação 

que sejam controlados e factíveis. As empresas entrevistadas demonstraram que possuem uma 

estrutura, mesmo que pequena, para lidar com o tema mulheres e maternidade, por mais que 

essa não seja sua única atribuição.  
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Conclusão 

 

A pergunta de pesquisa a ser respondida pelo presente estudo foi: Como as empresas 

reconhecidas por seu trabalho em equidade de gênero endereçam os desafios da maternidade? 

Foi possível responder a pergunta quanto à forma que as empresas endereçam os 

desafios da maternidade ao levantar as diferentes iniciativas adotadas. As iniciativas de maior 

destaque foram agrupadas em seis temas:  

• licenças maternidade e paternidade,  

• flexibilidade,  

• estrutura de apoio,  

• retorno após licença,  

• saúde física e mental e  

• políticas de gênero.  

No entanto a gama de iniciativas é variada, conforme foi exposto nos relatos das 

entrevistas e nos quadros resumo. Para executar essas iniciativas as empresas contaram com 

estratégias que focam no apoio da alta liderança, em grupos de afinidade, em comitês 

executivos e na troca de melhores práticas com concorrentes e empresas da outros ramos. 

A resposta a pergunta de pesquisa quanto ao conteúdo que gera as iniciativas foi 

demonstrada na fala das entrevistadas e na expressão de suas percepções. De maneira resumida 

podem ser destacados os itens abaixo: 

 

• Apesar da pesquisa envolver o tema maternidade, as entrevistas trouxeram um 

destaque ao papel do pai e a vivência da paternidade. Enquanto as gestoras 

percebem que é papel da empresa promover um ambiente que permita às 

mulheres conciliar a vida pessoal e profissional, elas também percebem que, 

como em toda relação social, existem múltiplos atores e ambientes que são 

importantes para esse equilíbrio trabalho família.  

• Ainda existe uma visão de uma realidade baseada em regras visíveis e invisíveis 

que definem o papel dos gêneros dentro e fora das empresas. Apesar dos esforços 

das gestoras em abrir espaço para que as mulheres possam exercer em todo seu 

potencial seu papel profissional e seu papel de mãe, a sociedade e a família 

podem estar amarradas por essas regras de gênero.  
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• As mulheres ainda se preocupam com o impacto da maternidade em suas 

trajetórias profissionais e as idealizações ou as próprias expectativas acabam por 

incentivar parte delas a mudar de carreira.  

• Dentro dessa realidade é que as empresas estão se esforçando para promover 

políticas, práticas e uma cultura de equidade de gênero que facilite às mães e 

gestantes o seu desenvolvimento pleno e suas escolhas dentro e fora do ambiente 

de trabalho.  

• Por fim, a expectativa das entrevistadas é de que as empresas continuem a 

protagonizar as mudanças necessárias para melhorar o processo de maternidade 

e a aumentar a equidade de gênero, independente dos movimentos 

governamentais. Elas esperam que o futuro traga mais empresas para as 

iniciativas que promovam a maternidade e que aumente o espaço para discussões 

de licenças parentais divididas. Da sociedade elas tem a esperança de que o papel 

do homem como pai seja mais efetivo e que a mulher possa realmente ter suas 

escolhas sobre o seu próprio processo de maternidade. 

 

Os referenciais teóricos desse estudo foram por diversas vezes corroborados com 

evidências nas falas das entrevistadas. No entanto, é necessário destacar que as relações entre 

as iniciativas propostas pelas empresas no tema maternidade e o aspecto mais amplo de 

promoção de liberdades e de desenvolvimento não foi foco direto de nenhuma etapa das 

conversas. Apesar de serem entrevistas semiestruturadas e o espaço estar aberto a diferentes 

manifestações, as entrevistadas não trouxeram esse tema diretamente em nenhuma pergunta. 

Nem mesmo os laços entre a responsabilidade social corporativa e as iniciativas de maternidade 

ganharam destaques nas entrevistas. Em alguns casos foram reportados como o foco da RSC 

está primordialmente para fora da empresa e não tanto para seus funcionários. A relação entre 

as políticas de maternidade e o desenvolvimento que essas políticas podem gerar nas famílias 

e comunidades das mulheres e homens afetados não é clara. Parece ser difícil para a empresa 

identificar o papel que ela já exerce ao permitir e estimular a capacidade de agência da mulher, 

por meio de suas políticas de maternidade e de equidade, na promoção do desenvolvimento 

sustentável.  

A falta da utilização da responsabilidade social corporativa na fala das entrevistadas 

abre espaço para estudos futuros sobre essa conexão. Outros fatores que podem ser ampliados 

em novos estudos são o número de empresas participantes, que precisou ser limitado a aceitação 

do convite no estudo presente. Essa aceitação do convite a pesquisa levou a empresas em que 
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as respondentes eram mulheres e apenas em São Paulo. Uma pesquisa futura com espectro mais 

amplo e diferentes critérios de escolha de participantes poderia trazer maior diversidade ao 

buscar também homens e outras localidades. 

A limitação dessa pesquisa está tanto no fato de que as empresas que participaram não 

representam o comportamento médio das empresas brasileiras, exatamente por serem 

consideradas por premiações e outros reconhecimentos como empresas de destaque no tema 

mulheres, quanto no fato de que foram analisadas apenas as percepções das gestoras das 

políticas de maternidade. A participação apenas de mulheres nas entrevistas pode ser um 

indicador da presença feminina na liderança de temas de diversidade e inclusão, mas, por sua 

vez, limita a pesquisa por apresentar somente a percepção de um grupo de mulheres sem a 

presença e diversidade que o olhar de um homem poderia trazer. Assim como a participação de 

empresas e gestoras localizadas em São Paulo podem enviesar a percepção e não contribuir para 

diversificação do estudo. 

A paternidade e a paternagem, licenças parentais e a utilização da licença paternidade 

emergiram como temas de grande relevância nas entrevistas realizadas e são um campo vasto e 

a ser explorado por estudos futuros, principalmente no Brasil. Até mesmo uma pesquisa similar 

sobre as percepções dos gestores de empresas referência seria uma contribuição interessante 

para o campo tanto da sustentabilidade e responsabilidade social corporativa quanto para o 

campo da gestão de empresas. A interseccionalidade entre entres campos é fundamental no 

estudo realizado e deve ser considerada como ponto de partida para estudos futuros. 

O objetivo desse estudo não é avaliar as políticas de maternidade ou de contrastar a 

percepção dos gestores com a percepção das funcionárias que usufruíram dessas políticas. No 

entanto, pesquisas futuras poderiam englobar também a percepção das funcionárias que já 

passaram pelo processo de maternidade dentro da empresa assim como trazer empresas com 

diferentes níveis de reconhecimento no tema mulheres ou maternidade.  

Como conclusão ao estudo ficou claro que as empresas possuem uma grande gama de 

opções de iniciativas e políticas a serem implementadas quando o tema é maternidade. O 

sucesso e adoção das políticas desenhadas pelas empresas sempre tem espaço para ser 

melhorada e essa melhoria passa pela percepção dos gestores de recursos humanos, diversidade 

e inclusão e pela discussão dos conceitos apresentados nos resultados. Assim como aconteceu 

nesse estudo, em que a paternidade foi uma inserção realizada após as entrevistas, as trocas e 

diálogos com os concorrentes e com os grupos de afinidade podem sempre levar a novos 

questionamentos e novas definições pelas empresas. O processo de desenhar as políticas, 

iniciativas e práticas de apoio a maternidade não é estático, deve ser sempre dinâmico e diverso.  
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Em um momento de pandemia e face aos desafios que virão pela frente, será cada vez 

mais primordial que as empresas vejam seus funcionários como foco de suas iniciativas de 

responsabilidade social corporativa. Não apenas pensando no bem estar desses funcionários e 

nos bons resultados que eles podem gerar, mas também em relação a aptidão da empresa em 

aumentar as liberdades individuais, as capacidades e o desenvolvimento por meio dessas 

liberdades.  

Se esse é um momento para “nos perguntar não apenas como superar a ameaça   

imediata, mas também que tipo de mundo habitaremos quando a tempestade passar” (HARARI, 

2020, s/p), precisamos discutir a maternidade não mais como um problema a ser enfrentado 

pelas empresas e organizações, mas sim como uma oportunidade de expandir a capacidade das 

mulheres em fazer suas escolhas e desempenharem seu papel como agentes de um 

desenvolvimento realmente sustentável. 
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Apêndice: 

 

Como o objetivo desse estudo também é facilitar as empresas discutir e promover 

melhores práticas voltadas à maternidade, à conciliação trabalho família e à equidade de gênero, 

o material abaixo foi desenvolvido, após a conclusão da pesquisa, para que os gestores 

pudessem ter um primeiro passo para tratar o tema maternidade. O material não foi criado com 

foco em divulgação acadêmica, mas para unir a prática e a teoria, como é objetivo de um 

mestrado profissional. 
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