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RESUMO 

 
 

Objetivo – A presente pesquisa tem como objetivo investigar, na PGFN, a existência 

do fenômeno teto de vidro, conhecido na literatura por representar as barreiras 

invisíveis impostas ao alcance da alta hierarquia institucional pelas mulheres, e 

compreender as formas como ele ocorre, identificando e analisando os desafios 

enfrentados pelas integrantes da instituição. 

Metodologia – Foi realizada pesquisa qualitativa, com aplicação de entrevistas a 

mulheres integrantes do quadro da PGFN, por meio de roteiro semi-estruturado e 

posterior análise de conteúdo, fundamentada em critérios de categorização e 

enumeração, com o fito de consolidar as informações obtidas. Adotou-se, ainda, de 

forma secundária, a análise de dados extraídos do sistema de pessoal SIAPE, bem 

como resultados da Pesquisa de Percepção PGFN, realizada em 2020. 

Resultados – Constatou-se que, embora a alta hierarquia da instituição seja composta 

por homens e mulheres, em considerável equilíbrio numérico, o fenômeno teto de 

vidro pode ser percebido nas chefias das coordenações-gerais e das unidades 

descentralizadas da PGFN. Identificou-se, ainda, que a sub-representação feminina nos 

cargos mais altos da instituição decorre sobretudo das densas responsabilidades 

convencionadas à mulher em sua vida pessoal, constituindo os corolários da 

maternidade os fatores obstaculizadores hegemônicos à sua ascensão profissional. 

Limitações – A principal limitação refere-se à delimitação geográfica quanto à 

pesquisa qualitativa, que se ateve a profissionais com atuação em Brasília-DF, e à 

análise ampla do tema gênero, que não adentrou às minorias que habitam seu 

ecossistema.  

Contribuições Práticas - Ao revelar que a PGFN não foge à regra do teto de vidro e 

se mostra afetada pela desigualdade de gênero, as contribuições do presente estudo 

focam-se na disponibilização de dados que poderão auxiliar no desenvolvimento de 

programas inclusivos em seu âmbito, no embasamento de direcionamentos futuros e 

na conscientização de seus integrantes para além do ambiente profissional. 

Contribuições Sociais – Os resultados encontrados poderão ser aproveitados para o 

processo de inclusão social em outros órgãos da Administração Pública Federal. 

Originalidade – O presente estudo consiste na primeira pesquisa especificamente de 

gênero realizada no âmbito da PGFN, com agrupamento de dados e percepções. 

Palavras-chave: teto de vidro; desigualdade de gênero; mulher; preconceito; divisão 

sexual do trabalho; maternidade. Categoria: Dissertação de Mestrado. 



 

ABSTRACT 

 
 

Purpose - The present research aims to investigate the existence of the glass ceiling 

phenomenon, known in the literature for representing the invisible barriers imposed on 

women to reach the high institutional hierarchy, at the Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional – PGFN. It also intends to understand the ways that phenomenon occurs and 

identify and analyze the challenges faced by female members of the institution. 

Methodology – A qualitative research was carried out, with the realization of 

interviews with women members of the PGFN staff, through a semi-structured script 

and subsequent content analysis, based on categorization and enumeration criteria, in 

order to consolidate the information obtained. It was also adopted, in a secondary way, 

the analysis of data extracted from the Sistema Integrado de Administração de Pessoal 

- SIAPE human resources system, as well as results of the PGFN Perception Survey, 

carried out in March 2020, at an institutional level. 

Findings - It was verified that, although the institution's high hierarchy is composed 

of men and women, in a considerable numerical balance, the glass ceiling phenomenon 

can be perceived in the headships of the general coordinations and decentralized units 

of the PGFN. It was also identified that the female under-representation in the highest 

positions of the institution is a main result from the dense responsibilities 

conventionally attributed to the woman in her personal life, being the corollaries of 

motherhood the hegemonic obstacles to the female professional ascension. 

Research limitations – The main limitation refers to geographic delimitation as to 

qualitative research, that was carried out by a professionals with experience in Brasília- 

DF. 

Practical implications - By revealing that the PGFN is no exception to the glass 

ceiling rule and is affected by gender inequality, the contributions of the present study 

focus on providing data that can assist in the development of inclusive programs in its 

scope, on the basis of future directions and raising the awareness of its members 

beyond the professional environment. 

Social contributions – The results found can be used for the process of social 

inclusion in the other organs of the Federal Public Administration. 



Originality – The present study consists of the first gender-specific research carried 

out within the scope of the PGFN, with grouping of data and perceptions. 

Keywords: glass ceiling; gender inequality; woman; preconception; sexual division 

of labor; maternity. 

Category: Master's Thesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 
1.1 Contextualização 

 
 

Historicamente, a discriminação de gênero assume como alvo majoritário a classe 

feminina, sempre avistada em posição desfavorável, assumindo papel depreciado pela 

civilização ocidental, essencialmente patriarcal. Analisar o contexto habitado pela mulher, 

contudo, demanda cuidado, considerando a construção deste sob o prisma masculino. 

Embora a figura feminina esteja presente em todos os âmbitos, desde os primórdios da 

sociedade humana até a realidade atual, sua condição relegada ao segundo plano, quando 

analisado o contexto atual, surge refletida mais nitidamente na conjuntura do mercado de 

trabalho, que, fruto da gênese da sociedade moderna, posiciona a mulher ainda em espaço de 

desvantagem, confirmando ser o distanciamento de gênero uma realidade que resiste ao 

tempo. 

A batalha pelos direitos das mulheres, observada sob o pano de fundo dos movimentos 

feministas, percorreu um avanço paulatino, e permitiu ao século XIX assistir, finalmente, à 

introdução da classe feminina em diversos campos de atividades. Após evoluções e 

involuções, contudo, embora a mídia e a sociedade adotem um discurso de enaltecimento à 

ascensão da mulher, com a narrativa de sua conquista ao lugar público, essa manifestação 

torna-se vulnerável quando se analisa o chamado “glass ceiling”, ou, quando trazido para o 

Brasil, “teto de vidro”. 

O fenômeno “teto de vidro”11, objeto do estudo em pauta, é uma expressão metafórica, 

conhecida na literatura de gênero por caracterizar os bloqueios existentes, mesmo que de 

forma sutil e invisível, para a ascensão profissional da mulher, culminando em sua sub- 

representação em cargos de alta gestão das instituições (VAZ, 2012). Embora exista uma 

ampla literatura concentrada na compreensão das motivações que levam a essa barreira, 

dificilmente transponível, ainda são escassos os estudos que adentrem a administração pública, 

mesmo com a conspícua segregação hierárquica de gênero na esfera, que concede aos homens 

a ocupação das posições protagonistas, a despeito das mulheres, submetidas ao mesmo sistema 

de ingresso, isonômico, frise-se. 

 
1 O fenômeno teto de vidro difere da expressão “ter teto de vidro”, que expressa o risco em julgarmos uma situação 

alheia, haja vista que esta pode, em algum momento, acontecer conosco. Embora ambos façam analogia à matéria 

física, o primeiro considera a transparência, invisibilidade, enquanto o segundo atenta para a fragilidade da 

substância. 
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Nessa seara, é indiscutível a importância do estudo de gênero para a compreensão das 

relações de poder e das interações humanas no âmbito das organizações. O aumento do 

número de publicações sobre a temática, inclusive, revela um campo ainda em construção e, 

não obstante as expectativas em relação aos papéis masculinos e femininos venham sendo 

remodeladas, a sociedade reflete uma cultura pregressa, de comportamentos e obrigações bem 

definidos, e as estruturas organizacionais são apenas uma amostra dela, não escapando à 

realidade excludente. 

Dessa forma, embora seja notório que o mercado de trabalho não se encontra mais 

interditado às mulheres, é sabido também que as condições de exercício das atividades são 

manifestadamente disformes, quando avaliadas sob a perspectiva de gênero. Em outras 

palavras, esclarece-se que o mundo contemporâneo permite, sim, às mulheres o ingresso à 

esfera profissional, mas não a dispensa das obrigações domésticas e familiares, o que 

evidencia um descompasso nas relações da tríade homem, mulher e organização. Nesse 

sentido, não obstante as novas estruturas familiares conduzam a um entendimento de 

equidade, verifica-se, na literatura e na pesquisa em pauta, que os papéis assumidos por 

homens e mulheres na vida particular refletem de forma desigual na vida profissional, e que o 

peso do conjunto de tarefas atribuído às mulheres torna-se uma barreira à sua carreira, 

refletindo diretamente no teto de vidro. 

É sob esse fundamento que a presente pesquisa encontra-se edificada, mas seus pilares 

consistem, mais especificamente, na teorização de Marry (2008), a qual identifica duas peças 

complementares no fenômeno teto de vidro, sendo a primeira referente às práticas 

discriminatórias, manifestas ou veladas, que objetivam a exclusão das mulheres dos cargos de 

comando das instituições, e a segunda relativa a uma menor disposição das mulheres em 

assumir posições de poder (MARRY, 2008). Embora a academia relacione uma extensa gama 

de razões que podem culminar no fenômeno teto de vidro, o estudo em pauta limitou-se à 

perspectiva da autora, e se permitiu ramificar conforme a pesquisa das duas temáticas 

estimulasse, ou até mesmo necessitasse. 

Cumpre destacar, dentre as ramificações pesquisadas, a teorização de Betiol (2014), a 

qual defende ser a busca por seres semelhantes um propulsor da autodestruição, visto que a 

falta de conflitos, em tese incentivados pelos olhares diferentes, age como um fomentador do 

estancamento do crescimento e da criatividade. Oriundo de uma inquietude promovida por 

essa estratificação, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de compreensão do 

cenário atual na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e dos fatores que 

influenciam nas escolhas de suas profissionais, de forma a desvendar as razões 
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obstaculizadoras e, ainda, propor estratégias capazes de agir no cerne dos fatores que 

culminam na sub-representação feminina nas altas hierarquias. 

Sob essa perspectiva, com o fito de suplementar com maior concretude as 

argumentações trazidas pela literatura que aborda a temática teto de vidro, o estudo apoia-se 

ainda em pesquisa qualitativa, por meio da qual verifica-se nas narrativas das entrevistadas, 

sobre experiências da vida pessoal e profissional, a fluidez entre as duas esferas, as quais não 

dispõem de fronteiras capazes de delimitar as personas atuantes no lar e na organização. Fica 

evidente, com a pesquisa, também, que a divisão sexual do trabalho, mais especificamente o 

exercício das atividades de cuidado, constitui o cerne do fenômeno teto de vidro na PGFN, 

visto serem os corolários da maternidade as razões hegemônicas à menor disposição para 

assunção de cargos de chefia, e esta ser fator determinante para a definição de papéis na esfera 

particular, o que reflete diretamente na esfera profissional. 

Para a finalidade a que o presente trabalho se destina, investigar o fenômeno teto de 

vidro no âmbito da PGFN, a pesquisa mapeia, por meio de dados, o perfil da ocupação dos 

cargos na instituição e na Administração Pública Federal, explora as narrativas de 

profissionais que se encontram em posições protagonistas dentro da organização e de 

profissionais que não ocupam cargos de chefia, a fim de compreender os desafios enfrentados 

por quem alcançou a alta hierarquia e os fatores obstaculizadores que impedem a chegada das 

demais. Para oferecer maior robustez à pesquisa em pauta, dados e depoimentos foram 

confrontados ainda com os resultados da Pesquisa de Percepção PGFN, realizada na 

instituição, em março de 2020. 

O estudo encontra-se organizado em 5 capítulos. Além desta seção introdutória, são 

apresentados, no segundo capítulo, o referencial teórico, que discorre sobre divisão sexual do 

trabalho, teto de vidro, e o estado da arte acadêmico sobre as ações afirmativas de gênero; no 

terceiro capítulo, o percurso metodológico, processos de escolha e perfis da instituição e das 

entrevistadas; no quarto capítulo, os resultados alcançados; e, por fim, no quinto capítulo, 

discussão e considerações finais. 

 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 
 

Partindo de um resgate histórico, percebe-se que muitos progressos foram 

conquistados com o advento das lutas do movimento feminista no Brasil. Conforme dados 

trazidos por Carneiro (2003), é possível afirmar que 80% das reivindicações do movimento 
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foram incluídas na Constituição Federal de 1988. Dentre as conquistas, o autor menciona a 

criação de órgãos destinados especificamente à elaboração de políticas para a classe feminina, 

na defesa da igualdade de gênero, por meio do combate à discriminação contra as mulheres, à 

violência doméstica, ao abuso sexual, além de outras ações (CARNEIRO, 2003). Foram 

aprovadas ainda as reivindicações quanto à igualdade jurídica entre homens e mulheres e a 

ampliação dos direitos civis, sociais e econômicos destas. Questões como aborto, contudo, 

embora presentes no debate constitucional, tanto não foram acolhidas, como, ainda hoje, 

sofrem resistência. 

Não obstante os avanços registrados sejam inquestionáveis para o empoderamento da 

classe feminina, há que se ressaltar a insuficiência das ações afirmativas adotadas até o 

momento. Respeitando-se as devidas ressalvas quanto à concepção binária de gênero, a qual 

engloba apenas homens e mulheres hierarquizados corporalmente (SOUZA; CARRIERI, 

2010), percebe-se que o caminho a percorrer ainda é longo, uma vez que é notório e cotidiano 

os tantos distanciamentos de gênero existentes, como a discrepância no rendimento médio da 

mulher em relação ao homem, hoje significativamente menor (79,5%), tendendo a ser 

reduzido com o avanço da idade desta, segundo dados do IBGE (2018). 

Ainda conforme dados fornecidos pelo mesmo instituto, a participação das mulheres 

em cargos gerenciais é substancialmente menor que a dos homens, atingindo um percentual 

de 39,1% contra 60,9%, mesmo contando, em geral, com maior grau de escolarização que eles 

(IBGE, 2018). Quando trazido para a Administração Pública, verifica-se a similaridade das 

realidades, ocupando as mulheres um total de 39,5% das funções de chefia nos órgãos federais 

do Estado, segundo Painel Estatístico de Pessoal (2020). Ambos os dados dialogam com o 

cerne da presente pesquisa, ao confirmarem ser o mercado de trabalho reflexo da desigualdade 

de gênero, revelando posições designadas por ou para mulheres. 

Nesse contexto, de distanciamento dos lugares ocupados por homens e mulheres, 

Biroli (2018) aponta uma tendência organizacional de hierarquização de gênero, na qual a 

atividade exercida por homens surge mais valorizada, social e economicamente, que aquelas 

desempenhadas por mulheres. Tal perspectiva também é encontrada na PGFN, quando 

identificados os perfis de seus cargos gerenciais, ou seja, a partir da visão de lupa que a 

extração dos dados proporciona, fica evidente que a instituição reflete a própria realidade 

brasileira. 

No que tange ao quadro de pessoal da instituição sob investigação, dos 3.927 

servidores que integram a instituição, 46,2% são mulheres, ou seja, não há um desequilíbrio 

tão significativo quando do acesso à instituição. Ao se aprofundar na esfera dos cargos, 
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contudo, verifica-se a exígua presença feminina nas posições de representatividade da 

organização, alcançando um total de 24,4% de ocupação de Grupos de Direção e 

Assessoramento - DAS 101.4 e 101.5, e de Natureza Especial (NES). 

Desta forma, para que se possa extrair a potencialidade dos dados, que por si só já 

revelam a existência do fenômeno teto de vidro na PGFN, faz-se necessário debruçar-se na 

literatura da produção científica, cujo tema central apanhado é o teto de vidro nas 

organizações, e pesquisar, empiricamente, por meio de entrevistas, argumentos mais concretos 

que auxiliem na compreensão dos fatores que obstaculizam a representatividade feminina na 

alta hierarquia institucional. Tal coleta enseja no seguinte problema de pesquisa: de que forma 

se dá o fenômeno teto de vidro na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? 

 

 

1.3 Objetivos 

 
 

A presente pesquisa pretende investigar a influência das relações sociais de sexo e das 

imagens de gênero (HIRATA; KERGOAT, 2007) sob quatro aspectos: (a) representatividade 

da classe feminina na PGFN; (b) barreiras que obstaculizam sua ascensão profissional; (c) 

posicionamento da PGFN em relação às questões de gênero e (d) se o teto de vidro se apresenta 

como uma barreira viva ou um paradigma que já se encontra superado na organização. O 

estudo constitui parte de um projeto mais amplo, de compreensão das diversidades e recentes 

políticas de inclusão na Administração Pública Federal. 

A pesquisa efetuará ainda uma revisão da literatura, das variações do conceito no 

tempo e no espaço, desde o seu nascimento, em 1960 (HIRATA; KERGOAT, 2007), 

elucidando os desafios enfrentados pelas mulheres no que tange à ascensão profissional, 

abordando o relacionamento interpessoal, a conciliação de papéis, o preconceito e suas formas 

de enfrentamento. Ao final, a pesquisa poderá contribuir com observações e diagnósticos para 

a construção, no âmbito da PGFN, de uma política que abarque as necessidades verificadas 

por suas minorias. 
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1.4 Delimitação do estudo 

 
 

Em uma realidade que ostenta tamanha heterogeneidade social e em um cenário de luta 

exteriorizada pela superação das desigualdades, o tema igualdade de gênero assume diversas 

facetas que obstaculizam sua abordagem dentro de apenas um contexto social. Nesse sentido, 

a maior dificuldade enfrentada é a delimitação no tratamento de uma matéria tão ramificada 

quanto às realidades, vasta quanto a pesquisas no que tange a minorias específicas dentro da 

categoria gênero, mas tão carente de diagnósticos e respostas por parte das instituições 

públicas. 

Embora a pós-modernidade apresente uma pluralidade de processos de subjetivação e 

de exercícios da sexualidade e, contemporaneamente, se está cada vez mais convidado a 

reconhecer as heterogeneidades desobscurecidas (DREHMER; FALCÃO, 2020), o presente 

estudo se limitará à dicotomia masculino/feminino, consubstanciada pela construção social 

que define padrões de comportamentos e características adequados a homens e mulheres 

(BILLING, 2011). 

Dentre as incontáveis situações de exclusão social, tomar-se-á como base o apontamento 

de posições e imposições atribuídas especificamente às mulheres no âmbito da PGFN, por meio 

de pesquisa qualitativa, com roteiro semiestruturado, e análise de dados secundários, extraídos 

do Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE e da Pesquisa de Percepção PGFN, 

realizada em âmbito nacional, entre os dias 2 e 6 de março de 2020. As entrevistas foram 

realizadas entre os meses de maio e agosto de 2020, com profissionais da instituição, integrantes 

e não integrantes da alta hierarquia institucional, dentre procuradoras da Fazenda Nacional e 

servidoras administrativas, todas com atuação no Órgão Central da organização, localizado em 

Brasília-DF. Levantou-se ainda, para fins de embasamento teórico da presente pesquisa, as 

produções acadêmicas, observando o curso temporal e a evolução do tema, a fim de aprofundar 

e compreender a atual realidade. 

No que tange à delimitação geográfica, a definição quanto à realização de pesquisa 

qualitativa somente com servidoras que atuam em Brasília justifica-se por ser esta a cidade 

que habita o Órgão Central, detentor da maior oferta de funções comissionadas da instituição. 

Com essa circunscrição, mantiveram-se afastadas as possibilidades de contaminação das 

respostas pela escassez de cargos. Outra razão da delimitação apoia-se no levantamento de 

dados do Siape, o qual revelou que, desde a primeira ocupação feminina em chefia de 
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adjuntoria, todas as mulheres escolhidas para a função já tinham atuação na cidade. O mesmo 

ocorreu com as servidoras administrativas ocupantes do cargo de Coordenadora. 

Para o presente estudo, foram identificados eixos temáticos que dialogam com o 

objetivo central, agrupando-os em duas grandes categorias que seguem a teorização de Marry 

(2008): “menor predisposição para assunção de cargos de chefia” e “práticas 

discriminatórias”. Em seguida, estas foram desmembradas em subcategorias: “ausência de 

ambição”, “divisão sexual do trabalho”, “fatores psicológicos”, “machismo estrutural”, 

“estrutura corporativa masculina”, “ausência de incentivo” e “discriminação de gênero não 

refletida”. Por fim, para maior tangibilidade do estudo, as subcategorias foram 

pormenorizadas em elementos: “assédio moral”, “assédio sexual”, “afunilamento hierárquico 

de gênero”, “perda da identidade”, “preferência por perfis masculinos”, “ausência de ações 

afirmativas”, “passagem simbólica pelo teto de vidro”, “atividades de cuidado” e “atividades 

domésticas”. Em suma, trataram-se pontos que permeiam as desigualdades responsáveis pela 

promoção da hierarquia de gênero, na qual as mulheres, única e exclusivamente por sua 

anatomia feminina, independentemente de outros fatores interseccionais, ocupam posições de 

desprestígio (DANTAS, 2016). Para melhor compreensão da classificação narrada, sua 

estruturação segue ilustrada na Figura 1. 

 

 

 
 

Figura 1: Categorização do fenômeno Teto de Vidro conforme referencial teórico. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 
As categorias elencadas na Figura 1, extraídas do referencial teórico, que conduzem à 

existência do fenômeno teto de vidro no mundo corporativo, são abaixo conceituadas, para 

melhor entendimento: 
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Categoria Conceito 

Machismo estrutural Discriminação da mulher por suas características 

femininas. Atributos relacionados ao “ser mulher” 

transcendem a diferença de gênero e alcançam a 

desigualdade, posicionando a mulher em lugar de 
inferioridade e expondo-a a condutas abusivas. 

 

Estrutura corporativa masculina 
 

Distribuição desigual das distintas instâncias 

hierárquicas das organizações, configurando o topo 

da pirâmide corporativa uma prerrogativa 

masculina, mesmo homens e mulheres dispondo da 
mesma qualificação e produtividade. Tais estruturas 

funcionais não favoráveis às mulheres as 

conduzem, muitas vezes, à assunção de 
características masculinas. 

Ausência de incentivo Ausência de ações que objetivem a correção de 

dissimetrias, garantam suporte para a inclusão das 

mulheres na alta hierarquia institucional e as 

incentivem nessa ocupação. 

Discriminação de gênero não refletida Comportamentos, frases, brincadeiras e outras 
abordagens de cunho discriminatório e opressor, que 

fazem parte do cotidiano laboral e são vistos como 

naturais, muitas vezes, até mesmo por mulheres. 

Ausência de ambição Maior predisposição encontrada nas mulheres em 
priorizar a vida pessoal em detrimento da 

profissional, não raramente motivadas pelas 

imagens do homo economicus e da fêmea 

cuidadora. 

Divisão sexual do trabalho Modelo assimétrico de distribuição das tarefas 
domésticas e familiares, estabelecendo, 

tradicionalmente, o que é trabalho de mulher e 

competência de mulher. 

Fatores psicológicos Entraves psicológicos que internalizam nas mulheres 
insegurança quanto à sua capacidade e até mesmo 

quanto ao próprio direito de ascender 
profissionalmente. 

Tabela 1. Conceituação das categorias. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A pesquisa bibliográfica priorizou literaturas da produção científica relacionada ao 

fenômeno social em análise, especificamente as relações de gênero no ambiente de trabalho, 

o que permitiu uma ampla visão do estado da arte acadêmico quanto à situação da mulher no 

contexto organizacional. 
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O estudo foi conduzido por meio de uma temática bem delimitada, contudo há 

divergências tanto nas culturas envolvidas quanto nos objetos investigados, os quais contaram 

com mulheres que, embora integrassem a mesma instituição, pertenciam a carreiras diferentes, 

com privilégios e oportunidades distintos. 

Apesar das limitações do estudo, que não se aprofunda nas minorias que habitam o 

ecossistema gênero, os achados e as recomendações são altamente significativos, no sentido 

de fornecer resultados que poderão ser aproveitados para o processo de inclusão social em 

outros órgãos da Administração Pública Federal. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

 
Importante elucidar, inicialmente, que sexo, na teorização de Stoller (1968), se 

restringe à biologia, observando, tão somente, genética e anatomia, enquanto gênero 

contempla, sobretudo, o “sexo social”, referindo-se ao conjunto de comportamentos, 

sentimentos, sensações e fantasias (COSSI, 2018) relacionados à construção social da 

masculinidade e feminilidade (STEIL, 1997), em homens e mulheres, contrapondo a biologia 

ao buscar fundamentação no enredo cultural (COSSI, 2018). 

Nessa linha, para se compreender o estado da arte acadêmico e a realidade 

comportamental sobre as relações que habitam o contexto corporativo, há que se considerar o 

contexto histórico da dominação de gênero, que permeia os sexos social e biológico, e 

constitui problema crucial para uma análise atualizada do estudo científico da Administração, 

seja ela pública ou privada. 

Cabe ressaltar, também, a ampla literatura desenvolvida pela academia, que se tornou 

referência para as análises sobre as perspectivas de gênero e trabalho, abarcando as diversas 

facetas das temáticas, além dos entraves internos e externos às organizações. Autores como 

Betiol (2000), Betiol e Tonelli (1991), Aycan (2004), Reinhold (2005), Belle (1993), Irigaray 

(2009), Silva, Vilas Boas e Brito (2001), Oliveira, Oliveira e Dalfior (2000), Paula Neto, 

Capelle e Vilas Boas (2001), Bourdieu (2007), Hanashiro et al. (2005), Carvalho Neto, Tanure 

e Andrade (2010), entre outros, apresentaram alguns do desafios que obstaculizam a vida 

profissional da mulher, abordando a cultura, a natureza imposta e os subterfúgios adotados 

como instrumentos de enfrentamento. Abramo (2004), Farah (2004), Gama (2014), Hurley 

(1999), Mavin e Bryans (1999), Vaz (2012), Silva et al. (2019), Carpenedo (2011), Marry 

(2008), Beltrão e Teixeira (2005), entre outros, expõem os dados da desigualdade, a realidade 

do mercado de trabalho e, por fim, o teto de vidro nas organizações. Esse condensado de visões 

e estudos contribuem de forma sistêmica para a discussão acerca do lugar que a mulher ocupa 

no mercado de trabalho, suas limitações internas e barreiras, mesmo que sutis e invisíveis, 

impostas ao seu protagonismo no mundo corporativo, abordadas de forma mais detalhada nos 

próximos capítulos. 
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2.1. A evolução da perspectiva de gênero no tempo e no espaço 

 
 

A condição feminina, relegada ao segundo plano, tem origem histórica, mais 

precisamente com a criação e disseminação do conceito filosófico “essencialismo genérico”, 

defendido e difundido por pensadores como Aristóteles, Platão e Rousseau, os quais 

contribuíram substancialmente para a construção dos valores no mundo ocidental 

(CARVALHO et al., 2001). 

O essencialismo genérico surge de forma recorrente nos debates de gênero (WITT, 

2011) e defende a existência de naturezas desiguais entre homens e mulheres, inserindo estas 

num conjunto de seres díspares e inferiores, e legitimando os estados de dominação e 

subordinação feminina (CARVALHO et al., 2001). Segundo os autores, o papel da mulher, 

avaliado como inferior ao do homem, limitava sua capacidade às atividades domésticas. Nesse 

sentido, verifica-se que as diferentes características, rotuladas naturalmente como masculinas 

ou femininas, são derivadas de uma atribuição distinta de habilidades que perdura até a 

contemporaneidade (BIROLI, 2018). 

As sociedades ocidentais são marcadas por relações assimétricas de gênero 

(BRUSCHINI, 1996), tanto na esfera da produção quanto na esfera familiar, e as diferenças 

entre os sexos são percebidas não como meras distinções, mas sobretudo como sinais de 

superioridade do masculino para com o feminino (CARVALHO et al., 2001). Mello e 

Marques (2019) interpretam essas relações de poder como hegemônicas e legítimas, de forma 

a atribuir sentido aos movimentos interpessoais. Biroli (2018) se coloca irmanada nesse 

pensamento, e ressalta que, uma vez que as diferenças não se estabelecem da mesma forma 

para homens e mulheres, presume-se que as normas masculinas são mobilizadas para justificar 

as desvantagens econômicas femininas. 

Saffioti (1976), mãe de um dos primeiros estudos a enfatizar a condição feminina no 

Brasil, mantém um olhar mais sistêmico, e defende que a tradição de submissão da mulher, 

bem como a desigualdade de direitos entre os sexos não podem ser analisadas de forma 

isolada. A autora esclarece que, no contexto das economias pré-capitalistas, especificamente 

no estágio imediatamente anterior à revolução agrícola e industrial, a mulher das camadas 

sociais ligadas à produção de bens e serviços nunca foi alheia ao trabalho, e que a noção 

individualista de independência econômica nasceu com o capitalismo, ou seja, embora não 

fosse permitido falar em autonomia financeira sob o viés capitalista, é preciso considerar que 

o trabalho era desenvolvido em meio ao grupo familiar, e o mundo econômico não era um 

ambiente estranho ao sexo feminino (SAFFIOTI, 1976). Saffioti reitera em sua obra que, em 
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todas as épocas e lugares, a mulher assumiu papel essencial à subsistência da família e à 

criação de riqueza social. 

Bruschini (1994) explica que a entrada da mulher no mercado de trabalho se deu na 

segunda metade do século XVIII, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, e teve como 

marco, mais precisamente, o avanço tecnológico que lastreou a Revolução Industrial 

(MACEDO; MACEDO, 2004). Segundo a autora, o fato de a introdução da mulher na 

economia capitalista ter se dado em meio a um contexto de dificuldade financeira das famílias 

justificou a inserção subalterna a que foi submetida (BRUSCHINI, 1994; MACEDO; 

MACEDO, 2004) 

Nessa seara, faz-se salutar compreender a conjuntura da época, que já carregava uma 

longa história de opressão (BRUSCHINI, 1994). A redução dos níveis de rendimento familiar 

(BRUSCHINI, 1994) e a condição de inferioridade que já era atribuída à mulher, passiva e 

submissa na esfera doméstica, foram os propulsores da sua introdução nas atividades 

remuneradas (MACEDO; MACEDO, 2004), pois, com os efeitos do capitalismo e a 

necessidade de redução de gastos com salários, as indústrias viram nas mulheres uma 

importante mão de obra, que aliava baixos custos e facilidade de disciplina (BAYLÃO; 

SCHETTINOT, 2014). Sob essa ótica, Saffioti (1976) conclui que “as possibilidades de 

integração da mulher na sociedade variam em razão inversa ao grau de desenvolvimento das 

forças produtivas”. 

Lobo (1991) defende que a distinta introdução de homens e mulheres em atividades 

produtivas decorre da própria estrutura doméstica e da divisão sexual do trabalho naturalizada 

no âmbito familiar. Nesse sentido, a definição de masculinidade ou feminilidade das 

atividades é oriunda de representações sociais construídas por meio de fatores históricos, 

sociais, culturais e conjunturais (LOBO, 1991), e as relações de gênero são analogias de poder, 

erguidas ao longo da história e mantidas no dia a dia (MACEDO; MACEDO, 2004). 

Há que se ressaltar, contudo, que, apesar da longa história de inferioridade que ainda 

reflete na contemporaneidade, a mulher não nasceu destinada à submissão e nem carrega em 

sua natureza um ser inferior (SILVA, 1987). Os estudos de gênero, que surgiram entre os anos 

70 e 80, têm trabalhado em torno da problemática da condição feminina (GROSSI, 2000), 

assumindo como eixo central a desnaturalização das hierarquias de poder que foram 

construídas sob os pilares das diferenças de sexo (MACEDO; MACEDO, 2004). Em meados 

de 1980, nos inícios dos debates sobre a temática, a historiadora Scott (1990) definiu que 

gênero é constitutivo de relações sociais fundamentadas em diferenças percebidas entre os 
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sexos, e que essa distinção se constituiu no modo precursor de dar significado às relações de 

poder. 

Os campos teóricos foram sendo construídos de forma paulatina, sob o pano de fundo 

dos movimentos feministas, discutindo para além das questões objetivas das desigualdades de 

gênero, e refletindo fatores de produção de subjetividades das mulheres (GUIMARÃES, 

2012). Macedo e Macedo (2004) fazem um alerta, contudo, quanto ao histórico de opressão, 

que fez com que a ciência consistisse em um privilégio quase exclusivamente masculino. 

Nesse sentido, os autores defendem que boa parte das teorias de gênero é fruto dos conceitos 

que os homens traziam sobre as mulheres, e escritas em meio a uma cultura patriarcal 

(MACEDO; MACEDO, 2004). 

Santos (2013) ressalta que a desigualdade de gênero na sociedade contemporânea “se 

manifesta em variadas formas sutis e repercute em uma violência cotidiana e silenciosa", 

fazendo com que a anatomia seja um fator limitador ao exercício de direitos, às práticas de 

liberdade e ainda um controlador da perspectiva de futuro da mulher (COLLING, 2004). Dessa 

forma, mesmo inseridas no mercado de trabalho, as mulheres carregam as mesmas 

dificuldades de sua história, tornando-as trabalhadoras de segunda categoria, sempre em 

desvantagem em relação ao homem, segundo Bruschini (1994), em razão de sua eterna 

responsabilidade pelas atividades domésticas e de cuidado. 

Tal ótica revela, sobretudo, ser o distanciamento de gênero a marca que estampa o  

mercado de trabalho, onde é concedido à mulher, consoante Biroli (2018), o trabalho 

reprodutivo, desqualificado e menos valorizado, ficando reservado ao homem, habitante do 

outro extremo, o trabalho produtivo, que corresponde àquilo que é valorizado socialmente, 

remunerado economicamente e possui como atributo o prestígio social a quem o realiza. Há 

que se ressaltar que o trabalho reprodutivo está precipuamente relacionado às atividades de 

cuidado, abarcando o rol de tarefas destinadas a reproduzir a vida cotidiana (BIROLI, 2018). 

Mello e Marques (2019) defendem que as construções de Estado, família e religião, 

bem como os padrões de conjugalidade e maternidade trazem consigo uma carga composta 

por valores e percepções que, mesmo vistos como naturais, são compostos por relações de 

poder que legitimam possibilidades e políticas em detrimentos de outras. Tal visão justifica a 

teoria de Biroli (2018), que aponta para a baixa efetividade dos direitos universais adotados 

pelas sociedades ocidentais, mesmo os mais fundamentais, como o direito à integridade física. 

Em pesquisa realizada por Santos e Ribeiro (2006), é apontada uma maior valorização 

das características femininas na cauda inferior da organização, bem como a existência de 

barreiras ao alcance da cauda superior pelas mulheres. De acordo com Colling (2004), não é 
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– somente – a anatomia que define a posição e o papel da mulher na sociedade, mas a forma 

como a sociedade a entende, e o espaço que lhe é concedido. Nesse sentido, a divisão sexual 

do trabalho surge como o pilar que sustenta a hierarquia de gênero na sociedade moderna e 

assegura restrições e desvantagens na trajetória profissional feminina (BIROLI, 2018). 

Verifica-se, então, que a hierarquização de gênero é oriunda da própria gênese da 

sociedade contemporânea, que se alicerça em valores patriarcais (MELLO; MARQUES, 

2019). Segundo os autores, embora atualmente a cultura seja distinta daquela verificada 

séculos atrás, esses mesmos valores conservadores se fazem vivos, tendo somente se adaptado 

aos novos tempos, o que faz dessas relações que permeiam o ecossistema gênero serem uma 

realidade de algumas luzes e muitas sombras (SANTOS; TANURE; CARVALHO NETO, 

2014). 

Observa-se, pelas narrativas de gênero, que, embora as sociedades ocidentais venham 

progressivamente fomentando e operacionalizando um discurso de igualdade entre homens e 

mulheres nas esferas culturais, educacionais e legislativas, mudanças reais ainda se fazem 

tímidas quando analisada a divisão hierárquica de gênero nas atividades (MACEDO; 

MACEDO, 2004). Embora a mídia e a sociedade adotem um discurso de enaltecimento à 

ascensão da mulher, com a narrativa de sua conquista ao lugar público, essa manifestação 

torna-se vulnerável quando se analisa o chamado “glass ceiling”, ou “teto de vidro” (VAZ, 

2012). E, por fim, embora as organizações vistam um discurso modernizante, de inclusão e 

equidade em seus meios, o que se verificam são práticas conservadoras, que preservam 

estruturas herdadas de uma sociedade patriarcal (SANTOS; TENURE; CARVALHO NETO, 

2014). 

 

 

2.2 O contexto organizacional como herdeiro das relações de dominação de gênero 

 
 

Os estudos que abordam o movimento de emancipação feminina têm origem no século 

XX, e, apesar de se observar o avanço da participação feminina nas atividades (MACEDO et 

al., 2011), os teóricos (BETIOL; TONELLI, 1991; BERNARDES; MOURA; ACCO, 1998; 

BETIOL, 2000; BRUSCHINI; LOMBARDI, 2001; ABRAMO, 2007; CARVALHO NETO; 

IRIGARAY;   VERGARA,   2009;   TANURE;   ANDRADE,   2010;   SOUZA;  BIANCO; 

JUNQUILHO, 2015; BIROLI, 2018) revelam, ao longo dos anos, a persistência de um 

menosprezo a essa classe, obstaculizando sua ascensão profissional e refletindo na 

desigualdade  salarial.  Não  se  trata,  contudo,  de  uma  simples  exclusão  ao  ambiente 
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corporativo, mas sobretudo de uma inserção subalterna (BETIOL, 2000), que conserva os 

valores herdados pela dominação de gênero (SOUZA; CORVINO; LOPES, 2013; ECCEL; 

GRISCI, 2011) e destina às mulheres os papéis secundários dentro das instituições, com 

menores qualificação e remuneração (OLIVEIRA et al., 2000; SIMPSON, 2000; VILKINAS, 

2000). Pesquisa realizada por Santos e Ribeiro (2006) confirma essa afirmativa ao apontar 

uma maior valorização das características femininas na cauda inferior da organização, bem 

como a existência de barreiras ao alcance da cauda superior pelas mulheres. 

Segundo Collinson e Hearn (2004), a tríade trabalho, organização e gestão permanece 

representante da maior força na construção social que relaciona homens, mulheres, 

feminilidades, masculinidades e poder, e, embora no Brasil as mulheres contem, em média, 

com escolaridade superior à dos homens (IBGE, 2018), à medida que o nível hierárquico das 

organizações é elevado, sua inserção é cerceada e sua presença reduzida (HANASHIRO et 

al., 2005). Ou seja, embora o mercado de trabalho esteja, de forma geral, aberto à participação 

feminina, essa inserção não dialoga com as promoções, com a ascensão na carreira da mulher 

executiva (MADALOZZO, 2011). 

As manifestações acadêmicas definem ser a constituição dos relacionamentos e a 

definição de papéis decorrentes de uma cultura de dominação de gênero, a qual determina 

normas e comportamentos esperados tanto para homens quanto para mulheres (PITTMAN, 

1994; LASSANCE; MAGALHÃES, 1997; SOUZA; GUIMARÃES, 2000; KERGOAT, 

2009; FONTOURA; ARAÚJO, 2016). Mello e Marques (2019) defendem que as construções 

de Estado, família e religião, bem como os padrões de conjugalidade e maternidade trazem 

consigo uma carga composta por valores e percepções que, mesmo vistos como naturais, são 

compostos por relações de poder que legitimam algumas possibilidades e políticas em 

detrimentos de outras. Abordar as diferenças entre homem e mulher como uma divisão natural, 

contudo, contribui para mascarar a autoridade velada dos processos de distinção consumados 

nas relações de socialização e de construção de sentido sobre o que é ser mulher e o que é ser 

homem (MELLO, 2007). Sugerir a normalidade ou naturalização de determinadas distinções 

significaria presumir a inevitabilidade de determinadas relações (MELLO; MARQUES, 

2019). Tais visões justificam a teoria de Biroli (2018), que aponta para a baixa efetividade dos 

direitos universais adotados pelas sociedades ocidentais, mesmo os mais fundamentais, como 

o direito à integridade física. 

A adoção de arranjos dicotômicos de significação para pensar o masculino e o 

feminino resulta na designação de características, naturalizadas pela história, que transpassam 

por relações de hierarquia e subordinação entre os gêneros (MELLO; MARQUES, 2019). 
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Nesse sentido, a forma mais primitiva de materialização do papel secundário conferido à 

mulher encontra-se denunciada na restrição de sua atuação ao ambiente doméstico, e, caso 

confronte esse instituto, lhe serão reservadas colocações acessórias no mercado de trabalho 

(OLIVEIRA et al., 2000). Aquelas que porventura alcançam cargos da alta gestão, dada a 

cultura corporativa masculina (AYCAN, 2004; REINHOLD, 2005), se veem impelidas a 

comprovarem, diariamente, uma competência e qualificação superior à dos homens 

(CAPPELLE et al., 2006; AGUIAR, 2007; LIMA, 2009), a fim de se manterem em suas 

funções, utilizando-se recorrentemente de predicados masculinos (BELLE, 1993; BETIOL, 

2000; IRIGARAY, 2009). 

Embora seja possível reconhecer indícios de que as vastas desigualdades de gênero 

que hoje permeiam a realidade se apresentam de maneira menos crítica que num passado não 

tão distante (SCHERER, 2008), dada a diversificação da atuação profissional da mulher 

(SERAFIM; BENDASSOLLI, 2006), verifica-se, que a dialética corporativa, calcada em 

valores masculinos (BETIOL, 2000), cobra um preço alto àquelas que optam por sobreviver 

ao preconceito, culminando na perda da própria identidade, a qual passa a ser desenhada por 

meio de um molde masculino (BEAUVOIR, 1995; BETIOL, 2000). Tal comportamento 

desvela o que Irigaray (2008) denomina “discriminação ego-distônica”, ou seja, embora 

pertença ao gênero feminino, a mulher internaliza e assume valores androcêntricos, o que 

avilta a si e às demais mulheres (IRIGARAY; VERGARA, 2009), discurso este que vai de 

encontro à teorização de Bauman (2001), a qual afirma que a modernidade líquida tem 

eliminado fronteiras sociais anteriormente constituídas (BAUMAN, 2001). 

Nesse sentido, empiricamente, verifica-se que outras práticas discriminatórias, como 

as de cunho sexual, racial e senso estético, por exemplo, são atenuadas em razão da posição 

hierárquica ou do pertencimento a classes sociais favorecidas, diferentemente do preconceito 

estabelecido contra a mulher, que nunca cessa nem se vê atenuado em circunstâncias 

específicas (IRIGARAY, 2009). Constata-se, dessa forma, que o preconceito se faz presente 

até mesmo na vida das mulheres executivas, teoricamente privilegiadas, que precisam lidar 

com o machismo por parte de superiores, pares e subordinados, e se adaptar às condições e 

imposições que o ambiente organizacional lhe exige (BELLE, 1993), experienciando a 

incoerência apontada pela literatura (BETIOL; TONELLI, 1991; BELLE, 1993; BEAUVOIR, 

1995; BETIOL, 2000; AYCAN 2004; REINHOLD, 2005) de trabalhar “como homem”, 

manter a feminilidade e ao mesmo tempo escapar aos estereótipos de delicadeza e fragilidade. 

Mesmo atribuindo a conquista profissional à dedicação e aos próprios esforços, não obstante 
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sua competência, as mulheres ocupantes de cargo de direção reconhecem que a ascensão na 

carreira exigiu a superação de preconceitos (VAZ, 2012). 

No mercado de trabalho, há que se considerar ainda que mulheres que dispõem da 

mesma formação acadêmica que homens são reconhecidas com remunerações inferiores, 

embora conservem tarefas e responsabilidades equiparadas (SILVA et al., 2019), ou seja, às 

mulheres é exigida formação educacional superior à dos homens, média de 2 a 4 anos a mais 

de estudo, para lhes serem possibilitadas as mesmas oportunidades (ABRAMO, 2007). Este 

quadro é ainda mais agravado quando as questões étnicas entram em jogo, visto que são 

destinadas às mulheres negras os trabalhos mais precários e menos lucrativos (SILVA et al., 

2019), o que confirma o abismo existente entre a igualdade de direitos e a igualdade de fato 

(BETIOL, 2000; SOARES, 2000). 

No Brasil, de fato, ainda é insólita a presenta feminina em cargos da alta gestão 

(ETHOS, 2007). Engen, Leeden e Willensen (2001) atribuem esse “afunilamento hierárquico” 

(ETHOS, 2007) à ausência, por parte das mulheres, de um perfil de liderança que dialogue 

com o ambiente corporativo, predominantemente masculino. Vaz (2012) complementa, ao 

afirmar que a forma feminina de gerenciar contrasta com a masculina, prezando a primeira 

pelo trabalho em equipe e humanização dos relacionamentos, enquanto a segunda é marcada 

por um caráter severo e autoritário, primando pela racionalidade instrumental e observando os 

princípios da hierarquia e do controle (BETIOL, 2000). Para elucidar essas barreiras, que 

obstam a ascensão profissional feminina, Aycan (2004), Reinhold (2005) e Lombardi (2008) 

vão além e declaram serem as mulheres alijadas das redes informais de relacionamento entre 

executivos, como esportes, espaços que se tornam importantes canais de crescimento e 

permanência na carreira, por abrigarem discussões de conteúdo profissional (LOMBARDI, 

2008). 

Considerando a histórica dominação de gênero, é possível observar as relações sociais 

sob a ótica das relações sexuais, e reconhecer a existência da erotização da dominação 

(IRIGARAY, 2008), decorrente da divisão fundamental entre masculino (ativo) e feminino 

(passivo), refletindo na inferiorização da capacidade intelectual da mulher e limitando seu 

acesso ao capital social (BOURDIEU, 2007). A ordem social, nesse sentido, opera como uma 

grande máquina simbólica, e se inclina a ratificar a dominação masculina na qual se funda 

(BOURDIEU, 1999). 

A limitação ao crescimento na carreira das mulheres, contudo, não decorre apenas da 

discriminação, mas também da fusão entre o peso das obrigações pessoais e a menor 

disposição para se colocar na disputa por cargos de direção (VAZ, 2012). Tal fato se justifica 
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pelo maior estresse enfrentado pelas mulheres no desempenho do papel familiar, que, na 

tentativa de equilibrá-lo junto ao papel profissional, tendem a trocar as responsabilidades 

familiares pelas responsabilidades do trabalho (MARTINS; EDDLESTON; VEIGA, 2002). 

Dessa forma, o que frequentemente é interpretado como falta de interesse pela carreira, ou 

ainda ausência de ambição, é apenas resultado de uma antecipação, por parte das mulheres, 

das dificuldades de responder simultaneamente pelas esferas pública, constituída pela 

atividade remunerada, e privada, relacionada ao lar e à família (PITTMAN, 1994; 

SMYRNIOS; ROMANO; TANEWSKI, 2003; VAZ, 2012). 

A rigor, além dos aspectos inerentes ao perfil feminino de gerenciamento, as práticas 

discriminatórias que atingem as mulheres e evidenciam a dominação de gênero nas 

organizações se caracterizam também pelo assédio moral, ou seja, condutas abusivas que 

acarretam danos psicológicos e/ou físicos a quem o sofre (HIRIGOYEN, 2001). O fato de as 

pesquisas apontarem a mulher como alvo principal dos agressores organizacionais 

(PEDROSO et al., 2006) e o homem como praticante típico (SILVA; NAKATA, 2016) pode 

caracterizar a diferenciação de gênero como um dos principais fatores contributivos à 

ocorrência da prática. Nesse sentido, as diversas formas de violência podem ser lidas como 

produto das desigualdades históricas de gênero (SILVA et al., 2019), corroborando com a 

condição de inferioridade feminina, vista como natural, universal e imutável (CARVALHO 

et al., 2001), e com a teorização de Bourdieu (1999), que defende que a força de ordem 

masculina não requer razão, e sua visão se impõe como neutra, tamanha a legitimação 

(BOURDIEU, 1999, p. 15). 

Verifica-se, pelo exposto, que a hegemonia masculina é trajada de práticas violentas, 

sejam elas simbólicas, delicadas ou invisíveis às próprias vítimas (BOURDIEU, 2007), posto 

que despertam prazer e se perenizam por vias puramente simbólicas da interlocução e da 

ciência (FOUCAULT, 1994). A dialética da dominação masculina se revela em cada 

ambiente, desfrutando de permissão para perpassar por todas as relações sociais, uma vez que 

representa um princípio simbólico reconhecido tanto pelo dominador quanto pelo dominado 

(BOURDIEU, 2007), e que a cultura apresenta-se mais ligada aos seus valores que às suas 

formas (FOUCAULT, 1994). 



32  

2.3 A perenidade do teto de vidro na administração pública 

 
 

Este tópico inicia com uma breve menção histórica do advento da expressão “teto de 

vidro”, e sua conceituação no mundo contemporâneo corporativo. Em seguida, são mapeadas 

pesquisas de gênero no âmbito da administração e apresentadas algumas hipóteses quanto as 

razões que conduzem à perenidade do fenômeno nas organizações. 

O fenômeno “teto de vidro” é uma expressão metafórica, conhecida na literatura de 

gênero caracterizar os bloqueios existentes, mesmo que de forma sutil e invisível, à ascensão 

profissional da mulher, culminando em sua sub-representação na alta gestão das instituições 

(VAZ, 2012). O conceito teve origem nos Estados Unidos, com Morrison et al. (1987), e, por 

estar estritamente fundamentado em uma questão de gênero, não observando qualquer 

qualificação ou habilidade (POWELL; BUTTERFIELD, 1994), acabou se popularizando 

entre as feministas, o que resultou na formação de uma comissão federal, em 1991, com o 

objetivo de identificar os obstáculos impeditivos à progressão na carreira das mulheres 

americanas (ANDRADE, 2010). 

É possível identificar duas peças que se encaixam no fenômeno teto de vidro: a 

primeira refere-se às práticas discriminatórias, manifestas ou veladas, que objetivam a 

exclusão das mulheres dos cargos de comando das instituições (MARRY, 2008). Essa vertente 

está associada à preferência, ou seja, mesmo que homens e mulheres disponham da mesma 

produtividade, o empregador, influenciado por fatores culturais e psicológicos, opta pela 

contratação masculina (SANTOS; TANURE; CARVALHO NETO, 2014); a segunda peça 

remete a diferenças comportamentais entre os gêneros (COELHO, 2006), observando nas 

mulheres uma menor disposição para assumir posições de poder (MARRY, 2008; VAZ, 

2012), e nas organizações uma menor disposição em escolhê-las, por considerá-las mais 

vulneráveis às atividades marginais, ligadas à esfera familiar, o que acarretaria vínculos mais 

instáveis, quando comparadas aos homens (COELHO, 2006). Ambas as peças são 

complementares (MARRY, 2008) e evidenciam uma luta constante da mulher por sua 

aceitação como protagonista de uma organização (OLIVEIRA et al., 2000; SIMPSON, 2000; 

VILKINAS, 2000; HANASHIRO et al., 2005). Embora, na atualidade, esta conte com 

oportunidades mais relevantes, quando comparado a um passado não tão distante, sua 

participação na alta gestão corporativa ainda é exígua (TANURE; CARVALHO NETO; 

ANDRADE, 2007). 

Vaz (2012) tece considerações que sugerem que o setor público não escapa ao 

fenômeno do teto de vidro, visto que ainda são raras as mulheres que ocupam altos postos de 
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comando na administração pública. A barreira impeditiva evidenciada no mercado privado é, 

então, em grande escala, replicada no setor público brasileiro, onde a representatividade 

feminina apresenta-se de forma inversamente proporcional à elevação do nível hierárquico 

(VAZ, 2012), o que contribui para a percepção de uma presença maciça das mulheres nos 

escalões inferiores e nas instituições públicas de atuação social (BERNARDES; MOURA; 

ACCO, 1998). Embora a teorização de Mello e Marques (2019) siga o mesmo viés, os autores 

vão além, e defendem que a divisão dicotômica entre as esferas pública e privada constitui 

condição básica para a fundamentação da sociedade contemporânea, posicionando as 

mulheres em condição de subalternidade no âmbito privado (lar) e excluindo-as da esfera 

pública (eles chamam de subordinação privada a imposição à mulher sobre as tarefas do lar 

de cuidado). 

Em seu estudo de caso sobre a administração pública federal, Vaz (2012) utiliza como 

dados comprobatórios a análise sobre a participação feminina em cargos em comissão do 

grupo direção e assessoramento superiores, vulgo DAS. Vale esclarecer que esses cargos se 

destinam às atribuições de direção, chefia e assessoramento no âmbito da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional. Tais postos são preenchidos por livre 

nomeação, podendo ser ocupados por servidores vinculados à esfera pública ou não, e 

guardam caráter provisório. Os DAS são distribuídos em 6 níveis, sendo o DAS 6 o de maior 

colocação hierárquica (VAZ, 2012). Em complemento a essa colocação, adiciona-se, no 

presente estudo, as Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE), que se distinguem 

dos DAS apenas por serem restritos a servidores públicos com vínculo com a União. 

Posto isso, embora o sistema de ingresso ao serviço público garanta a isonomia de 

tratamento entre os integrantes de uma mesma carreira, visto tratar-se de concurso de provas 

e títulos (BERNARDES; MOURA; ACCO, 1998), o teto de vidro se evidencia no 

afunilamento hierárquico de gênero, ou seja, quanto mais elevado o nível do DAS, menor a 

participação feminina (VAZ, 2012). Para melhor ilustrar essa situação, dados recentes do 

Painel Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento (2020), revelam que as mulheres 

ocupavam 41,1% dos cargos considerados técnicos, ou seja, funções do tipo DAS e FCPE 1, 

2 e 3, mas apenas 27,2% dos cargos estratégicos, constituídos por DAS 4, 5 e 6 e FCPE 4. No 

mesmo período, em 2010, 30,3% dos cargos técnicos eram ocupados por mulheres, enquanto 

sua presença em funções estratégicas alcançavam a marca de 25%. Infere-se, dessa forma, 

que, embora na última década os números expressem uma tendência de elevação, tal 

movimento é lento e errático, mormente quando relacionado aos maiores níveis hierárquicos 

(VAZ, 2012), 
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fazendo com que se perdure a discussão que aborda a tímida inserção das mulheres em cargos 

organizacionais elevados (MADALOZZO, 2011). 

Curiosamente, o perfil de participação díspar não se define como uma particularidade 

da cultura brasileira, sendo igualmente observado em países desenvolvidos, como Grã- 

Bretanha, Estados Unidos, Austrália e Canadá (FONTENELE-MOURÃO, 2006). Ou seja, em 

termos de desigualdades de gênero se percebe uma homogeneidade, quando se trata de teto de 

vidro (ROCHA, 2006). 

Apesar de haver uma concentração de diversos estudos na compreensão dos 

fundamentos que alimentam as barreiras invisíveis, e dificilmente transponíveis, para a 

ascensão da mulher (MADALOZZO, 2011), ainda não existe um consenso na literatura 

americana sobre a temática. Jones e Makepeace (1996) sugerem a existência de critérios mais 

rigorosos para a ascensão feminina do que aqueles adotados para a avaliação masculina. Não 

obstante Blau e Devaro (2007) concordem com esse indício, os autores defendem que a 

equiparação salarial em determinadas carreiras já é viva. Em contraposição a esta visão, Bjerk 

(2008) sustenta que o teto de vidro não guarda correlação apenas com o preconceito, mas com 

uma suposta dificuldade de avaliação de habilidades, visto as escassas oportunidades de 

conhecimento dos atributos favoráveis à ascensão, o que incentivaria a existência das barreiras 

invisíveis. 

Trazendo essa discussão para o Brasil, Serafim e Bendassolli (2006) entendem não ser 

o preconceito o cerne do embarreiramento das mulheres à alta hierarquia organizacional, mas 

o conflito carreira versus maternidade. A tímida presença das mulheres em cargos estratégicos 

decorre da menor disposição dessas para as perdas enquanto mães, caso optem pelo sucesso 

profissional, e não de uma imposição do mundo corporativo (SANTOS; CARVALHO NETO; 

TANURE, 2014). Não se trata, contudo, de uma desistência do sucesso profissional, mas da 

impossibilidade de renúncia à vida pessoal (LOUREIRO; COSTA; FREITAS, 2012). Rocha 

(2006) confronta essa argumentação ao defender que as funções exercidas no topo da pirâmide 

corporativa têm configurado uma prerrogativa dos homens, e essa distribuição desigual nas 

distintas instâncias hierárquicas das organizações públicas fica evidente tanto em âmbito 

administrativo quanto técnico (VAZ, 2012). Tabak (2002) vai além, e afirma que as razões 

que convergem para a sub-representação feminina na alta hierarquia corporativa vão desde 

obstáculos institucionais, dadas as estruturas funcionais não favoráveis às mulheres, até 

entraves psicológicos, que internalizam nessas uma insegurança quanto à capacidade e até ao 

próprio direito de ascender profissionalmente. 
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Rocha (2006) chama a atenção para a interessante metáfora pressuposta pelo 

fenômeno. Embora Tabak (2002) relate a rigidez do teto de vidro, e Puppin (2001) atente para 

sua impermeabilidade, Rocha (2006) observa a fragilidade de sua matéria, e a facilidade de 

rompê-la como barreira. Sua pesquisa sugere, contudo, que, ainda que algumas mulheres 

consigam transpassar esse teto de vidro, tal ultrapassagem ocorre de forma silenciosa, 

inferindo-se uma intenção de não se fazerem visíveis, e sugerindo cautela e, até mesmo, receio 

(ROCHA, 2006). Ainda em seu devaneio, Rocha (2006) reflete sobre a ideia de 

permeabilidade trazida por Puppin (2001), e entende que a passagem se dá apenas de forma 

simbólica, visto não ser possível romper com as hierarquias estruturais, funcionais e de poder. 

A autora observa que o estilhaçamento implicaria ruídos, indo de encontro à discrição que 

vem sendo adotada. Dessa forma, a própria teorização de permeabilidade do telhado de vidro 

poderia implicar valores direcionados a “ajustes” por parte das mulheres, e não implosão desse 

teto (ROCHA, 2006). 

Nesse sentido, em ambos os casos, de permeabilidade ou estilhaçamento, mesmo 

configurando êxito por parte de algumas mulheres, o teto de vidro permanece vivo como 

barreira às demais (ROCHA, 2006), e, a despeito de sua modalidade de recrutamento via 

concurso, as carreiras do setor público tampouco escapam a este fenômeno (VAZ, 2012), 

conforme dados mencionados e, a seguir, detalhados. 

 

 

2.4 O descompasso das ações do estado com a realidade da desigualdade de gênero 

 
 

Conforme principiado nos capítulos anteriores, a desigualdade de gênero corresponde 

a apenas um dos pilares que sustentam a desigualdade social brasileira, fenômeno 

multifacetado que não se restringe a etnias, transpassa por todas as classes sociais e se 

materializa de diversas formas no Brasil (SILVA et al., 2019). Da desigualdade de gênero 

decorre a desigualdade que habita o mercado de trabalho, a qual somente pode ser enfrentada 

a partir de um amplo conjunto de ações que garantam suporte para a inclusão e permanência 

das mulheres nas organizações as quais se encontram (SILVA et al., 2019). Dessas ações 

protetivas emergem as ações afirmativas (LIMA, 2019), que nada mais são que propostas 

contingenciais com o objetivo de corrigir dissimetrias sociais, de forma célere (MONTEIRO 

DE BARROS, 2006), sanando antigas e novas discriminações (ÁVILA; BERQUIÓ, 1994). 

Embora alguns teóricos defendam que as mulheres vêm sendo colocadas como 

protagonistas dos programas de governo (RIBAS, 2019) e verifique-se, quando analisados os 
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indicadores sobre o tema, uma tendência de redução da exclusão feminina, Mello e Marques 

(2019) observam que as diferenças em desfavor das mulheres se perpetuam nas mais diversas 

instâncias: salários inferiores, ofícios precários, violência doméstica, assédio moral e sexual, 

divisão sexual do trabalho, responsabilidade pelo cuidado com dependentes, sub- 

representação nos altos escalões, além da vulnerabilidade às pautas conservadoras nas esferas 

decisórias, que ameaçam a subtração de direitos (IBGE, 2018 apud MELLO; MARQUES, 

2019). Tal observação corrobora o resultado encontrado por pesquisas realizadas nos últimos 

anos, a quais classificam o Brasil na posição 167 em ranking de participação de mulheres no 

poder executivo (UN WOMEN, 2017), e na posição de número 92 em igualdade no trabalho 

(WORLD ECONOMIC FORUM, 2018). Segundo este relatório do Fórum Econômico 

Mundial, são estimados 257 anos para que ocorra a total eliminação das diferenças de gênero 

no ambiente laboral. 

A realidade, escancarada nos diversos rankings de igualdade de gênero internacionais 

(SILVA et al., 2019), mostra que o caminho a ser percorrido é longo e que, para acelerar esse 

processo, é necessário que o Estado passe a olhar mais atentamente para as políticas públicas, 

e robusteça as perspectivas de gênero nas mais diversas áreas do governo, com o objetivo de 

proporcionar melhorias constantes à vida das mulheres (SILVA et al., 2019). Para isso, é 

necessária uma atuação positivo-promocional da igualdade, que são as ações afirmativas, e 

repressivo-punitiva da discriminação (PIOVESAN, 2006), sob um prisma retrospectivo, de 

forma a remediar o passado excludente, e prospectivo, de modo a promover um novo desenho 

de igualdade (PIOVESAN, 2008). 

Apesar de já existir, no Brasil, uma agenda de gênero (FARAH, 2004) no âmbito da 

esfera pública, seu foco ainda não adentra o mercado de trabalho. O combate à violência contra 

a mulher e a preferência feminina como beneficiária das políticas sociais são ações imperiosas, 

que não podem desprezadas, no entanto cabe ao Estado brasileiro assumir papel central 

também no estímulo ao desenvolvimento de relações mais igualitárias, sem discriminação de 

gênero, promovendo políticas públicas em todas as áreas e esferas (SILVA et al., 2019), 

inclusive no que tange à eliminação dessas distinções no local de trabalho, como salários 

inferiores e sub-representação hierárquica. Silva et al. (2019) relatam ainda que o 

enfrentamento à violência contra a mulher só é efetivo quando conjugado a ações de supressão 

das origens das relações desiguais entre homens e mulheres, e somado a políticas que 

subsidiem a desconstrução de estereótipos limitantes (SILVA et al., 2019). 

Nesse sentido, a análise sobre a congruência das relações entre Estado e mulheres deve 

partir do princípio de que os conceitos e categorias analíticas são assentados em estereótipos 
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de gênero, divisão sexual do trabalho, e processos de vulnerabilização das mulheres (MELLO; 

MARQUES, 2019). Para Mello e Marques (2019), é fundamental que haja uma discussão das 

convergências lógicas que permeiam as categorias, de forma a permitir a compreensão sobre 

como determinadas visões institucionais acerca das mulheres “são construídas, perpetuadas 

e/ou problematizadas a partir da atuação estatal sob a forma de políticas públicas” (MELLO; 

MARQUES, 2019), e as demandas não alcançadas são reflexo do Direito, que não consegue 

superar as desigualdades de gênero, pelo fato dele próprio espelhar a realidade social 

impregnada de estereótipos sexistas (MONTEIRO DE BARROS, 2008). 

Segundo Pinheiro et al. (2009), ao assumir que a equidade é um objetivo fundamental 

em si mesmo para qualquer democracia, o Estado deve assumir papel mais propositivo e 

incentivar o processo de transformação das convenções sociais de gênero, na direção de uma 

sociedade mais isonômica e justa (PINHEIRO et al., 2009), pois, enquanto a divisão do 

trabalho for assimétrica, a igualdade não passará de uma utopia (HIRATA, 2004). Dessa 

forma, atuar nas políticas públicas norteadas para as atividades de cuidado é essencial para a 

remoção dos obstáculos que complexificam o desfrutamento, pelas mulheres, do corolário de 

sua inclusão no mercado de trabalho (SILVA et al., 2019). 

Embora ainda escassos, os estudos que se debruçam sobre as ações afirmativas com 

foco no mercado de trabalho no Brasil traçam alguns caminhos passíveis de adoção pelas 

políticas públicas que consideram gênero (SILVA et al., 2019). Para a análise dessas 

alternativas, há que se destacar, inicialmente, que a atual legislação trabalhista brasileira 

contribui expressivamente para a manutenção e reprodução de uma profusa desigualdade no 

que tange à divisão sexual do trabalho reprodutivo. Ao regulamentar uma licença-maternidade 

de até seis meses e a paternidade de até um mês, o Estado adota como prioridade o direito 

reprodutivo da mulher, legitimando sua responsabilidade pelas atividades de cuidado, e 

reforçando o papel simbólico do homem como provedor (PINHEIRO et al., 2009). Ademais, 

ao normatizar a licença-maternidade em detrimento da licença parental, o Estado cobra uma 

conta cara a ser paga pelas mulheres, e atribui a elas a eterna responsabilidade pelas demandas 

infantis, já que dedicaram meses exclusivos a essas tarefas, e estariam, teoricamente, mais 

aptas para lidar com os assuntos referentes ao cotidiano das crianças (MELLO; MARQUES, 

2019). As razões argumentadas para tal fato pouco justificam, mas a motivação da viabilidade 

econômica, em função da menor remuneração recebida pelas mulheres (ALMEIDA et al., 

2016), revela o consentimento do Estado com a desigualdade de gênero no mercado de 

trabalho. 
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Exemplos de políticas bem sucedidas podem ser visitados em países europeus, 

precursores da licença parental, que permite tanto ao pai quanto à mãe se dedicarem ao cuidado 

com os filhos por tempo prolongado, após seu nascimento (SILVA et al., 2019). Além de 

utilizar como parâmetro programas estrangeiros, as autoras sugerem a execução de um projeto 

piloto na esfera pública, que possibilite, após avaliação, posterior ampliação à iniciativa 

privada, a exemplo do ocorrido com a licença maternidade, quando estendida de quatro para 

seis meses (SILVA et al., 2019). 

Em um contexto de invisibilidade do trabalho de cuidado, o qual é percebido como um 

“não-trabalho”, e insuficiência da mera inserção da mulher no mercado de trabalho, as 

estratégias de provisão do cuidado devem ocupar lugar prioritário na agenda política, de forma 

a tornar possível às mulheres a disponibilização de tempo para a escalada a postos de trabalho 

mais valorizados (MARCONDES; CRUZ; SILVA RODRIGUES, 2015). Segundo os autores, 

o que se observa, contudo, é que as responsabilidades desigualmente repartidas entre mulheres 

e homens dentro das famílias são desigualmente repartidas também entre mulheres e Estado. 

A não existência de uma corresponsabilização do Estado com as atividades de cuidado 

culmina no cerne da obstaculização que permeia a desigualdade no mundo corporativo 

(MARCONDES; CRUZ; SILVA RODRIGUES, 2015) e no fomento à imagem do homo 

economicus e da fêmea cuidadora (CARRASCO, 2001). 

Na agenda de gênero, a política de creche deve ser, ainda, ação prioritária do Estado, 

por proporcionar, mormente às mulheres integrantes das classes mais desfavorecidas, a 

tranquilidade de deixar os filhos em espaços seguros durante a jornada de trabalho 

(MARCONDES; CRUZ; SILVA RODRIGUES, 2015). Outras ações voltadas para as tarefas 

de cuidado que podem ser desenvolvidas com certa facilidade é a disponibilização de 

lavanderias públicas, restaurantes comunitários, serviços de atenção às pessoas idosas e 

licenças parentais remuneradas (SILVA et al., 2019). Iniciativas de regulamentação do 

trabalho doméstico e das atividades de cuidado também são consideradas essenciais no 

processo de promoção da paridade de gênero (SILVA et al., 2019), mas para isso é necessário 

incorporar a perspectiva de gênero na doutrina jurídica, o que esbarra no desafio da mudança 

de paradigmas (PIOVESAN, 2006). 

Além das ações elencadas, que, direta ou indiretamente, promovem a entrada e 

garantem a permanência das mulheres no mercado de trabalho, é igualmente importante que 

o Estado promova o incentivo da ocupação de cargos estratégicos por mulheres, por meio de 

programas de estímulo à equidade de gênero nos processos seletivos oferecidos por empresas 

públicas e privadas (SILVA et al., 2019). Cumpre mencionar, nesse contexto, que ações com 
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esse viés têm sido protagonizadas pelo programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, construído 

em parceria com o setor privado, com o objetivo de fomentar as dinâmicas e concepções na 

área de gestão de pessoal, confrontar a discriminação no ambiente de trabalho e incentivar a 

inserção, em especial das mulheres negras, em cargos liderança (SILVA et al., 2019). Cabe 

elucidar que, no mencionado programa, as instituições que implementam processos voltados 

para a paridade de gênero no mundo corporativo são reconhecidas por meio de selo (SILVA 

et al., 2019). As autoras entendem ser viável à esfera pública figurar como indutor desse 

programa no âmbito da administração direta e assumir o compromisso da ocupação, por 

mulheres, de ao menos 30% dos cargos de Direção e Assessoramento Superior e Funções 

Comissionadas do Poder Executivo de níveis 4, 5 e 6 (SILVA et al., 2019). 

Verifica-se, nos processos de discussão das políticas, a constituição de campos 

distintos e excludentes como diretriz para as mulheres e suas demandas (MELLO; 

MARQUES, 2019). De um lado, estariam as mulheres como mães, de outro, as mulheres como 

profissionais. Ao analisar a mulher como mãe, o Estado desconsidera seu perfil trabalhador, 

já ao focalizar seus aspectos produtivos, o Estado rejeitaria o fato de que grande parte da força 

de trabalho feminina também integra o grupo responsável pelas atividades domésticas, não 

reconhecidas como trabalho ou não remuneradas. 

Para se alcançar os objetivos propostos, é fundamental que as temáticas de gênero se 

façam presentes em todas as pautas institucionais, de forma a possibilitar um olhar mais 

treinado do gestor, que estará apto a enxergar os impactos, positivos ou negativos, de 

determinada ação em seu público alvo (SILVA et al., 2019). Não obstante a agenda de gênero 

seja influenciada pelos movimentos sociais com participação feminina e pelos movimentos 

puramente feministas (FARAH, 2004), a estrutura administrativa do governo, na atual 

conjuntura, tende a refletir as prioridades de seus grupos dominantes e, somada à escassez de 

financiamento e pessoal, terminam por fomentar um viés institucional em favor das questões 

que são consideradas prioritárias por estes grupos (RIBAS, 2019). 

Entende-se, pelo exposto, que as demandas relacionadas às políticas públicas são 

heterogêneas e espelham as temáticas que perpassam pelos diversos campos que convergem 

na equalização das relações de gênero (FARAH, 2004), no entanto, os compromissos políticos 

não são acompanhados de esforços suficientes no que tange a alocação de recursos 

administrativos e financeiros (RIBAS, 2019). Embora verifique-se um esforço considerável 

no sentido da incentivar a implementação de programas de gênero, por meio de uma gestão 
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transversal2 (RIBAS, 2019), a atuação do Estado no âmbito do mercado de trabalho ainda é 

tímida, e revela uma atenção, até o momento, restrita ao campo social. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2 Tipo de gestão que permite a consideração de visões multifacetadas da realidade, proporcionando o atendimento a 

requisitos variados ou a consideração particular de fatores de vulnerabilização de diferentes grupos sociais (SILVA, 

2011). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

 
A presente seção expõe a metodologia utilizada para a investigação a que o estudo se 

propõe. Importante considerar, inicialmente, que, embora as temáticas correlacionadas a 

gênero guardem caráter multidisciplinar, o presente estudo encontra-se desenvolvido sob a 

ótica do contexto corporativo, com as especificidades da Administração Pública e privilégios 

da isonomia inerente ao ingresso via concurso público. 

Para a classificação da pesquisa, tomou-se como base a taxionomia apresentada por 

Vergara (1990), a qual adota classificações quanto aos fins e quantos aos meios. Nesse sentido, 

adotou-se, quanto aos fins, uma pesquisa descritiva, que visa a descrição de percepções e 

conceitos relacionados ao fenômeno teto de vidro, desigualdade de gênero, divisão sexual do 

trabalho e ações afirmativas, orientando para a solução de problemas apurados ou avaliação 

de alternativas de cursos de ação (MATTAR, 1999). Quanto aos meios, assumiu-se uma 

pesquisa bibliográfica e de caso. Bibliográfica devido à fundamentação teórico-metodológica, 

a qual exige uma investigação acerca das mencionadas temáticas, correlacionando seus 

conteúdos e confrontando discursos teóricos; e de caso por referir-se a uma situação 

específica, de mulheres que chegaram ao topo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e 

mulheres que ainda não alcançaram essa posição. 

Para a caracterização, adotou-se os parâmetros de Jacobsen (2009), os quais definem 

a pesquisa quanto à abordagem e quanto à natureza. Quanto à abordagem, não obstante 

fundamente-se também em dados quantitativos, priorizou-se uma pesquisa qualitativa, 

examinando percepções, com vistas ao entendimento de atividades sociais e humanas 

(COLLIS; HUSSEY, 2005). Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, visto buscar, de forma 

acessória, soluções empíricas para um problema já existente. 

Adotou-se, como ponto de partida para a pesquisa bibliográfica, a teorização de Marry 

(2008), que defende a existência de duas peças complementares no fenômeno teto de vidro: 

“menor predisposição para assunção de cargos de chefia” e “práticas discriminatórias”. 

Fundamentado no arcabouço teórico apresentado, estabeleceram-se ainda seis subcategorias: 

“ausência de ambição”, “divisão sexual do trabalho”, “fatores psicológicos”, “machismo 

estrutural”, “estrutura corporativa masculina” e “ausência de incentivo à participação 

feminina”. As narrativas trazidas pelas entrevistadas, contudo, revelaram uma sétima 

categoria, posteriormente acrescentada à pesquisa: “discriminação de gênero não refletida”. 
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Em seguida, para possibilitar maior detalhamento dos resultados, as subcategorias foram ainda 

desmembradas em elementos, conforme ilustrado anteriormente na Figura 1. 

Trata-se, nesse sentido, de um estudo desenvolvido por meio de perspectivas 

qualitativa e quantitativa, guardadas as devidas proporções, sendo sua análise construída com 

o auxílio de dados numéricos, extraídos do Sistema Integrado de Administração de Pessoal -

SIAPE, e dos resultados da Pesquisa de Percepção PGFN, ocorrida na instituição entre os dias 

6 e 10 de março de 2020. 

A Pesquisa de Percepção PGFN, cujos dados foram utilizados de forma secundária no 

presente estudo, foi realizada em âmbito nacional, e assumiu como objetivo a extração de 

feedbacks das categorias de pessoal que compõem a instituição, sobre 4 dimensões: pessoas, 

estratégias e políticas, processos de trabalho e recursos. Na ocasião, foram levantadas questões 

sobre “Pertencimento” e “Respeito às Diversidades”, facetas aproveitadas para o trabalho em 

pauta. Cabe mencionar que a pesquisa contou com um número significativo de respondentes, 

totalizando 444 procuradores da Fazenda Nacional e 375 servidores administrativos, o que 

representa um percentual de 23% e 21% das categorias, respectivamente. 

No que tange aos dados subjetivos, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas, 

realizadas com pessoas-chave, definidas pontualmente, observando perfil e cargo, de forma a 

fornecer maior número de evidências ao estudo. As entrevistadas eram integrantes da carreira 

de procurador da Fazenda Nacional e da carreira administrativa da PGFN, com experiências 

que guardavam relação com o objeto estudado (FLICK, 2009), possibilitando a compreensão 

do processo e a visão das pessoas nele envolvidas (GODOY, 2005). Não obstante as 

entrevistadas compusessem uma amostra não probabilística, somente por meio delas foi 

possível compreender aspectos complexos, de experiências pessoais, com as narrativas de 

gênero no espaço organizacional que o estudo intentava. 

O universo da amostra foi constituído por 9 profissionais que atuam no Órgão Central 

da PGFN, localizado em Brasília-DF. Todas as mulheres ocupantes de função comissionada 

(entrevistadas A) foram escolhidas pelos cargos que ocupam e por fatores pessoais e 

profissionais que contribuiriam para formação de evidências necessárias ao objeto de estudo. 

No que tange às entrevistadas não ocupantes de função comissionada (B), os parâmetros de 

escolha se ativeram a fatores pessoais, tempo de casa e critérios de acessibilidade 

(VERGARA, 2005), que se fundamenta na ideia de que os indivíduos pesquisados podem ser 

selecionados com base na facilidade de acesso do pesquisador, em virtude de seu ciclo social. 
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Entrevistada Razão da escolha 

 

A1 
Subprocuradora-Geral da Fazenda Nacional. Escolhida por ser a mulher com maior 

representatividade hierárquica da instituição, e por ter um filho pequeno (4 anos de idade). 

 

A2 

Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial. 

Escolhida por ser a primeira mulher a ocupar a chefia de sua adjuntoria e por ter filhos 

maiores (11 e 19 anos de idade). 

A3 
Diretora de Gestão Corporativa (apesar da nomenclatura, tem status e nível de função de 

Procuradora-Geral Adjunta). Escolhida pelo cargo ocupado e por não ter filhos. 

 

A4 

Coordenadora de Gestão de Pessoas. Escolhida por ser ocupante do maior cargo 

assumido por servidora da carreira administrativa e por ser mãe de dois filhos pequenos 

(2 e 4 anos de idades). 

 

A5 

Ex-Coordenadora de Gestão de Pessoas. Escolhida, assim como a entrevistada A4, por 

ter ocupado do maior cargo assumido por servidora da carreira administrativa e, ainda, 

por não ter filhos. 

 

B1 

Escolhida, além do critério de acessibilidade, por ser servidora da carreira administrativa, 

com 34 anos de idade, não ocupante de cargo comissionado, e uma filha pequena (4 anos 

de idade). 

 

B2 

Escolhida, além do critério de acessibilidade, por ser servidora da carreira administrativa, 

com 56 anos de idade, não ocupante de cargo comissionado, e dois filhos adultos (24 e 

26 anos de idade). 

 
B3 

Escolhida por ser servidora da carreira jurídica, Procuradora da Fazenda Nacional, não 

ocupante de cargo comissionado, ter uma filha de 2 anos de idade e ser idealizadora do 
movimento institucional “Tributos a Elas”, que tem como propósito ampliar a 

participação feminina no mundo jurídico. 

 
B4 

Escolhida, além do critério de acessibilidade, por ser servidora da carreira jurídica, 

Procuradora da Fazenda Nacional, não ocupante de cargo comissionado, solteira e sem 

filhos. 

Tabela 2. Critério de escolha das entrevistadas. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O roteiro utilizado para as entrevistas discorreu sobre a existência de preconceitos 

desenvolvidos em razão do gênero, dificuldades no dia a dia de trabalho, possibilidade de 

ascensão comparada aos profissionais homens, sentimento de cobrança e necessidade de 

autoafirmação, e desejo de adoção, pela PGFN, de ações afirmativas de gênero. 

Os dados extraídos observam o método Análise de Conteúdo com fundamento em 

Bardin (2011), que entende a metodologia como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações capazes de extrair indicadores que representam o conhecimento relativo às 

condições de produção/recepção de mensagens, sob a utilização de processos sistemáticos e 

descrição do conteúdo transmitido. Todas as entrevistadas foram informadas sobre o objetivo 

da pesquisa e autorizaram a gravação de vídeo, estando confortadas pelo anonimato e 

confidencialidade dos depoimentos. 

Em que pesem suas limitações, a relevância do estudo pode ser observada no 

transcorrer do trabalho, dado ampliar o conhecimento do tema em pauta, desconstruir 

paradigmas e permitir a introdução dos assuntos “políticas de inclusão” e “igualdade de 

gênero” no âmbito de sua aplicação. Outro aspecto relevante é o estudo do fenômeno teto de 

vidro em uma instituição jurídica, cujos membros, além de disporem de alto grau de instrução 
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e qualificação técnica, são teoricamente equiparados pela isonomia do sistema de ingresso no 

serviço público. 
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3.1 Perfil das entrevistadas 
 

 

 

 
MULHERES ENTREVISTADAS 

 

QT. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

IDADE 

 

CARREIRA 

 

FUNÇÃO 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

TEMPO DE 

PGFN 

(ANOS) 

ESTADO 

CIVIL 

 

FILHOS 

 
 

1 

 
 

Entrevistada A 

 
39 

 
 

PFN 

Subprocuradora- 

Geral da Fazenda 

Nacional 

Pós-Graduada em Direito Tributário e 

Finanças Públicas 

 
11 

 
 

Casada 

1 filho 

(4 anos) 

 

2 

 

Entrevistada B 

 

51 

 

PFN 
Procuradora-Geral 
Adjunta 

 

Pós-Graduada em Adm. Pública 

  

Casada 

2 filhos 

(11 e 19 
anos) 

 
3 

 
Entrevistada C 

 

46 
 

PFN 

Procuradora-Geral 

Adjunta 

 

Mestranda em Adm. Pública 

Pós-Graduada em Adm. Pública 
Pós-Graduada em Direito Público 

 
12 

 
Casada 

 
 

Sem filhos 

4 Entrevistada D 34 Serv. Adm. Coordenadora Pós-Graduada em Adm. Pública 7 Casada 
2 filhos 
(2 e 4 anos) 

5 Entrevistada E 35 Serv. Adm. Ex-Coordenadora Mestranda em Adm. Pública 4 Casada Sem filhos 

6 Entrevistada F 34 Serv. Adm. Não ocupa função Pós-Graduada em Adm. Pública 7 Casada 
1 filho 
(4 anos) 

7 Entrevistada G 
 

Serv. Adm. Não ocupa função Pós-Graduada em Adm. Pública 20 Separada 
2 filhos 

adultos 

8 
Entrevistada H 38 PFN Não ocupa função 

 
11 Casada 

1 filho 
(4 anos) 

9 
Entrevistada I 36 PFN Não ocupa função Mestre em Adm. Pública 11 Solteira Sem filhos 

   .      

Tabela 3: Perfil das entrevistadas. 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir das entrevistas realizadas entre os meses de maio e agosto/2020. 
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3.2 Roteiro de entrevista 

 
 

Foram desenvolvidos dois roteiros de entrevista, a considerar a amostra. O Roteiro A 

foi elaborado para a Amostra A, cujas profissionais já alcançaram a alta hierarquia da PGFN. 

Preservou-se para tal as devidas particularidades das classes jurídica e administrativa. Esse 

roteiro teve como fito analisar o contexto da participação feminina em cargos de direção, na 

percepção das mulheres que já ocupam tais cargos. Já o Roteiro 2, elaborado para a Amostra 

B, cujas profissionais não ocupavam cargo de chefia, teve como objetivo investigar as razões 

pelas quais o crescimento na carreira não aconteceu. Ressalte-se que ambos os roteiros 

adentraram questões sobre preconceitos, desafios e percepções associados especificamente ao 

fato de serem mulheres, independentemente de cargo. 

O fato de, como mencionado anteriormente, haver na instituição duas classes com 

vínculo com a União incitou a necessidade de adaptação, mesmo que mínima, no Roteiro A. 

Nesse sentido, algumas perguntas relacionadas à atuação nas adjuntorias e no Conselho de 

Gestão Estratégica3, desenhadas para as Procuradoras-Gerais Adjuntas e para a 

Subprocuradora-Geral da Fazenda Nacional, precisaram ser removidas para as entrevistas com 

as servidoras administrativas. 

As entrevistas concernentes à Amostra A foram orientadas para dois eixos que se 

entrecruzavam. A primeira teve como direção a coleta de depoimentos acerca da descrição e 

percepção sobre o contexto da participação feminina em cargos de direção, e a segunda focou 

na análise de dificuldades e desafios enfrentados pela mulher no cenário da PGFN. No que 

tange às entrevistas inseridas na Amostra B, as perguntas se limitaram a este segundo eixo, 

em razão de as profissionais não integrarem o contexto dos cargos de direção. 

As Tabelas 5 e 6 apresentam as perguntas realizadas nas entrevistas, e esclarece as 

razões de ser de cada uma. Ressalte-se que as entrevistas ocorreram de forma fluida, sem que 

houvesse uma pausa ou anúncio na passagem de um momento para o outro. Por vezes, as 

etapas foram embaralhadas, e suas perguntas trazidas ao diálogo conforme surgimento das 

respostas e assuntos. 

Conforme mencionado, os resultados da pesquisa foram aferidos sob a perspectiva do 

método análise de conteúdo, por meio do qual os dados coletados foram segmentados por 

categorias, definidas com base no referencial teórico concernente ao tema “teto de vidro”. Para 

 
3 Conselho de Gestão Estratégica da PGFN: Instância decisória da PGFN quanto a matérias de gestão. Compõem 

o CGE o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, a Subprocuradora-Geral da Fazenda Nacional, os Procuradores-

Gerais Adjuntos e os Procuradores Regionais da Fazenda Nacional. 
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possibilitar tal classificação, foram identificados, nas entrevistas realizadas, trechos 

relacionados às categorias elencadas na Figura 1. 

Não obstante a revisão da literatura tenha permitido a categorização, o modelo de 

entrevista semi-estruturada permitiu que a entrevistada agregasse à pesquisa com relatos de 

sua experiência de forma off-topic. Embora não estivessem previstas no roteiro, as questões 

foram desenvolvidas no debate, com vistas a alcançar elementos que transpassaram a literatura 

abordada e a possibilitar maior compreensão dos conteúdos. A análise é demonstrada nas 

seguintes categorias: 

 

 

 
 

TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
 

 

 
 

“Teto de Vidro” 

 
 

Práticas 

discriminatórias 

Machismo estrutural 

Estrutura corporativa masculina 

Ausência de incentivo 

Discriminação de gênero não refletida 

 
Menor predisposição 

para assunção de 

cargos de chefia 

Ausência de ambição 

Divisão sexual do trabalho 

Fatores psicológicos 

Tabela 4. Categorias extraídas do referencial teórico. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 
3.2.1 Correlação entre o roteiro de entrevista e o referencial teórico 

 
 

As perguntas constantes tanto do Roteiro A quanto do Roteiro B foram desenvolvidas 

com base no referencial teórico, de forma a conduzir as entrevistadas a relatos capazes de 

permitir inferências e até conclusões acerca do objeto de pesquisa. 

O Roteiro A teve como objetivo descrever e analisar o contexto da participação 

feminina em cargos de direção, na percepção das mulheres que já ocupam esses cargos, ou 

seja, integrantes da Amostra A. 
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ROTEIRO A – AMOSTRA A 

Pergunta base Objetivo 

 

Você acredita que a presença majoritariamente 
masculina nos cargos da alta hierarquia influencia na 

escolha de outros homens para ocuparem cargos do 
mesmo nível na PGFN? 

Verificar se, na percepção das entrevistadas, as redes 

informais de relacionamento, construídas externamente 

ao ambiente corporativo, são propulsores da 

manutenção da masculinidade hierárquica ou se existe 

uma influência de fatores culturais e psicológicos para 

a contratação masculina (LOMBARDI, 2008; 

SANTOS; TANURE; CARVALHO NETO, 2014) 

Embora os homens ainda sejam maioria nos cargos 

da alta hierarquia da PGFN, a participação feminina 

aumentou, e hoje vocês ocupam 40% dessas vagas, 

tendo atingido 50% 2 meses atrás. Você acredita 

haver algum motivo específico para isso? 

Verificar a percepção sobre um abrandamento da 

discriminação de gênero ou eliminação das fronteiras 

sociais (SCHERER, 2008; BAUMAN, 2001) 

Quais foram os fatores determinantes para você 

alcançar o cargo atual? 

Verificar a auto-análise, se há uma atribuição da 

ascensão profissional à própria competência (VAZ, 

2012) 

Você acredita que deveriam existir incentivos para a 

ocupação de cargos da alta hierarquia por mulheres? 

Você consegue imaginar alguma ação? 

Verificar se, na percepção das entrevistadas, a 

desigualdade de gênero é uma questão que requer 

atuação institucional/estatal (PINHEIRO et al., 2009; 
SILVA et al., 2019) 

Você percebe alguma característica particular nas 

mulheres que ocupam cargos da alta hierarquia 

quando comparado àquelas que ainda não alcançaram 

esses postos? 

Num olhar mais particular, você percebe mudança na 

sua forma de atuação de acordo com os cargos de 

chefia que ocupou no decorrer da carreira? 

 

Verificar se há perda da identidade, assunção de 

características masculinas e valores androcêntricos por 

mulheres que integram a alta hierarquia da instituição 

(BEAUVOIR, 1995; BETIOL, 2000; IRIGARAY, 

2008) 

Tabela 5: Identificação do roteiro – Amostra A – Momento 1. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 
Com relação ao Roteiro B, aplicado tanto a integrantes da Amostra A quanto da 

Amostra B, as perguntas assumiram como escopo a análise da percepção das entrevistadas 

acerca dos desafios enfrentados pelas mulheres na PGFN, estritamente relacionados à questão 

de gênero. 

 

 

 
 

AMOSTRAS 1 E 2 

Pergunta base Objetivo 

 

Você enfrenta ou já enfrentou alguma dificuldade na 

PGFN pelo fato de ser mulher? 

Analisar a ocorrência de comportamentos abusivos 

decorrentes das desigualdades de gênero (SILVA et al, 

2019), e se há critérios mais rigorosos para a ascensão 

feminina do que aqueles adotados para a avaliação 

masculina (JONES; MAKEPEACE, 1996) 

Na sua percepção e com a sua experiência na PGFN, 
acredita que a informação seja mais valorizada 
quando é compartilhada por um colega homem? 

Verificar a existência de relações de hierarquia e 
subordinação entre os gêneros (MELLO; MARQUES, 
2019) 
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Na sua percepção, quando homens e mulheres 

ocupam o mesmo cargo, de mesmo nível 

hierárquico, eles possuem o mesmo 
respeito/autoridade? 

Verificar se o preconceito não cessa com a posição 

hierárquica, e atinge mesmo mulheres da alta hierarquia 
(BELLE, 1993; IRIGARAY, 2009) 

 
Percebe diferença na forma de atuação entre homens 
e mulheres em cargos da alta hierarquia? 

Verificar as narrativas das próprias mulheres ao 
descreverem outras mulheres, e analisar uma suposta 

existência de perfil de liderança que dialogue com o 
ambiente corporativo (VAZ, 2012) 

 
Você percebe uma menor predisposição das 

mulheres em assumir cargos de chefia? 

Entender as razões pelas quais as mulheres não se 

colocam na disputa por cargos de chefia (PITTMAN, 

1994; MARTINS; EDDLESTON; VEIGA, 2002; 

SMYRNIOS; ROMANO; TANEWSKI, 2003; VAZ, 

2012) 

 

Acredita haver uma maior tendência para a ocupação 

de cargos mais baixos por mulheres? Você atribui 

essa tendência à instituição ou à mulher? 

Entender se existe uma inserção corporativa subalterna 

da mulher na instituição e, caso exista, de onde parte 

essa tendência. (BETIOL, 2000; OLIVEIRA et al., 

2000; SIMPSON, 2000; VILKINAS, 2000; TABAK, 
2002) 

Você percebe um discurso feminista cotidiano na 

vida das mulheres que alcançaram cargos da alta 

hierarquia, ou acredita que eles fiquem restritos a 

rodas de conversa específicas, com pessoas 

específicas? 

 
Verificar se, ao alcançarem a alta hierarquia corporativa, 

as mulheres provocam o estilhaçamento do teto de vidro 

ou se ocorre uma passagem simbólica (ROCHA, 2006) 

Tabela 6: Identificação do roteiro – Amostras A e B. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 
3.3 Perfil da instituição 

 
 

Conforme mencionado, a presente pesquisa tem como unidade de análise a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, instituição criada por meio do Decreto-Lei nº 147, 

de 3 de fevereiro de 1967, administrativamente vinculada ao Ministério da Economia, sendo 

responsável pela prestação de serviços jurídicos ao órgão, e técnica e juridicamente vinculada 

à Advocacia-Geral da União, conforme a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, 

que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, cujas atribuições consistem em 

representar a União em causas fiscais, efetuar a cobrança judicial e administrativa dos créditos 

tributários e não-tributários e assessorar consultivamente o Ministério da Economia 

A estrutura organizacional da PGFN, formalizada nos Decretos nº 9.725 e 10.072 de 

2019, é composta por Órgão Central, sediado em Brasília-DF, e 100 unidades descentralizadas 

(PGFN, 2020), distribuídas em âmbito nacional, espelhando critérios adotados pelo Poder 

Judiciário, sendo 5 Procuradorias Regionais da Fazenda Nacional, 22 Procuradorias Estaduais 

da Fazenda Nacional e 73 Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional. Seu quadro de 

pessoal é formado por procuradores da Fazenda Nacional, servidores administrativos, 

estagiários e terceirizados. 
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Figura 2: Competência territorial PGFN 
Fonte: Sítio da PGFN. 

 
 

 
O Órgão Central conta com 1 Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ocupante de 

cargo NES (cargo de Natureza Especial), uma Subprocuradora-Geral da Fazenda Nacional e 

9 Procuradores-Gerais Adjuntos, todos integrantes da carreira de procurador da Fazenda 

Nacional e gratificados com DAS 101.5. No que tange às unidades descentralizadas, têm-se 

como gratificação pela chefia das regionais DAS 101.4, enquanto os chefes unidades estaduais 

e seccionais são gratificados com DAS-101.3 e DAS 101.2, respectivamente. 

O quadro de pessoal da instituição é composto por 7.485 integrantes, dos quais 2.126 

são membros jurídicos, pertencentes à carreira de procurador da Fazenda Nacional, e 1.930 

são profissionais da carreira administrativa. 

Por meio de seu Planejamento Estratégico, formulado para o horizonte temporal de 

quatro anos (2017-2020) são divulgados os objetivos de longo prazo da PGFN, bem como as 

estratégias e ações para alcançá-los, as quais primam pela sinergia entre as áreas: 

➢ Missão: promover justiça fiscal e assegurar recursos à sociedade com integridade e 

respeito ao cidadão; 

➢ Visão de futuro (2017-2020): consolidar-se como função essencial à justiça e à 

administração tributária, reconhecida pelo protagonismo, inovação, efetividade e 

segurança na defesa da Fazenda Nacional, na gestão da dívida ativa e nas orientações 

jurídicas. 
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Importa ressaltar, pontualmente, ainda, o Mapa Estratégico da PGFN, que traz em seu 

bojo, no tema “Pessoas”, o objetivo estratégico “aumentar a atratividade das carreiras, 

promovendo a valorização das pessoas”. As ações planejadas para alcançar os objetivos 

propostos são apresentadas no sistema Gestão de Planejamento Estratégico – Geplanes, e 

dentre as listadas para essa meta encontram-se: programa de qualidade de vida, estruturação 

de planos e carreiras, adequação da estrutura de pessoal e política de reconhecimento de 

mérito, todas pendentes de realização. 

 
 

Figura 3: Mapa Estratégico (2017-2020) PGFN. 

Fonte: Sítio da PGFN. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 
4.1 Estrutura organizacional 

 
 

O perfil da instituição estudada, a PGFN, foi traçado com base em dados extraídos do 

sistema Siape, na data de 28 de julho de 2020, e em relatório derivado da Pesquisa de 

Percepção, realizada entre dias 6 e 10 de março de 2020, na qual foram obtidas 819 respostas 

de servidores públicos federais, dentre procuradores da Fazenda Nacional (PFN) e servidores 

administrativos. 

Dados extraídos do sistema Siape demonstraram que as mulheres representam 49% do 

quadro funcional da instituição, enquanto os homens representam 51%. Já no que se refere ao 

grau de qualificação acadêmica, conforme a mencionada Pesquisa de Percepção, a 

escolaridade surge equiparada, entre homens e mulheres. No universo de respostas 

masculinas, as quais totalizaram 476, verificou-se que 13% dos homens da instituição 

possuem mestrado ou doutorado, e 48% possuem especialização, enquanto, dentre o universo 

de respondentes femininas, o qual contou com 430 participantes, apurou-se que 10% das 

mulheres possuem mestrado ou doutorado, e 46% contam com especialização. 

 

 

 

Figura 4: Grau de escolaridade por gênero.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de Percepção PGFN 2020. 
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Em relação à faixa etária dos servidores públicos com atuação na PGFN, consoante 

Pesquisa de Percepção, 40% possuem entre 31 e 40 anos, seguidos de 25% entre 41 a 50 anos, 

22% de 51 a 60 anos, 7% com mais de 61 anos e, por fim, 6% com idade entre 21 e 30 anos, 

conforme representado na Figura 5. 

 

 

 

Figura 5. Distribuição dos servidores públicos da PGFN por faixa etária. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Pesquisa de Percepção PGFN 2020. 

 

 

 
Dados extraídos do sistema Siape revelam que dos 10 DAS 101.5 disponíveis na 

instituição, 4 são ocupados por mulheres; das 5 Procuradorias Regionais, 1 é chefiada por 

mulher; das 22 Procuradorias Estaduais, somente a PFN Santa Catarina possui mulher à frente; 

e das 73 Procuradorias Seccionais, 15 são dirigidas por procuradoras da Fazenda Nacional do 

gênero feminino. 

Ainda de acordo com o sistema Siape, verificou-se, conforme apresentado na Tabela 

7, que, dos 47 Procuradores-Gerais Adjuntos que já passaram pela PGFN, 14 eram mulheres, 

o que consiste em 27% de representação feminina. As mulheres que ocuparam tais funções, 

gratificadas com DAS 101.5, permaneceram no posto por 2,6 anos, em média, enquanto os 

homens permaneceram por 1,9 anos, também em média. Do universo de mulheres que 

alcançaram a posição de Procuradoras-Gerais Adjuntas, 86% ocupavam cargo de 

coordenadora-geral na PGFN, DAS 101.4, anteriormente, por 2,2 anos, em média, e todas já 

atuavam em Brasília-DF. Quando comparado aos homens, verificou-se uma similaridade no 

tempo de permanência em DAS 101.4, ocupado por 76% dos Procuradores-Gerais adjuntos, 
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por 2,2 anos, em média, antes de assumirem o DAS 101.5. A diferença reside no tempo de 

permanência no cargo de ajunto, que totaliza uma média de 1,9 anos. A presente pesquisa não 

investigou, contudo, as razões que motivam o desligamento do cargo, se justifica-se em 

virtude da assunção de cargos superiores em outros órgãos, ou de nomeação em posições 

inferiores dentro da própria instituição. Sugere-se nesse sentido uma investigação mais ampla 

sobre a questão em estudos posteriores, de forma a permitir uma comparação de gênero. 

 

 

 
 

 HOMEM MULHER 

Ocuparam cargo de Procurador-Geral 

(NES) 

 

22 

 

1 

Ocuparam cargo de Procurador Adjunto 

(DAS 101.5) 

 

33 

 

14 

Ocuparam DAS 101.4 antes de assumir 
DAS 101.5 (%) 

 

76% 

 

86% 

Tempo de DAS 101.4 antes de assumir 

DAS 101.5 

 

2,2 anos 

 

2,2 anos 

Atuavam em BSB antes de ocupar DAS 

101.5 (%) 

 

95% 

 

100% 

 

Permanência em DAS 101.5 

 

1,9 anos 

 

2,6 anos 

Tabela 7: Histórico das ocupações dos cargos.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do SIAPE. 

 
 

 
Embora em 2019 as mulheres tenham alcançado igualdade de número no que tange à 

ocupação de DAS 101.5, a proporcionalidade durou apenas um ano, quando uma das adjuntas 

deixou a instituição e sua vaga foi ocupada por um homem. Hoje, diante da mudança, as 

mulheres representam 40% dos cargos em questão. A Figura 6 ilustra o perfil histórico de 

ocupação de funções comissionadas DAS 101.5, desde a entrada da primeira mulher no cargo 

de Procuradora-Geral Adjunta, em 1995. 
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Figura 6: Histórico de ocupação de função comissionada DAS 101.5 por gênero. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados extraídos do SIAPE. 

 

 

 
Importa ressaltar também o histórico da instituição no quesito gênero. Apesar de sua 

antiguidade, criada em 1609 e intitulada Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 1955 

(GRILO, 2014), a PGFN foi chefiada, no decorrer de sua história, por 23 Procuradores-Gerais 

da Fazenda Nacional, dos quais apenas uma era mulher e permaneceu no cargo por quase 6 

anos (SIAPE, 2020). Durante sua gestão, dos 5 procuradores da Fazenda Nacional que 

chefiaram adjuntorias, 2 eram mulheres, as quais representaram, durante o período 

interseccional de suas atuações, de 40% de ocupação de DAS 101.5, à época (SIAPE, 2020). 

As mulheres ganharam mais representatividade na alta hierarquia da PGFN em 2019, 

quando 50% das adjuntorias passaram a ser chefiadas por mulheres, e o cargo de 

Subprocuradora-Geral da Fazenda Nacional, criado em 2019, também foi ocupado por uma 

PFN do sexo feminino (SIAPE, 2020). Por quase um ano, houve equilíbrio entre os gêneros 

no que tange à alta hierarquia da PGFN. 

Quando comparada à Administração Pública Federal, a PGFN demonstra que, embora 

a desigualdade se faça mais presente em alguns níveis que em outros, ela habita seu contexto 

institucional, e revela que a Procuradoria não foge à regra: 

 

 

 
 

DAS/FCPE 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

101.3 33% 43% 

101.4 17% 35% 

101.5 40% 26% 

Tabela 8: Comparação de ocupações. 

Fonte: Siape e Ministério do Planejamento (maio/2020). 

Histórico Ocupação DAS 101.5 
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4.2 Percepção das mulheres 

 
 

Para principiar o debate acerca da percepção das mulheres sobre a existência do 

fenômeno teto de vidro na PGFN e as possíveis formas como ele se dá na instituição, cumpre 

memorar a teorização de Marry (2008), que identifica duas peças complementares no 

fenômeno teto de vidro. A primeira refere-se às práticas discriminatórias, manifestas ou 

veladas, que objetivam a exclusão das mulheres dos cargos de comando das instituições, e a 

segunda observa nas mulheres uma menor disposição para assumir posições de poder 

(MARRY, 2008). 

Sob essa perspectiva, são analisadas as narrativas das entrevistadas, que mesclam 

percepções e experiências sob um viés pessoal e profissional, e expõem a fluidez entre as duas 

esferas, as quais não dispõem de fronteira capaz de delimitar as personas atuantes no lar e na 

organização. Para fins de suplementação, os discursos foram confrontados e complementados 

com as informações apuradas pela Pesquisa de Percepção e com os dados do quadro de 

pessoal, extraídos do sistema Siape, em julho de 2020. 

Os resultados da presente pesquisa foram aferidos sob a perspectiva do método análise 

de conteúdo, aplicado às respostas obtidas pelo roteiro de entrevista semi-estruturado, 

realizada com servidoras públicas da PGFN, dentre procuradoras da Fazenda Nacional e 

servidoras administrativas. Os materiais coletados foram segmentados por categorias, 

definidas com base no referencial teórico concernente ao tema “teto de vidro”. Para 

possibilitar a classificação, foram identificados, nas entrevistas realizadas, trechos 

relacionados às categorias que se encontravam sob investigação. Tal análise, que facilitou o 

entendimento dos conteúdos, apresenta-se demonstrada, conforme mencionado, nas 

categorias “menor predisposição para assunção de cargos de chefia” e “práticas 

discriminatórias”, as quais foram desmembradas em subcategorias: “ausência de ambição”, 

“divisão sexual do trabalho”, “fatores psicológicos”, “machismo estrutural”, “estrutura 

corporativa masculina”, “ausência de incentivo à participação feminina” e “discriminação de 

gênero não refletida”, consoante Figura 1. 
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Figura 1: Categorização do fenômeno Teto de Vidro conforme referencial teórico. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

4.2.1 Categoria “Menor predisposição para assunção de cargos de chefia” 

 
 

Para compreensão da teoria de Marry (2008), faz-se essencial o resgate das diversas 

temáticas que habitam as ramificações da sub-representação feminina nas altas hierarquias 

organizacionais, como os fundamentos das práticas discriminatórias, o contexto histórico e 

cultural, as estruturas corporativas e os conflitos que transpassam as esferas pessoais ou 

profissionais. 

Dessa forma, identifica-se nos discursos das entrevistadas a correlação com a categoria 

menor predisposição para assunção de cargos de chefia, a qual dialoga também com os 

debates teóricos de Pittman (1994), Smyrnios, Romano e Tanewski (2003) e Vaz (2012), que 

defendem que aquilo que surge frequentemente interpretado como falta de interesse pela 

carreira, ou ainda ausência de ambição, é apenas resultado de uma antecipação, por parte das 

mulheres, das dificuldades de responder simultaneamente pelas esferas pública, constituída 

pela atividade remunerada, e privada, relacionada ao lar e à família. A opção pela categoria 

de abordagem mais ampla se dá em virtude de sua composição por elementos complementares 

entre si, que não contam com uma delimitação definida. Dessa forma, é possível perceber, 

tanto no referencial teórico quanto na pesquisa qualitativa, que a categoria em pauta é 

composta por três elementos: “ausência de ambição”, “divisão sexual do trabalho”, 

posteriormente desmembrada, e “fatores psicológicos”. 
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Figura 7: Categoria “Menor predisposição para assunção de cargos de chefia”. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 
Nesse contexto, ao serem questionadas sobre a possível existência de uma menor 

predisposição das mulheres para assumir cargos de chefia, houve concordância entre as 

entrevistadas, que defenderam a ocorrência de tal fato não por uma razão institucional, e sim 

por escolhas baseadas em momentos da vida. Dessa forma, as participantes da pesquisa 

qualitativa, em sua totalidade, defenderam que as mulheres preferem se abster da ascensão 

profissional, em circunstâncias específicas, para se dedicarem à família, sendo os filhos a 

motivação hegemônica, fato que dialoga com a subcategoria divisão sexual do trabalho. Tal 

constatação vai ao encontro da teorização de Santos, Carvalho Neto e Tanure (2014), a qual 

sustenta ser a tímida presença das mulheres em cargos estratégicos decorrente da menor 

propensão dessas para as perdas enquanto mães, caso optem pelo sucesso profissional, e não 

de uma imposição do mundo corporativo. 

 

 

“A mulher leva pro trabalho a carga que ela tem em casa. Existe essa 
mistura [...], é como se ela fosse gestora de dois lugares”. 

 

“Muitas mulheres ainda olham pra sua vida profissional e chegam em 

casa e olham pra sua vida pessoal e pensam assim ‘caramba, eu não vou 

dar conta, então é melhor eu nem tentar crescer profissionalmente’”. 
 

“A maternidade, especificamente, agrega um nível de complexidade 
indescritível. Você ser casada já é um desafio (para assumir um cargo 

de chefia), mas você ser mãe é muito desafiador. É muito desafiador”. 

 

“É como se, quando você aceita um cargo de chefia, você estivesse 
priorizando o trabalho em detrimento da família, dos filhos, do marido, 

de tudo mais”. 
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“Eu acho que é um desinteresse da mulher muito mais por ela do que 
pela Procuradoria em si, porque hoje é aberto (o processo seletivo)”. 

 

“Olha o que eu observei na pandemia: como as reuniões estão sendo 

virtuais... Quantas vezes na semana eu chego em casa na hora em que o 
Miguel [seu filho] tá deitando, ou na hora que o Miguel já dormiu? Uma, 

duas vezes. Pra mim isso é dilacerante. Cada vez que isso acontece eu 

penso em largar tudo”. 

 

 

 

A sobrecarga dos cargos de gestão foi muito lembrada nas entrevistas, com relatos de 

exaustão, que justificam inclusive a falta de interesse daquelas que nunca assumiram função 

de chefia, pelo simples fato de acompanharem a rotina das colegas chefes e entenderem o peso 

do cargo. 

 

 

“Não tem dia útil, não tem horário comercial. Os problemas não 

escolhem hora pra acontecer. Essa rotina é muito massacrante. As 
reuniões não têm hora pra começar. Usualmente, as reuniões não têm 

hora pra terminar. A reunião começa 11h30, dá 11h40, 11h45, e como 

é que eu busco o meu filho na escola? Não existe uma preocupação do 

Ministério de falar ‘vamos almoçar e daqui a pouco a gente retoma’. As 
reuniões entram almoço adentro. As reuniões são marcadas [frisa] pra 

começar seis e meia, sete horas da noite”. 

 

“Não é fácil você estar numa rotina em que você não vê o seu filho 

dormir de noite. Não é fácil você estar numa rotina em que você não 
busca seu filho no colégio. É muito difícil você trabalhar isso 

psicologicamente, emocionalmente”. 

 

“Eu acho que quem fica com cargo de chefia, não sei nas seccionais, 

mas aqui em Brasília [...] fica muito assoberbado, porque todas as 
urgências, todas as demandas importantes, todos os horários 

inconvenientes ficam com o chefe, e o subordinado não, então esse 

peso, essa carga que fica com quem está coordenando, as mulheres não 

querem, elas não querem estar disponíveis depois da 19h da noite, elas 
não querem estar disponíveis no final de semana, elas querem ter uma 

vida particular mais respeitada, digamos assim, horários e tudo. Essa 

alta disponibilidade elas não estão dispostas a oferecer”. 
 

“A minha chefe atual fica extremamente cansada e já comentou em 

várias ocasiões que é difícil conciliar a vida privada com cargos de 
chefia por conta exatamente disso, porque você acaba sendo cobrada 

pela família, por causa dessa alta disponibilidade depois das sete horas 

da noite, ou de madrugada, o tempo todo respondendo WhatsApp”. 

 
“É muito fácil desistir. Eu pensei em desistir várias vezes. E olha o que 

eu tô te falando: desistir! Eu tive chance. Eu estive, eu sentei, eu fiz, eu 

exerci, as portas foram abertas pra mim, mas às vezes você quer desistir. 
Não é nem a falta de interesse. A gente tem um duplo desafio: fazer com 
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que as pessoas tenham interesse e fazer com que as pessoas que 
assumam não desistam no meio do caminho, porque não é fácil. O 

desgaste pessoal é altíssimo. Eu falo que tem alguns lugares que são 

uma máquina de moer gente (risos).” 

 

 

 

A menor predisposição decorrente da maternidade, contudo, surge como fator 

impeditivo temporário, segundo a investigação qualitativa, pois tende a se abrandar com o 

crescimento das crianças. 

 

 

“As poucas mulheres que eu conheço, que estão em cargos mais altos, que 

são a adjuntas e algumas coordenadoras-gerais, a maioria são mulheres mais 
velhas e que não têm filhos e, se têm filhos, são filhos que já estão mais 

velhos também”. 

 

“Quando os meninos eram pequenos, houve oportunidades que eu tive que 

declinar, porque eu realmente não dava conta”. 
 

 

Outro fator mencionado como essencial à carreira feminina, após a maternidade, foram 

as redes de apoio. Segundo as entrevistadas, para assumir um cargo que habitualmente exigirá 

mais tempo de dedicação a quem o ocupa, é indispensável dispor de auxílio na esfera familiar, 

a fim de compartilhar as atividades de cuidado, mais especificamente. 

 

 

“[...] a rede de apoio dessa mulher pode ser suficiente pra que ela 

consiga equilibrar esses papéis, pra que ela consiga equilibrar estar em 

um cargo de gestão [...] e cuidar dos filhos também, porque ela não vai 
ter esse cuidado exclusivo, não vai ser só ela que vai cuidar dos filhos”. 

 

“Você tem que ter uma estrutura em casa pra você assumir uma chefia, 
ou senão você vai ter uma vida muito difícil”. 

 

“A gente tem que ter um ambiente institucional receptivo, mas, pra uma 
mulher se dispor a se doar tanto profissionalmente, é essencial, é um 

facilitador muito grande (frisa) o apoio que ela eventualmente tenha na 

vida dela. [...] quando você é solteiro, ou quando você é só casado, sem 
filhos, normalmente é mais fácil você encontrar um meio termo, 

dialogar”. 

 

“[...] quem passa pelo furacão que a gente passa, pelo massacre que é 
com a sua vida pessoal essa escolha [de assumir cargo de gestão]... Tem 

que ser uma combinação muito complexa, porque eu preciso de um 

suporte em casa”. 
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Cabe mencionar que, embora a literatura perceba as “atividades de cuidado” e as 

“atividades domésticas” como gênero da espécie “divisão sexual do trabalho”, os relatos 

colhidos se limitaram à maternidade, inferindo não serem as atividades relativas ao lar um 

obstáculo à carreira, na realidade das integrantes da PGFN. Infere-se que tal ocorrência se dá 

em virtude da alta remuneração das entrevistadas, o que lhes permite a terceirização dessas 

atividades, provavelmente a outras mulheres. 

Outro fator que deve ser considerado para a categoria em pauta é a forma de ingresso 

nos cargos de gestão da PGFN. Embora para o provimento dos cargos em comissão, DAS e 

FCPE, por procurador da Fazenda Nacional – exceto aqueles pertencentes às estruturas do 

Gabinete do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (Gabin/PGFN), do Departamento de 

Gestão Corporativa (DGC) e da Coordenação-Geral de Disciplina (Coged) (PGFN, 2020) - 

seja necessária a abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS)45, para ampla concorrência, 

é relativamente comum a falta de interesse na assunção de cargos pelos membros da carreira, 

mormente entre as mulheres, segundo as entrevistadas. Nesses casos, de seleção deserta, 

utiliza-se o recurso da indicação, previsto no art. 15 da Portaria 6.480, de 6 de março de 2020. 

No entanto, embora a ampla concorrência para o PSS seja a regra, as entrevistas traduziram, 

por vezes inclusive de forma expressa, ser comum, a depender do cargo, a ocorrência de 

convite antes mesmo da abertura do processo seletivo. Nesses casos, aqueles que porventura 

se mostram interessados, terminam por desistir do processo seletivo, para não se indispor com 

indicados e indicadores 

Nesse contexto, a teorização de Vaz (2012) surge de forma recorrente nos discursos 

das entrevistadas, compondo a subcategoria fatores psicológicos. Segundo o autor, a 

limitação ao crescimento na carreira das mulheres não decorre apenas do peso das obrigações 

pessoais, mas também da menor disposição para se colocar na disputa por cargos de direção 

(VAZ, 2012). Durante as interlocuções, surgiram anúncios de que as participações femininas 

em cargos de chefia provinham predominantemente de convites, e não da disputa em 

processos seletivos. 

 

 

 
4 Processo Seletivo Simplificado – PSS, regulamentado pela Portaria PGFN nº 6.480, de 6 de março de 2020, é a 

forma de provimento a cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e das funções 

de confiança denominadas Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE. 
5 O PSS consiste em três etapas: análise curricular, entrevista e votação. É realizado para ocupar os seguintes cargos 

da PGFN: Procurador Regional, Procurador Chefe da Dívida Ativa, Procurador Chefe da Defesa da Fazenda, 

Coordenador Regional, Procurador Chefe Estadual, Procurador Seccional, Coordenador-Geral, Coordenador e 

Chefe de Divisão. 
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“Eu acho a PGFN um órgão bem mais democrático do que outros. O 
fato de ter PSS já é um bom começo, acho bem mais democrático. Só 

que eu acho que fica muito nessa questão que... Essa questão do convite 

do PSS, eventualmente... Por exemplo, se as mulheres não forem 

convidadas, elas não se habilitam”. 

 

“Eu tive muita dificuldade, quando eu trabalhava na regional, e eu 
queria que algumas mulheres ocupassem cargos... Era um poder de 

convencimento gigantesto”. 

 

“Eu tive muito mais ‘não’, quando eu convidei pra cargos de chefia, de 

mulher do que de homem”. 
 

“Em DAS 4 e 3, que são, via de regra, por PSS, e são cargos um pouco 

mais altos, a gente já vê menos mulher. Nesse caso, eu acho que é por 
essa prévia combinação dos PSS. Se ela não for convidada, ela não 

pensa nela mesma participando”. 

 

“Todo cargo de chefia chegou pra mim como um convite, eu nunca fui 

atrás de nenhum cargo de chefia, eu nunca pedi pra ser chefe”. 

 

 

 

Ainda na subcategoria fatores psicológicos, fica evidente nos discursos das 

entrevistadas que as razões que convergem para a sub-representação feminina na alta 

hierarquia corporativa sobrepujam questões pessoais e institucionais e alcançam aspectos 

psicológicos, que surgem como entraves quanto à capacidade e até ao próprio direito de 

ascender profissionalmente, perspectiva que dialoga com a ótica de Tabak (2002). 

 

 

“[...] por mais que a gente tenha uma satisfação pessoal de estar onde a 

gente está, sempre parece que a gente tá ocupando um espaço que não 

é nosso. Essa é a sensação. Por mais respeito que todos tenham, parece 

que a gente ainda estaria dentro de um papel ou de uma roupa que não 
foi pensada pra gente. Parece que eu tô fora da roupa sempre”. 

 

“Acho que quando a gente recebe um convite desses a primeira coisa 
que a gente pensa é “nossa, por que que eu fui convidada? Tem tanta 

gente boa que tá na instituição que tá atuando, que pode assumir um 

cargo desse”. 

 

“Quando o Dr. Levi [Procurador-Geral da Fazenda Nacional à época] 
me convidou, eu cheguei a ficar surpresa “mesmo, chefe?” (risos). A 

gente também tem que aprender a se valorizar nas suas competências. 

Acreditar no que você é, no que você faz”. 

 

“Vou te falar, quando eu recebi a minha primeira oferta de cargo, eu 
nunca imaginei na minha vida que um dia (risos)... Eu nunca imaginei 

que um dia eu fosse assumir um cargo de chefia. Nunca, nunca, nunca, 

nunca. Eu tremi, porque eu nunca cogitei”. 
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“A gestão vem cada vez mais se preocupando com isso (inclusão das 
servidoras administrativas). A gente tem agora um novo diretor que ele 

tá ainda levando à frente os projetos da antiga diretora [...] e acho que a 

minha própria indicação é um indicativo disso, que ele pretende 

continuar essa linha de estratégia e de inclusão”. 

 

 

 

Há que se mencionar, contudo, que, no decorrer das entrevistas, grande parte das 

mulheres ocupantes de cargos de chefia atribuíram o alcance à atual posição às suas 

competências e aos seus perfis de liderança, o que traduz que, embora a insegurança se 

manifeste em certos momentos, a auto-reflexão resgata seu valor e capacidade. 

“Como eu tive a sorte de trabalhar com uma matéria que eu amo, a vida 

inteira, eu nunca me satisfiz em entregar o básico. Eu sempre fui muito 

esforçada”. 

 
“Acho que tá muito ligado a minha dedicação. Realmente questão de 

competência, dedicação, entusiamos, de lealdade, que eu acho que é uma 

coisa muito importante... Eu trabalho muito bem em equipe, isso é uma 

competência que eu tenho, e eu acho que isso ajudou muito. Capacidade de 
negociação, capacidade de comunicação também”. 

 

“[...] Eu gostava de estudar. Eu me mexia [...], eu dava rumo, eu dava 
solução. Eu tinha interesse, eu sempre fui uma pessoa interessada. O meu 

interesse pelas minhas atividades me deram visibilidade, por mais que eu não 

tivesse procurado. E eu sempre fui uma pessoa muito responsável também. 
Eu nunca deixei ninguém na mão”. 

 

 

 

Para a análise da subcategoria ausência de ambição, faz-se mister considerar o retrato 

da ocupação de cargos por mulheres. Conforme Pesquisa de Percepção, 40% dos integrantes 

da PGFN possuem faixa etária entre 31 e 40 anos, dado que corrobora com as colocações 

trazidas pelas entrevistadas, as quais defenderam o perfil jovem da instituição como fator 

contributivo ao desinteresse pelo crescimento na carreira, visto concorrer exatamente com o 

momento cuja esfera pessoal se encontra prevalecente, dada a construção familiar. Segundo 

os discursos colhidos, não se trata de um desinteresse pela carreira profissional ou uma 

ausência de ambição, mas, naquele momento, de uma impossibilidade de renúncia à vida 

pessoal, manifestações essas que vão ao encontro do entendimento de Loureiro, Costa e Freitas 

(2012). 

 

 

“Se a predisposição é no sentido de a mulher não ter esse espírito de 

liderança, não ter esse ímpeto profissional, não ter esse viés de ambição, 
aí a resposta é não. Não acho que exista uma menor predisposição nesse 
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sentido”. 

 

“Eu não sei se isso é feminino [ausência de ambição]. Cada um tem o 
seu nível de ambição. As condições de um órgão público são bastante 

facilitadoras pra você estagnar no seu nível de ambição, pra ambos os 

sexos. Eu observei, durante anos, no meu trabalho, que existia tanto 
homens quanto mulheres muito acomodados, mas eu não consegui 

perceber isso de maneira mais predominante em mulheres do que em 

homens”. 

 

 

4.2.2 Categoria “Práticas discriminatórias” 

 

 

 
Fundamentando-se no arcabouço teórico apresentado no presente estudo, a categoria 

práticas discriminatórias foi desmembrada em 3 subcategorias: “machismo estrutural”, 

“estrutura corporativa masculina” e “ausência de incentivo à participação feminina”, 

posteriormente complementada com a subcategoria “discriminação de gênero não refletida”, 

inferida nas entrevistas. 

 
 

 

 

 
Figura 8: Categoria “Práticas discriminatórias”. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 
Nesse contexto, trazendo à pauta a teorização de Engen, Leeden e Willensen (2001), a 

qual atribui o “afunilamento hierárquico” (ETHOS, 2007) à ausência, por parte das mulheres, 

de um perfil de liderança que dialogue com o ambiente corporativo, predominantemente 

masculino, levantou-se, na subcategoria estrutura corporativa masculina, o questionamento 
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sobre um suposto ciclo: gestões masculinas levariam a outras gestões masculinas? No decorrer 

do diálogo, foi revelado um interessante ponto de reflexão. Em sua maioria, as entrevistadas 

acreditaram haver um ciclo decorrente de uma identificação, e até mesmo de uma preferência 

por homens em cargos de chefia, no entanto, entre as ocupantes de DAS 101.5, houve 

discordância. As Procuradoras-Gerais Adjuntas entrevistadas, convidadas por homens a 

ocupar os atuais cargos, defendem a busca por um perfil mais adequado, sem observância ao 

gênero. Tal resultado, combinado aos dados extraídos do SIAPE, que revelam que apenas 17% 

dos DAS/FCPE 101.4 são ocupados por mulheres, pode conduzir a um entendimento 

harmonizado com o de Bjerk (2008), que sustenta não haver uma correlação única entre teto 

de vidro e preconceito, mas uma suposta dificuldade de avaliação de habilidades, visto as 

escassas oportunidades de conhecimento dos atributos favoráveis à ascensão, o que 

incentivaria a existência de barreiras invisíveis. Não é possível afirmar, contudo, que essa 

teoria se aplica à PGFN, carecendo o apontamento de pesquisas mais aprofundadas. 

 

 

“Se hoje a gente precisasse de uma mulher [para DAS/FCPE 101.5], 

não teria, porque hoje a gente não tem muita mulher nas coordenações 

gerais (DAS/FCPE 101.4)”. 

 

 

 

Ainda na categoria estrutura corporativa masculina, foi perguntado às entrevistadas 

se, na percepção destas, havia diferença na gestão de homens e mulheres. O questionamento 

se justifica pela possibilidade de subsidiar a análise sobre o elemento preferência por perfis 

masculinos. Os posicionamentos, contudo, não permitiram uma generalização. Aquelas que 

concordaram com a distinção de gestão foram ao encontro, em parte, do discurso de Vaz 

(2012), que defende ser a gestão feminina mais voltada para o trabalho em equipe e 

humanização dos relacionamentos, mas a defesa do autor de ser a gestão masculina percebida 

pela racionalidade instrumental e observância à hierarquia não foi confirmada na pesquisa 

qualitativa em pauta. 

 

 

“Você faz perguntas mais relacionadas a como as pessoas estão, e não 
só o que elas estão produzindo, entendeu? Eu não quero só resultado. 

Eu quero resultado, mas eu quero as pessoas felizes trabalhando 

comigo. [...] Eu não tô na adjuntoria sozinha, eu não cheguei aqui só eu. 
Eu cheguei com um monte de gente comigo e um monte de gente que 

me apoiou desde quando eu fui chefe lá na CDA (Coordenação-Geral 

da Dívida Ativa da União e do FGTS). Então é o trabalho de todo 
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mundo. Eu sou a ponta do iceberg, porque tem um monte de gente junto 
comigo. Eu tenho uma equipe maravilhosa. A gente tem conseguido 

entregar muita coisa”. 

 

“Eu acho que a maior parte das mulheres é mais sensível, tem maior 

capacidade de empatia. Eu posso pinçar aqui homens que deram de dez 
a zero em muitas mulheres nesse aspecto, mas a minha impressão é 

assim, que, majoritariamente, a mulher, na gestão, ela tem mais 

empatia. Nos momentos de dificuldade, principalmente, ela tem mais 
capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu acho que ela faz uma 

gestão [...] mais humana, mais sensível. [...] Eu vejo os homens muito 

preocupados com resultados. Resultado é muito importante, é essencial, 

mas eu gosto desse aspecto feminino, desse equilíbrio. Eu quero 
resultado, mas esse resultado vem de alguma forma, ele é trazido por 

pessoas”. 

 

 

 

As entrevistadas não adentraram à questão masculina, limitando-se a citações sobre 

características mais comumente presentes em mulheres, o que transpareceu um cuidado na 

manifestação sobre um perfil considerado melhor ou pior. Interessante observar, ainda, dois 

fatores: a) a preocupação ao usar expressões que poderiam colocar a mulher em um lugar de 

desvantagem, e b) embora a cultura tenha sido defendida como fator primordial às diferenças, 

fatores biológicos também foram mencionados. 

 

 

“Eu acho que a mulher tem um pouco mais de sensibilidade que o 
homem. [entrevistada pensa no termo que usou e corrige]. Sensibilidade 

no sentido de ver um pouco além. Os homens são extremamente 

objetivos, né? Não que as mulheres não sejam, mas eles não conseguem 

ver um pouco mais como a gente enxerga”. 

 

“São diferentes, e graças a deus que são, porque eu acho que são 

características de criação sim, mas tem um quê de orgânico. É 
hormônio, é força física [...]”. 

 

“A gente tem que ter [...] uma visão sistêmica da organização, das 

pessoas, e isso eu acho que é uma questão fisiológica mesmo, que as 
mulheres possuem em maior grau”. 

 

 

 

Observou-se, ainda, nos depoimentos que características associadas com o “ser 

mulher” não foram relatadas de forma negativa, o que expõe serem esses traços vistos como 

diferenças de gênero, e não desigualdade, conduzindo ao entendimento, no que tange à 

perspectiva de suas servidoras, de que não há na PGFN evidências com relação à categoria 

machismo estrutural, tampouco quanto aos seus elementos assédio moral e assédio sexual. 
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Dessa forma, a instituição sob investigação não é reconhecida como machista por suas 

integrantes, as quais teceram, inclusive, considerações elogiosas quanto às plataformas de 

comunicação e promoção aos debates inclusivos. 

Para adentrar na pesquisa sobre o elemento afunilamento hierárquico de gênero, faz- 

se essencial a abordagem dos números fornecidos pelo Siape. Em um movimento muito 

recente, iniciado em 2018, as mulheres passaram a ocupar mais posições de Procuradoras- 

Gerais Adjuntas, DAS 101.5. Hoje, a PGFN dispõe de 10 DAS 101.5, sendo 9 ocupados por 

Procuradores-Gerais Adjuntos e um pela Subprocuradora-Geral. Dessas funções, 4 são 

ocupadas por mulheres. Segundo o sistema de pessoal, até maio de 2020, a ocupação era 

igualitária, sendo 50% por homens e 50% por mulheres. 

 

 

Figura 9: Distribuição de procuradoras da Fazenda Nacional por função. 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE 
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Figura 10: Distribuição de servidoras administrativas por função. 

Fonte: Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE 

Apesar da aparente inexistência do fenômeno teto de vidro na PGFN, faz-se mister 

considerar a ocupação dos demais cargos, especialmente os gratificados com DAS/FCPE 

101.4, os quais totalizam, dentre os procuradores da Fazenda Nacional, 17%, de representação 

feminina (SIAPE, 2020). Cumpre memorar ainda que a PGFN dispõe de um quadro de cargos 

comissionados enxuto. Posições de alta responsabilidade são gratificadas com funções 

relativamente baixas, sendo DAS/FCPE 101.2 ocupado por procuradores chefes de unidades 

seccionais e chefes de divisão, DAS/FCPE 101.3 ocupado por procuradores chefes de 

unidades estaduais e coordenadores, DAS/FCPE 101.4 ocupado por procuradores chefes de 

unidades regionais e coordenadores-gerais, e DAS/FCPE 101.5, ocupado por procuradores- 

gerais adjuntos e subprocurador-geral da Fazenda Nacional (SIAPE, 2020). 

O quadro de recursos humanos da PGFN hoje é integrado 51% por homens e 49% por 

mulheres, dentre PFN e servidores administrativos. Em análise apartada, verifica-se uma 

presença majoritariamente masculina na carreira de PFN, totalizando 57% do quadro, e 

majoritariamente feminina na carreira administrativa, somando 55% da carreira (SIAPE, 

2020). Nesse contexto, confirma-se uma paridade de gênero na distribuição das funções de 

nível 1 e 5, entre as servidoras administrativas e procuradoras da Fazenda Nacional, 

respectivamente. 

Analisando o viés histórico da instituição, dos 23 profissionais nomeados para 

ocupação do cargo de Procurador-Geral da Fazenda Nacional, apenas um era mulher, 

representando um percentual de 4% (SIAPE, 2020). Após a Constituição Federal de 1988, a 

qual instituiu a obrigatoriedade de concurso público, sua gestão foi a mais longa, 

contabilizando quase 6 anos, enquanto a média temporal na gestão master da instituição é de 

2,9 anos (SIAPE, 2020). Das 5 Procuradorias-Gerais Adjuntas existentes em sua gestão, 2 

eram chefiadas por mulheres (SIAPE, 2020), tendo uma permanecido por 3 anos e outra por 

5, o que traduz 40% de representação feminina na alta hierarquia organizacional, no período 

intersecional de 2 anos, na única gestão feminina. 

Diante desse contexto histórico, em observância aos dados extraídos do Siape e à 

teorização de Vaz (2012) – que defende que, mesmo o sistema de ingresso ao serviço público 

garantindo a isonomia de tratamento entre os integrantes de uma mesma carreira, o teto de 

vidro se evidencia no afunilamento hierárquico de gênero –, foram levantados, na pesquisa 

qualitativa, questionamentos que pudessem revelar uma possível existência do fenômeno na 

PGFN. Embora os dados digam o contrário, o resultado da pesquisa qualitativa foi positivo 

para a instituição, que é vista como justa e igualitária pela maioria das entrevistadas. 
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Diante da negativa ao elemento afunilamento hierárquico de gênero, na percepção 

das entrevistadas, ficam corroborados os dados trazidos pela Pesquisa de Percepção, segundo 

os quais 64% das mulheres respondentes avaliaram favoravelmente a afirmativa “Percebo que 

as mulheres possuem acesso igualitário às oportunidades oferecidas pela PGFN (como 

posições de liderança e representação em conselhos)”. 

Interessante mencionar, contudo, que, embora as respostas femininas à Pesquisa de 

Percepção fossem, em sua maioria, favoráveis à instituição, no que tange à igualdade nas 

relações, os índices de favorabilidade na avaliação dos homens foram consideravelmente 

maiores em todas as questões dessa natureza, o que revela serem as experiências institucionais 

mais agradáveis aos olhos dos profissionais do sexo masculino. 

 

 

 

Figura 11: Percentual de respostas favoráveis, por gênero, à Pesquisa de Percepção PGFN. 

Fonte: Relatório de Pesquisa de Percepção PGFN. 

 

 

 
No que tange ao elemento perda da identidade, também alocado na subcategoria 

“estrutura corporativa masculina” e trazido por Beauvoir (1995), Betiol (2000) e Irigaray 

(2008) como resultado do preconceito e propulsor da masculinização assumida por aquelas 

que alcançam cargos da alta hierarquia, não foi passível de generalização na pesquisa 

qualitativa. Ao serem questionadas sobre possíveis mudanças de comportamento por mulheres 

que assumem posições protagonistas dentro das instituições, a maioria defendeu estar a 

mudança associada à necessidade de adaptação às responsabilidades do cargo e à experiência 

vivida em cargos anteriores, não havendo respostas que, numericamente, possibilitassem outro 

entendimento. 

Ao introduzir a subcategoria discriminação de gênero não refletida, é interessante 

observar primeiramente que, quando questionadas sobre possíveis dificuldades, relacionadas 

unicamente ao gênero, enfrentadas no ambiente da PGFN, grande parte das entrevistadas 

respondeu não ter vivenciado, proferindo inclusive colocações elogiosas à instituição, 

principalmente no que se refere ao PSS e no respeito às mulheres na organização. No entanto, 
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verificou-se, nesse momento, um resgate dos discursos sobre maternidade e sobrecarga 

mental, o que retorna ao debate a questão da fluidez dos papéis, que não dispõem de fronteiras 

entre as personas. A profissional que é mãe deixa escapar, talvez de forma inconsciente, o 

desejo por uma instituição que a apoie neste momento, ainda que as queixas sejam seguidas 

pela justificativa “não é a instituição, mas a sociedade”, o que guarda correlação com as 

teorizações de Pinheiro et al. (2009) e Mello e Marques (2019), as quais defendem que o 

Estado, ao regulamentar uma licença-maternidade expressivamente maior que a paternidade, 

legitima a responsabilidade da mulher pelas atividades de cuidado. 

 

 

“O fato de eu ter tido as duas grandes licenças maternidade me fez 
sentir esse olhar excludente [...] ‘ah não vamos passar muita coisa pra 

ela não, porque ela tá com bebê pequeno, 7 meses, ela não vai dar 

conta’, então é muito inconsciente isso. Eu vejo que as pessoas fazem 
isso de uma forma inconsciente e não proposital para excluir essa 

mulher. Tem até o intuito de um cuidado, pegar mais leve porque ela 

está precisando de mais tempo, o que é uma coisa boa, que tem que ser 
feita, mas assim, se a gente olhar pelo lado profissional [exalta], não 

sei se fica clara a minha fala, mas nesse lado profissional, a gente fica 

com esse medo de ser excluída, pelo fato de ter um filho pequeno e da 

sociedade olhar pra gente e pensar ‘caramba, coitada! Porque é ela quem 
tem que cuidar do filho, porque o papel é da mulher’. Então assim, não 

que eu tenha vivido isso a ponto de ter me prejudicado na Procuradoria, 

mas como é algo que tá enraizado na sociedade, não tem jeito, acho que 
toda mulher que passa por uma licença maternidade tão grande assim 

volta com esse olhar, com essa ansiedade em relação a esse olhar 

excludente. 

 

 

 

Tal relato dialoga também com o elemento “ações afirmativas”, integrante da 

subcategoria ausência de incentivo à participação feminina, conforme exposto na Figura 8. 

Segundo Mello e Marques (2019), nos processos de discussão das políticas, há uma 

constituição de campos distintos e excludentes como diretriz para as mulheres e suas 

demandas. Como mencionado no referencial teórico, ao analisar a mulher como mãe, o Estado 

desconsidera seu perfil profissional, e ao focalizar seus aspectos produtivos, o Estado rejeita 

o fato de grande parte da força de trabalho feminina ser composta pelas responsáveis pelas 

atividades domésticas, não reconhecidas como trabalho ou não remuneradas. A diferenciação 

culmina no fomento à imagem do homo economicus e da fêmea cuidadora (CARRASCO, 

2001). 
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Retornando à categoria discriminação de gênero não refletida, verificou-se que, 

embora as respostas sobre as próprias experiências exteriorizassem, em sua maioria, uma 

ausência de dificuldades decorrentes do gênero, no ambiente institucional, relatos de situações 

ou sensações desconfortáveis foram percebidos nos discursos, com o transcorrer das 

entrevistas. 

 

 

“Acontece em alguma reunião né, alguém tentando traduzir o que a 

gente fala, por exemplo, ah o que ela quis dizer foi isso, tenta explicar 

o que você fala, sabe, como se você não tivesse capacidade de colocar 
o seu ponto de vista. Mas isso é uma coisa muito natural dessa cultura 
machista que a gente passa”. 

 

“Você tá numa reunião, o homem tá olhando pra homem, como se 

estivesse explicando a situação pro homem, como se o homem fosse 
entender melhor o que o outro homem tá dizendo”. 

 

“Casos isolados, um ou dois colegas, que eu me lembre, eu sofri 

algumas ações machistas, preconceito, já tive colegas com algumas 

expressões machistas, mas nada que me impediu de trabalhar. Às vezes 
uma piadinha, às vezes alguma insinuação ligada ao sexismo, por ser 

mulher eu poderia ter tido alguma vantagem adicional em algumas 

coisas, isso eu já ouvi de colega. E o que eu acho engraçado, e que eu 
respondi, é o tanto que eu trabalho não vale. Eu já ouvi de um colega 

que eu tomo muito cafezinho com o ministro em Brasília. Eu falei ‘eu 

não sei se eu tomo, eu só sei que eu trabalho muito’”. 

 
“Sempre que uma mulher desmarca uma reunião, ou algo assim, sempre 

acho que tem um questionamento interno de que, assim, ‘Ah... talvez 

não esteja preparada, não esteja segura de forma adequada’”. 

 
“Em alguns momentos eu fiquei constrangida por algumas conversas, 

algumas brincadeirinhas de colegas que, aparentemente, tinham alguma 

conotação de... Não diretamente sexual, mas assim, demonstrando 
interesse”. 

 

“[...] ‘eu quis te proteger, não pensei no seu nome pra participar do pss, 
no sentido de proteger, porque eu pensei: ah, você vai precisar ficar 

muito envolvida com seu filho, então você não vai poder ficar 

disponível até altas horas, então eu achei que... Assim... Não achei que 
fosse bom pra você nesse momento participar desse PSS, então eu 

chamei outras pessoas, outros homens, mas eu não te convidei por causa 

disso, embora ache que você seja a pessoa mais competente e com maior 
conhecimento’”. 

 

 

 

Ainda sob a ótica da categoria discriminação de gênero não refletida, faz-se 

necessária a referência à incoerência de alguns discursos. Um exemplo disso pode ser visto no 

relato de uma entrevistada, ocupante de DAS 101.5, a qual, apesar de afirmar nunca ter 
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experienciado alguma dificuldade por ser mulher na instituição, narra, com convicção, dois 

fatos: a) informações, quando compartilhadas por homens, são mais valorizadas que quando 

compartilhadas por mulheres, e b) homens e mulheres ocupantes de um mesmo cargo 

hierárquico não possuem o mesmo respeito/autoridade. No entanto, ao trazer para si a 

experiência, expressa um anestesiamento, que é entendido por Belle (1993) como uma 

adaptação às condições e imposições que o ambiente organizacional exige: 

 

 

“Por mais que eu não tenha tido grandes dificuldades, ou porque a gente 

se adormece pra também não sofrer tanto. Mas não mesmo. O homem 

tem muito mais respeito, seja dos pares, seja de baixo, seja de cima. [...] 

eu posso te afirmar com toda segurança que não é igual”. 

 

 

 

Ambos os questionamentos (a e b) foram feitos tanto para as mulheres que pertencem 

à alta hierarquia organizacional quanto para aquelas que não ocupam cargo de chefia, e em 

ambas as classes, embora sempre ressaltando tratar-se de uma visão geral e não de uma 

experiência própria, as respostas foram, majoritariamente, no sentido de haver distinção de 

gênero, o que teoricamente confirma outro entendimento de Belle (1993), o qual afirma que, 

mesmo mulheres executivas, teoricamente privilegiadas, precisam lidar com o machismo por 

parte de superiores, pares e subordinados: 

 

 

“Eu não vou dizer que uma mulher não consiga ter [autoridade], mas 
ela tem que conquistar. Uma mulher tem que conquistar autoridade. A 

autoridade do homem talvez venha mais facilmente. Ele pode até 

perder. Ele entra com a presunção de autoridade. [...] pode deixar de 

existir durante a gestão dele, pela postura dele. A mulher tem que 
conquistar. A largada é desigual. Eu acho que todos nós recebemos de 

maneira distinta a autoridade de um homem e de uma mulher [...]. Eu 

acho que existe uma presunção de autoridade pros homens”. 

 

 

 

Vale destacar que as respostas quanto às distintas autoridades entre homens e mulheres 

transcenderam o ambiente estritamente laboral e alcançaram eventos corporativos promovidos 

pela instituição. 
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“Em geral, quando um homem fala, parece que tem mais repercussão 

do que quando as mulheres falam. Por exemplo o Tributos a Elas, toda 

vez que tem mulher falando, eu acho que vai ter mais mulher ouvindo, 
e quando tem homem falando não tem essa, em relação a palestras por 

exemplo, não tem essa distinção. As mulheres não pensam ‘não vou ver 

porque é homem falando’, e eu tenho a sensação de que quando é uma 
mulher falando, os homens não necessariamente querem ouvir porque 

vão dizer que ‘ah... é mulher falando, vai falar pra mulher’”. 

 

 

 

Importante ressaltar, contudo, que, assim como defendido por Scherer (2008), as 

entrevistadas foram unânimes ao afirmar que as desigualdades de gênero, embora ainda 

permeiem a realidade, se apresentam de forma menos crítica que num passado não tão distante. 

Para introduzir a categoria ausência de incentivo à participação feminina, mais 

especificamente seu elemento ausência de ações afirmativas, vale resgatar as visões de 

Piovesan (2006), que defendem a necessidade de uma atuação positivo-promocional da 

igualdade por parte do Estado, e de Silva et al. (2019), a qual levanta a importância da 

promoção do incentivo de cargos estratégicos por mulheres, por meio de programas de 

estímulo à equidade de gênero nos processos seletivos oferecidos por empresas públicas e 

privadas. Com base nas duas teorias, foi questionado às entrevistadas sobre a necessidade, em 

suas percepções, de ações de incentivo para ocupação de cargos da alta hierarquia da PGFN. 

As respostas foram majoritariamente a favor da adoção de programas ou de investigação que 

possibilite a iniciativa, porém a grande maioria das entrevistadas não soube dizer que medidas 

especificamente poderiam ser estabelecidas, o que revela ser a desigualdade de gênero um 

assunto ainda muito pouco debatido, ou debatido de maneira insuficiente, tanto interna quanto 

externamente à organização, de forma a não possibilitar uma compreensão mais clara acerca 

do tema ações afirmativas, mesmo a quem sofre com a falta delas. 

 

 

“Isso tudo tá me ocorrendo agora, de pouco tempo pra cá, porque eu não 

prestava atenção em muitas dessas coisas. Então agora, na minha 

percepção atual, eu acredito que sim, eu não sei que tipo de incentivo, 

mas eu acredito que seja importante fazer essas ações afirmativas tanto 
pra mulheres quanto para negros... Assim... Eu tô me encaixando nesses 

mundos agora, por mais que eu sempre tivesse feito parte deles”. 

 

“É importante fazer esse diagnóstico, porque às vezes o incentivo pra 
mulher seria diferente do incentivo pro homem, mas que precisa de 

incentivo pros dois isso é fato. Mas eu não vejo a procuradoria com 

portas fechadas para as mulheres”. 
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“Poderiam sim existir formas de contornar isso, mas não me pergunte 

quais”. 

 

 

 

A intersecção dos discursos esteve na desaprovação no que tange à política de cotas, 

seja pela ineficácia, seja pelo vitimismo que elas podem representar. 

 

 

“Eu quero ser ouvida porque nós estamos em uma discussão em pé de 

igualdade, então eu te escuto e você me escuta. Me preocupa muito usar 

escudos pra conseguir alguma oportunidade. Me preocupa muito usar 
cotas pra conseguir alguma oportunidade. Então é um discurso e uma 

preocupação que eu tenho em relação ao que envolve essa discussão 

feminista ou feminina e a realidade. Acho que ela precisa ser discutida, 
precisa ser vista, mas ela tem que ter moderação”. 

 

“Depende do que você chama de incentivo. Não sou a favor de cotas”. 

 

“Embora exista a lei das cotas nas eleições não necessariamente fez com 

que mudasse o cenário, os números. Elas participam das eleições, mas 

não são eleitas, além de ter muita candidata laranja. Então eu não sei 
como a gente faria pra estimular a participação dessas mulheres sem ser 

algo proforma como foi a caso das eleições”. 

 

“Eu não sei se resolveria a gente colocar 30%, por exemplo, de 
mulheres participando dos PSS, eu acho que mais na mudança de 

mentalidade”. 

 

“Como é que você coloca cota pra pss se na verdade é o desinteresse. 
Tem é falta de candidatos. A gente tem que ver mais o que te incentiva 

a ser chefe, o que falta na procuradoria pra que você se incentive a 

assumir chefias, independente de ser mulher ou homem”. 

 

 

 

Na seara do elemento passagem simbólica pelo teto de vidro, foram identificadas 

evidências que dialogam com a teorização de Rocha (2006) e conduzem ao entendimento de 

que não há o estilhaçamento da barreira por aquelas que conseguiram transpassar os obstáculos 

impostos ao alcance feminino da alta hierarquia organizacional. A autora defende não ser 

possível romper com as hierarquias estruturais, funcionais e de poder, e que a passagem seria 

resultado de uma adaptação das mulheres, e não implosão do teto. O tema foi trazido à pauta 

em virtude do advento do movimento “Tributos a Elas”, lançado oficialmente em março de 

2020, por procuradoras da Fazenda Nacional, com o objetivo de formar uma rede de apoio às 

mulheres, tanto pessoal quanto profissional, e ainda contribuir para a ampliação da 

representatividade feminina na esfera jurídica. O grupo tem promovido diversos debates e 
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palestras com temáticas femininas e ainda ações de reflexão sobre a divisão sexual do trabalho 

no ambiente doméstico, divulgando imagens de homens integrantes da PGFN colaborando 

com as atividades do lar, bem como mensagens de incentivo à parceria nas atribuições 

familiares. 

Nesse contexto, com a finalidade de avaliar possíveis frutos do programa, as 

entrevistadas foram perguntadas sobre a presença do tema “igualdade de gênero” no cotidiano 

laboral, de forma a examinar a naturalidade no tratamento do assunto no ambiente 

institucional. As respostas, contudo, foram unânimes no sentido de indicar que a temática 

continua a ser tratada em seus espaços de discussão, limitando-se às ações do programa e não 

se fazendo presente em pautas, reuniões ou conversas cotidianas. Como trazido por uma 

entrevistada, “os canais são institucionais, mas o assunto não”. 

 

 

“É um discurso que eu tenho muito cuidado com ele porque eu acho que 

ele pode ampliar o abismo que existe entre essa questão homem e 
mulher. Então minha grande preocupação é que isso não aconteça num 

contexto ou de uma forma equivocada. Então eu discutir com um 

homem de igual pra igual, pra mim, eu não me sinto desrespeitada, 

porque eu tô discutindo com ele e eu não quero que ele baixe a voz 
porque eu sou mulher, eu quero discutir com ele de igual pra igual. E às 

vezes os discursos feministas levam a isso, ‘eu tenho que ser ouvida, 

porque eu sou mulher’. Não, eu quero ser ouvida porque nós estamos 
em uma discussão em pé de igualdade”. 

 

“O Tributos a Elas só as mulheres estão vendo e o que os homens veem 

é uma [...], assim os poucos homens que se manifestaram foram 

contrários, tipo se sentiram acuados, não acharam que era uma coisa 
boa”. 

 

“Depois do Tributos a Elas, teve muito relato de mulheres que no 

trabalho ainda não viram muitas mudanças, mas na vida pessoal já, que 

elas passaram a enxergar coisas que elas não viam na vida privada delas, 
essa questão do posicionamento, do autocuidado, cuidar mais de si. 

Então o movimento teve repercussão para além da vida profissional”. 

 
“Eu não acho que seja um assunto institucional, apesar de haver muitas 

pessoas falando a respeito, mas no caso das mulheres, são as mulheres 

que têm falado a respeito. Eu acho que é o momento agora de auto 
percepção, e não algo institucional. Não é a instituição que está se 

percebendo, são as pessoas que estão se percebendo, no caso as 

mulheres”. 

 

 

 

Cumpre ressaltar, contudo, que a menção ao programa surgiu de forma recorrente nas 

respostas, não se limitando a essa pergunta especificamente, o que evidencia que, embora não 
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se tenha conseguido alcançar, ainda, a instituição como um todo, as mulheres se sentem 

percebidas, e a perspectiva de gênero foi lançada ao público feminino, que assumiu ter passado 

a observar questões relacionadas após o advento dos debates promovidos pelo movimento. 

Dessa forma, embora elencados pela literatura como obstaculizadores à ascensão 

profissional feminina, muitos fatores não foram identificados no contexto da PGFN, conforme 

destacado em vermelho na Figura 12, apresentando-se o perfil da instituição estudada 

desenhado na Figura 13. 

 

 

 
 

Figura 12: Fatores obstaculizadores não identificados na PGFN. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

Figura 13: Fatores obstaculizadores identificados na PGFN. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 
Destaca-se, dessa forma, que, não obstante diversas teorias trazidas pela literatura como 

fomentadoras do teto de vidro não tenham sido encontradas na PGFN, a organização possui 

questões pontuais que devem ser observadas com atenção. Embora não exista, nesta, um 

movimento contrário à inclusão feminina, também não há um interesse institucional pelas 
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temáticas de gênero. Os abismos não se ampliam, mas também não são reduzidos. A PGFN 

abre espaço para fala, mas não patrocina o discurso, o que demonstra inércia administrativa e 

desamparo àquelas que a integram, evidenciações que convidam ao debate do próximo 

capítulo. 
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5 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Nesta seção, são analisados e discutidos os resultados apresentados no capítulo 

anterior, conectando-os e interpretando-os, de forma a construir informações consistentes e 

permitir um diagnóstico da organização sob investigação. 

Para o estudo, foram analisados os fatores que permeiam as relações de gênero no 

âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que refletem na obstaculização profissional 

feminina e culminam no fenômeno teto de vidro. Mais especificamente, analisou-se a teorização 

de Marry (2008), que defende a existência de elementos complementares entre si e contributivos 

ao estabelecimento do teto de vidro nas organizações, sendo eles a menor predisposição à 

assunção de cargos de chefia e a subsistência de práticas discriminatórias nos ambientes de 

trabalho. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de investigação de dados quantitativos e 

qualitativos, observando avanços quanto à superação das desigualdades, lacunas institucionais 

quanto às perspectivas de gênero e subsistência de padrões comportamentais conservadores. 

A busca por respostas que respondessem às principais questões propostas pelo estudo, 

“se existe teto de vidro na PGFN e de que forma ele se dá”, se deu por meio de levantamento 

e confrontamento de dados extraídos do Sistema Integrado de Administração de Pessoal 

(Siape) e da Pesquisa de Percepção PGFN, das teorizações discorridas nas literaturas sobre 

temáticas femininas que dialogassem com o objeto de estudo, e das entrevistas realizadas com 

integrantes da instituição com atuação em Brasília-DF, as quais responderam a roteiro semi- 

estruturado. 

Cabe ressaltar, inicialmente, que, assim como os dados não devem ser tratados de 

forma isolada, a leitura da instituição também não pode se dar sob o viés de uma única amostra 

temporal, o que desvia, de imediato, a possibilidade de avaliar a existência ou não do 

fenômeno teto de vidro na PGFN por meio da singularidade do cenário atual. É 

imprescindível, portanto, a análise sistêmica do contexto histórico e da narrativa que construiu 

a cultura institucional. 

Nesse contexto, esclarece-se, em síntese, que falar em teto de vidro é falar sobre lugares 

onde é permitida a presença feminina e lugares onde não é permitido a ela estar, é analisar toda 

a pirâmide institucional, e não apenas sua ponta, é compreender que as práticas discriminatórias 

isoladas não explicam o fenômeno, e que suas raízes precisam ser investigadas nas intersecções 

entre a vida doméstica e profissional (VAZ ,2012). 
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O crescimento na carreira, sob o viés feminino, carece de naturalidade. Enquanto aos 

profissionais homens são cobrados competência e perfil para gestão, à mulher são exigidos 

competência, perfil para gestão, caráter disruptivo, confirmação de capacidade e alta 

disponibilidade. Tamanhas condições são percebidas por estas como “carga mental”, que, 

anestesiadas por suas narrativas históricas, não desfrutam, por vezes, de capacidade para 

discernir a razoabilidade da exorbitância a que são impostas. 

A discriminação de gênero institucional não se encontra no apartheid, nem surgirá de 

forma declarada nas relações e normatizações. Ela habita a não intencionalidade, a prática não 

refletida, e negar sua existência ou defender uma suposta paridade de gênero traduz a permissão 

para que, de forma mascarada, por vezes travestida de cuidado, ela persevere no ambiente 

laboral e reforce a rede de privilégios existente. Privilégios estes que são invisíveis a quem os 

detém, mas percebidos, mesmo que inconscientemente, a quem não pertence ao grupo 

favorecido. 

Como relatado por uma entrevistada ao ser perguntada se o sistema de ingresso via 

concurso público poderia ser entendido como um promotor da igualdade de gênero nas 

relações internas à instituição, “o problema está na sociedade, e a PGFN é apenas uma amostra 

dela”. Nesta seara, ao reconhecer que a instituição não está blindada ao caráter discriminatório 

que a cerca, cabe aos dirigentes não se omitirem para o fato e se aparelharem de estratégias 

que permitam à organização agir conforme o não esperado. 

Na conjuntura da PGFN, especificamente, é possível afirmar que, embora a 

desigualdade de gênero ainda não seja apontada como um assunto institucional, mulheres, 

mesmo sem romper o teto de vidro, agiram do lado de cá deste, influenciando nas decisões dos 

níveis hierárquicos superiores. Dessa forma, o tema foi trazido à pauta, ainda de forma 

insuficiente para alcançar os homens da instituição, mas explicitamente eficaz quanto à classe 

feminina, que passou a se atentar às questões após apresentações e debates viabilizados pelo 

movimento Tributos a Elas. 

Há que se ressaltar, contudo, que as percepções promovidas por esse intercâmbio de 

informações não permitiram, ainda, às integrantes da instituição, uma visão sistêmica da 

desigualdade de gênero na PGFN, abreviando-se a situações pontuais de exclusão ou 

constrangimento. O fato de creditarem ao cenário atual de chefias das adjuntorias a superação 

do fenômeno teto de vidro evidencia a ausência de uma análise orgânica por parte das 

entrevistadas. 

Para fundamentar tal constatação, cumpre registrar a estrutura atual e histórica da 

organização: dos 23 membros da casa que ocuparam a cadeira de Procurador-Geral da Fazenda 
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Nacional, apenas um era mulher; das 5 unidades regionais dispostas no arranjo institucional, 

apenas uma é comandada por mulher; das 22 unidades estaduais distribuídas em âmbito 

nacional, somente uma possui mulher em sua chefia; das dezenas de funções nível 4 que 

compõem a estrutura da organização, apenas 17% estão designadas à mulheres; dos 12 

palestrantes que se apresentaram no PGFN Conecta, plataforma de comunicação que vem 

sendo utilizada para alcançar toda a instituição, 3 eram mulheres, e frise-se, todas abordando 

temáticas reputadamente femininas, o que depõe ser o palco da PGFN um lugar não legitimado 

às mulheres, e, quando elas o ocupam, é, em suma, para levar mensagens a outras mulheres. 

Diante desse cenário, como seria possível afirmar não ser a PGFN assombrada pelo 

fenômeno teto de vidro? A reputação da paridade de gênero nas posições estratégicas da 

instituição é mitológica, e o argumento utilizado em sua defesa pode ser facilmente 

desconstruído se, além de todo o exposto, levarmos em consideração que as mulheres nunca 

somaram a maioria das chefias das adjuntorias, e, ainda, que a igualdade numérica, quando 

ocorrida, foi sustentada por apenas um ano. 

Nesse sentido, após a compreensão de que o teto de vidro se faz vivo e presente na 

PGFN, é necessário dar início à compreensão dos pilares que o sustentam, de forma a 

possibilitar a construção de estratégias capazes de romper com a barreira. 

Diante dos resultados obtidos, é preciso considerar (a) as evidências quanto à 

maternidade como o maior fator limitante à carreira feminina, (b) a conclusão com relação à 

fluidez dos papéis assumidos pela mulher, que não dispõem de fronteiras entre as personas que 

atuam no lar e no trabalho, (c) a metade do quadro de pessoal da PGFN está sujeita a esbarrar 

em dificuldades da mesma natureza, (d) a objeção reflete direta e indiretamente na instituição, 

e (e) o Mapa Estratégico da PGFN (2017 – 2020), que traz em seu bojo, no tema “Pessoas”, o 

objetivo estratégico “aumentar a atratividade das carreiras, promovendo a valorização das 

pessoas”. Nessa seara, é possível afirmar que a conspícua inércia da PGFN evidencia omissão 

administrativa para com os seus agentes. 

Dessa forma, faz-se mister, ao atendimento de seu Planejamento Estratégico e à sua 

evolução como instituição pública, a valorização dos recursos humanos da PGFN, trazendo 

ao núcleo decisório organizacional o debate sobre a importância da transversalidade de gênero 

na construção de processos e projetos institucionais. Torna-se dever da instituição, a partir do 

momento em que a necessidade se torna revelada e conhecida, agir de forma a equacionar os 

óbices que irradiam em seu ecossistema. 

Nessa seara, cabe à PGFN inserir a equidade de gênero, de forma transversal, em todas 

as suas ações, devendo o gestor público se questionar como seus serviços e programas irão 
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impactar na vida das mulheres. Há que se ressaltar, contudo, que esse exercício de empatia 

não deve se ater à perspectiva de gênero, visto ser esta apenas uma das minorias que habitam 

o tema diversidade, tão ramificado na realidade brasileira. É necessário que os diagnósticos 

aqui trazidos sejam ampliados para os vieses da etnia, da estética corporal, da portabilidade 

de necessidades especiais, dos trabalhadores maduros, dentre tantas outras pluralidades que 

habitam o contexto social contemporâneo. 

Verificou-se, ainda, no presente trabalho, que, embora o desconforto seja sentido de 

forma consciente pelas mulheres, não são vislumbrados, por sua maioria, meios de conciliação 

entre os seus diversos papéis. Dessa forma, coube ao estudo, em análise aos depoimentos 

colhidos, inferir sugestões de ações afirmativas capazes de minorar a obstaculização, visto que 

literatura é ampla no que tange à teoria, porém escassa quanto a soluções. 

Nesse sentido, consoante verificado na pesquisa qualitativa, a atuação deve ser dar na 

raiz dos fatores limitantes, sendo os corolários da maternidade os aspectos hegemônicos. Ao se 

compreender que a divisão sexual do trabalho reduz expressivamente as chances de mulheres 

ocuparem posições expressivas na PGFN, torna-se imprescindível o desenvolvimento de 

políticas voltadas para as tarefas de cuidado, de forma a permitir a estas o usufruto das 

prosperidades profissionais. Constituem, então, ações viáveis à PGFN, com o apoio dos órgãos 

reguladores: flexibilidade dos horários de trabalho, realização de reuniões após às 19h 

remotamente, permissão para prática de teletrabalho a ocupantes de cargos comissionados e 

institucionalização de licenças parentais remuneradas, com o fito de permitir tanto à mãe quanto 

ao pai as atividades de cuidado com a criança após seu nascimento. Embora não seja a intenção 

do estudo iniciar um debate recomendatório ao Estado, há que se mencionar que uma iniciativa 

exequível à administração pública, conforme mencionado no referencial teórico, é 

implementação de projeto piloto dessa modalidade de licença em seu âmbito, nos moldes do 

realizado quando da dilatação da licença maternidade de quatro para seis meses (SILVA et al, 

2018). 

Não obstante verifique-se que, mesmo em países onde a licença parental já se encontra 

regulamentada, a mulher permaneça como responsável pelo cuidado com as crianças nos seus 

primeiros meses de vida (OECD, 2017), cabe às famílias decidirem a melhor forma de 

desempenhar essas atividades, conforme suas realidades, e não ao Estado (MELLO e 

MARQUES, 2019). As novas estruturas familiares, inclusive, permitem essa tentativa de 

rearranjo, mas acabam esbarrando no conservadorismo legal. 

Em que pese as elucidações trazidas pela presente investigação, de neutralidade da 

PGFN no enfrentamento às diferenças de gênero em seu âmbito, o compromisso de se abrir à 
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transformação não pode e nem deve se restringir à instituição. Por ser uma limitação que 

permeia as esferas pessoal e profissional, faz-se imprescindível a adoção de medidas na vida 

particular, de forma a permitir que homens e mulheres se percebam como coresponsáveis pelo 

compartilhamento das responsabilidades familiares e domésticas. Ações educativas, que 

visem o incentivo dessa colaboração, podem ser realizadas institucionalmente, e, frise-se, já o 

são pela PGFN, por meio do movimento Tributos a Elas, mas essa (árdua) renegociação de 

papéis deve ser empreendida sobretudo pelas mulheres, especialmente porque seria em vão a 

dispensa de seus compromissos profissionais, se o homem não empregasse o tempo 

disponibilizado nas atividades de cuidado. 

Nessa seara, constata-se, ainda, que a desigualdade de gênero habita uma problemática 

não exclusiva das mulheres, mas uma realidade que precisa ser debatida com os homens, visto 

serem estes a peça fundamental para a desconstrução de comportamentos sexistas. Embora a 

pesquisa qualitativa e a Pesquisa de Percepção tenham evidenciado a ausência de machismo 

estrutural na PGFN, restringindo as condutas heteronormativas a situações pontuais, verifica- 

se que uma visão congruente, no sentido de minorar essa dificuldade no ambiente institucional, 

é a que desloca o olhar das mulheres e permite aos homens serem também tratados como 

público alvo das ações afirmativas. Ou seja, é substancial que a pauta saia dos espaços de 

discussão e promova a autocrítica, a autovigilância e a reflexão sobre uma série de 

comportamentos não intencionais. Importa ressaltar, contudo, que leis não são pedagógicas, 

nem suficientes para efetivar as correções sociais necessárias ao objetivo em pauta, logo, 

torna-se imprescindível que as ações assumam natureza educativa e não normativa. 

No contexto da PGFN, ao entender que os debates precisam vir acompanhados de 

medidas, é preciso, ainda, que haja o compromisso das mulheres que ultrapassaram o teto de 

vidro, no sentido de assumirem papel central no movimento de tirar as discussões dos espaços 

de confinamento e torná-las ferramentas de transformação dos arranjos. Políticas de combate à 

desigualdade de gênero não serão implantadas por estruturas masculinas, visto serem estas 

incapazes de interpretar adequadamente os pleitos. Dessa forma, é fundamental desfrutar do 

atual momento, de presença significativa de mulheres no topo, para que essas não apenas 

patrocinem, mas atuem como porta-vozes de toda a classe feminina da PGFN e como 

embaixadoras da causa. 

Por fim, cumpre registrar a visível satisfação das entrevistadas por integrarem a 

instituição. O otimismo verificado por meio da pesquisa surge como um facilitador para a 

promoção de melhorias institucionais de qualquer natureza. Reconhecer suas carências é o 

primeiro passo, crer na possibilidade de mudança é o segundo, restando apenas o terceiro, da 
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ação, para a completude de um desenho mais progressista. O desconforto é o propulsor da 

transformação e da evolução. Permitir o olhar e a escolha por não idênticos é um estímulo ao 

crescimento da instituição, que não admitirá ter sua criatividade estancada, tampouco cerceada. 
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