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RESUMO 

A tomada de decisão estratégica é um tema utilizado ao longo dos anos para auxiliar homens 
e mulheres, principalmente nas organizações, a pensarem de forma estruturada sobre como 
decidir e quais raciocínios adotarem nestes momentos. Com o ingresso da mulher no mercado 
de trabalho, a teoria de tomada de decisão se expandiu para analisar não apenas os processos 
de tomada de decisão em si, mas também comportamentos utilizados por homens e mulheres 
nestes momentos. O objetivo principal deste estudo foi investigar o que as teorias de tomada 
de decisão por gênero mencionam e verificar se estas teorias se relacionam com a realidade de 
homens e mulheres que se encontram em posições de gerência e diretoria e, com base nisto, 
confrontar se estas teorias se confirmam quando homens e mulheres se encontram em 
posições de alta gestão. Além disto, buscou-se investigar também se a teoria sobre 
empowerment possui alguma relação com as teorias de tomada de tomada de decisão por 
gênero, bem como se o nível de empowerment entregue para gerentes e diretores nas 
organizações influencia as características de tomada de decisão utilizadas por estes homens e 
mulheres. Para tanto, foi realizada uma pesquisa semiestruturada com vinte e quatro 
profissionais em posições de gerência e diretoria, de empresas localizadas no Estado do Rio 
de Janeiro. Como resultado, a pesquisa concluiu que a maneira como homens e mulheres 
tomam decisões estratégicas nas organizações não têm relação direta com as teorias de 
tomada de decisão por gênero quando estes se encontram em posições de gerência e diretoria, 
todavia, a maneira como homens e mulheres de alta gestão decidem possui uma relação 
intima com o nível de empowerment que os mesmos possuem dentro das empresas que atuam. 

Palavras-chave: tomada de decisão estratégica, alta gestão, empowerment, autonomia, tomada 
de decisão por gênero, processo decisório 



ABSTRACT 

Strategic decision-making is a theme used over the years to help men and women, particularly 
in organizations, to think in a structured way on how to decide, which arguments and how to 
adopt them. With the entry of women into the labor market, the decision-making theory has 
expanded to analyze not only the decision-making process itself, but also behaviors used by 
men and women in these moments. The aim of this study was to investigate the theories of 
gender decision-making and verify if these theories are related to the reality of men and 
women who are in top management positions and, on this basis, analyze if the theories are 
confirmed when men and women are in top management positions. Moreover, we also sought 
to investigate whether the theory of empowerment has something to do with the theories of 
decision-making taken by gender, as well as the empowerment levei delivered to managers 
and directors in organizations influence the decision-making characteristics used for these 
men and women. For this purpose, a semi-structured survey was used for twenty-four 
professionals in management positions and board positions in companies based on the state of 
Rio de Janeiro. As a result, the research concluded that the way men and women make 
strategic decisions in organizations unrelated to the gender decision-making theories when 
they are in management and board positions, however, the way men and women of high 
management decide has an intimate relationship with the empowerment leve] that they have 
within companies that act. 

Key Words: process decision-making, strategic decision-making, gender in decision-making, 
empowerment, autonomy, top management 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 0 PROBLEMA 

Constantemente pessoas tomam decisões. Sejam elas na vida pessoal, bem como na 

vida profissional, a tomada de decisão faz parte do dia-a-dia das pessoas desde as decisões 

mais simples, como escolher a marca de leite no supermercado, até decisões mais complexas, 

como decidir morar em outro país. 

As organizações também passam pela mesma situação. Tomam decisões e contam 

com a ajuda de seus funcionários para materializar suas decisões em bons resultados e 

rentabilidade, garantindo o sucesso financeiro, estabilidade e perenidade. Dado que nas 

organizações há homens e mulheres em posições que exigem tornadas de decisão, é pertinente 

investigar se ambos os gêneros decidem da mesma maneira ou se as características de cada 

gênero influenciam em corno a mesma é realizada. 

Com o ingresso da mulher no mercado de trabalho e a chegada das mesmas em 

posições de gestão, foram iniciados estudos comparativos sobre a forma corno homens e 

mulheres tornam decisão, em todos os âmbitos da vida, mas com urna atenção especial ao 

ambiente de trabalho. Nestes estudos foi atribuído que mulheres e homens possuem atitudes 

diferentes ao tornar decisão, muito justificado por conta do papel social de cada gênero na 

sociedade ao longo das décadas passadas (Welch, 2002). 

Fazendo uma análise sobre esses estudos, de acordo com Schein (1973, 1975), tanto 

homens quanto mulheres, quando estão em posição de gerência, possuem características e 

atitudes considerados pela literatura como masculinos. Esta afirmação levanta o 

questionamento sobre se as mulheres em posição de liderança adotam comportamentos 

masculinos na tornada de decisão, apesar das características próprias do seu gênero. Sendo 

assim, este trabalho teve corno objetivo investigar se existe diferença na tomada de decisão 

estratégica entre homens e mulheres da alta gestão e em nível de gerência. 

Para responder a esta questão, foram feitas vinte e quatro entrevistas com homens e 

mulheres em posição de alta gestão (presidentes de empresas e diretores) e em posição de 

gerência, de empresas privadas atuantes no Brasil, para confrontar se existem diferenças na 

tornada de decisão gerencial no nível estratégico, dependendo do nível hierárquico nos cargos 



de liderança. O estudo se limitou a entrevistar homens e mulheres que ocupam cargo de 

gestão no Rio de Janeiro e que se disponibilizaram a contribuir com suas experiências. 

Durante o presente estudo, foi utilizado como referência a homens e mulheres a 

expressão "gênero feminino e masculino". A expressão "gênero", segundo Scott (1990) e 

Louro (2000), tem como objetivo indicar construções sociais sobre os papeis definidos para os 

homens e mulheres, se referindo exclusivamente às origens sociais das identidades subjetivas 

de homens e mulheres, logo, é considerado uma categoria social (in Oliveira, Gaio e 

Bonacim, 2009). 

Para Capelle et ai. (p. 4, 2004), "gênero é entendido como um produto construído pela 

socialização e pelo acesso a experiências diferentes por homens e mulheres". Segundo 

Izquierdo (1994), esta diferenciação entre sexo e gênero é feita com o objetivo de apontar as 

limitações e capacidades que as características sexuais biológicas que cada gênero possui, 

seus padrões de identidade, modelos, posições e estereótipos criados por características 

sociais, psíquicas e históricas na sociedade em vivemos e que, portanto, nos diferenciam 

enquanto homens e mulheres (in Capelle et ai., 2004). 

1.2 OBJETIVO FINAL 

Este trabalho teve como objetivo final identificar, por meio de entrevistas qualitativas 

e estudos bibliográficos, as diferenças e semelhanças no processo decisório estratégico de 

mulheres e homens de diretoria e gerência no ambiente de trabalho. 

O presente estudo também teve como objetivo final avaliar se estes perfis tomam 

decisões estratégicas conforme afirmam os estudos bibliográficos de tomada de decisão por 

gênero, ou, se em posições de liderança nas organizações, existem divergências em relação à 

teoria. 

Por último, o presente estudo teve como objetivo final verificar se o empowerment 

influencia a forma como as tomadas de decisão estratégicas são realizadas nas posições de 

alta gestão e se esta possui alguma relação com as teorias de tomada de decisão por gênero. 

1.3 OBJETIVO INTERMEDIÁRIO 



Para alcançar o objetivo final, alguns objetivos específicos precisaram ser analisados. 

São eles: 

• Investigar a teoria do processo decisório 

• Investigar a teoria do processo decisório por gênero 

• Investigar a teoria de empowerment 

• Realizar um comparativo entre as possíveis semelhanças e diferenças na 

tomada de decisão estratégica entre os gêneros femininos e masculinos em posição de 

diretoria e gerência e suas relações com as teorias de tomada de decisão por gênero e 

empowerment 

1.4 QUESTÃO A SEREM RESPONDIDAS 

O estudo visa responder às seguintes questões para o auxílio do problema proposto: 

• Quais são as semelhanças e diferenças nas características de tomada de decisão 

estratégica entre homens e mulheres em nível de gerência e diretoria? 

• A teoria de tomada de decisão por gênero também é confirmada quando 

homens e mulheres estão nos níveis de gerência e diretoria? 

• Há alguma influência do empowerment na maneira como homens e mulheres 

tomam decisões estratégicas em posições de gerência e diretoria? 

1.5 SUPOSIÇÃO 

Era esperado que, por meio deste estudo, pudessem ser identificadas divergências 

entre a teoria de tomada de decisão por gênero e as características de tomada de decisão 

estratégica pelos gêneros masculinos e femininos utilizados quando estes estão em cargos de 

gerência e de diretoria das organizações. 

Era esperado também que fosse identificada alguma relação entre as características de 

tomada de decisão estratégica por gênero e o nível de empowerment que homens e mulheres 

possuem nas organizações. 



1.6 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Este trabalho, à luz da teoria sobre tomada de decisão por gênero, buscou realizar uma 

análise comparativa do processo decisório estratégico por mulheres e homens em níveis de 

diretoria versus em níveis de gerência. 

Por se tratar de uma análise de tomada de decisão estratégica por gênero, o presente 

estudo buscou entrevistar, quando possível, homens e mulheres das mesmas organizações a 

fim de que questões culturais das empresas pudessem ser consideradas no momento da análise 

dos resultados. O trabalho ficou restrito a estudar os resultados da pesquisa qualitativa em 

confronto com a teoria pesquisada. 

Foram convidadas para este estudo pessoas empregadas no Estado do Rio de Janeiro, 

em empresas de pequeno, médio e grande porte, atuantes em empresas privadas e com o 

mínimo de oito anos de experiência profissional e seis meses de atuação na empresa em que 

se encontravam naquele momento. Sobre as características pessoais dos entrevistados, foram 

convidados a participar profissionais com mais de 30 anos de idade, com no mínimo o ensino 

superior completo, com e sem filhos. 

Não foram contemplados neste estudo homens e mulheres em posições de 

coordenação ou inferiores, uma vez que o objetivo era avaliar a tomada de decisão por gênero 

nas organizações referentes a assuntos estratégicos, portanto o trabalho foi delimitado para 

ocupantes de posições de alta gestão. Do ponto de vista teórico, não foram tratadas em 

profundidade questões relativas às possíveis influências da cultura organizacional de cada 

empresa, bem como também não foram avaliadas as suas políticas e práticas na área de 

recursos humanos e as particularidades da nacionalidade das organizações e os seus aspectos 

culturais. 

Por conta do perfil definido para a pesquisa de campo, o presente estudo se limitou a 

questionar os participantes sobre tomadas de decisão estratégica, uma vez que esta faz parte 

do dia a dia de todos os entrevistados, bem como era uma competência requerida para o cargo 

em que se encontravam naquele momento. Desta forma, perguntas relacionadas a tomada de 

decisão operacional e de assuntos relacionados ao dia-a-dia dos participantes não foram 

solicitadas nesta pesquisa. 

Os dados e o método utilizados para a realização da pesquisa apresentou um panorama 

apenas do momento atual das práticas de tomada de decisão gerencial por gênero masculino e 



feminino. Além disso, o estudo baseou-se na ótica do indivíduo, que envolve fatores 

subjetivos, históricos profissionais e valores individuais que podem influenciar os resultados 

obtidos. Consequentemente, os resultados apresentados pela pesquisa poderão não ser, 

necessariamente, os mesmos quando da replicação do estudo em um momento futuro. 

Destaca-se que durante a realização desta pesquisa houve grande dificuldade de 

encontrar mulheres empregadas em organizações em posição de diretoria no Estado do Rio de 

Janeiro. Também houve dificuldade para encontrar materiais no âmbito acadêmico sobre 

tomada de decisão gerencial por gênero. 

1.7 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Com o início da I Guerra Mundial, o mundo corporativo começou a sua abertura à 

entrada de mulheres em empresas. No pós-guerra, esse movimento se tornou mais forte e o 

ingresso da mulher no mercado de trabalho a cada ano tem mais aumento, mostrando que este 

foi um caminho traçado de forma constante e permanente (Thébaud, 1991 ). 

As mulheres têm conseguido conquistar mais espaço no mercado de trabalho e galgar 

cada vez mais posições hierárquicas nas organizações do mundo inteiro. Esta conquista tem 

sido adquirida sob forte influência da educação formal e da globalização. A educação das 

mulheres tem se equiparado à dos homens e, nas últimas décadas, tem sido comum encontrar 

um número significativo de mulheres com nível de escolaridade superior ao dos homens (in 

CAPELLE et al., 2006; FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2008). 

Por conta dessa distância no início do ingresso da mulher no mercado de trabalho, o 

conceito de gênero definiu uma construção social do feminino e do masculino sobre as 

características de agir, sendo o homem a figura na qual é corajoso, independente, racional, 

lógico, metódico, forte, violento, decidido, autoconfiante, obstinado, e ser mulher significa ter 

doçura, charme, prestatividade, carinho, sensibilidade, intuição, emoção, dependência, 

fragilidade (Welch, 2002). 

Durante muitos anos o ambiente corporativo foi somente masculino. Sendo assim, a 

aceitação da chegada das mulheres a posições mais estratégicas se tornou difícil. Portanto, 

para tentar diminuir os impactos deste ambiente corporativo pelas mulheres, o Fundo das 



Nações Unidas para o Desenvolvimento das Mulheres (UNIFEM) e o Pacto Global das 

Nações Unidas criaram os Princípios de Empoderamento das Mulheres, inspirado no Calvert 

Women's Principies® (Princípios Calvert para as Mulheres), primeiro código de conduta 

corporativo, criado em 2004, com o objetivo de empoderar, alavancar e investir nas mulheres 

a nível mundial. 

O objetivo do Princípio de Empoderamento das Mulheres é conseguir uma adequação 

às políticas e práticas da organização no ambiente empresarial para o empoderamento das 

mulheres, além de trazer elementos que promovam a igualdade de gênero no ambiente de 

trabalho. Estes princípios são pautados nos itens de liderança que promovem a igualdade de 

gênero; igualdade de oportunidades, sendo esta a inclusão e não-discriminação; saúde, 

segurança e fim da violência; educação e treinamento; desenvolvimento empresarial e práticas 

de cadeia de suprimentos e marketing; liderança comunitária e engajamento; e transparência, 

mensuração e relatório. 

Este princípio determina que as organizações tenham boas práticas de recrutamento e 

retenção, considerando a questão do gênero nestas etapas. Dessa forma, o princípio tem como 

objetivo que as mulheres tenham oportunidades iguais de ingresso nas organizações, bem 

como sejam envolvidas nas decisões empresariais, por meio de indicações de mulheres para 

as posições gerenciais executivas, bem como para a diretoria executiva. 

Como outro item de preocupação do princípio, este menciona que as organizações 

precisam garantir a participação de mulheres em pelo menos 30% nas tomadas de decisão e de 

governança em todos os níveis e áreas de negócio da empresa. Desta forma, o princípio busca 

garantir que as mulheres não ficarão estagnadas em cargos que não sejam expressivos o 

suficiente para ter influência nas decisões de impacto empresarial. 

Com base em todos os movimentos gerados em prol da mulher no mercado de trabalho 

e as empresas ainda serem consideradas um ambiente masculino, este estudo é relevante por 

trazer a teoria sobre o processo decisório e suas diferenças entre homens e mulheres e, como 

contribuição à Academia, este estudo avaliou como o processo decisório sobre assuntos 

estratégicos ocorre quando homens e mulheres se encontram em posições de liderança no 

ambiente de trabalho. 

Outro ponto relevante para a Academia neste estudo é a análise deste perfil sendo 

dividido em dois públicos distintos, sendo eles, homens e mulheres em cargos de diretoria e 

homens mulheres em cargos de gerência, no qual o objetivo foi avaliar se existem diferenças 



no modo de tomar decisão estratégica entre estes dois cargos, uma vez que as 

responsabilidades pela gestão da empresa tem diferença em cada cargo. 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 TOMADA DE DECISÃO 

As empresas são muitas vezes contraditórias, ambíguas, e surpreendentes, e estão 

inseridas em ambientes que estão se tomando cada vez mais complexos e imprevisíveis. 

Agilidade, alta qualidade e tomada de decisão estratégica neste contexto representa uma 

capacidade fundamental para as organizações de alto desempenho (Sadler-Smith e Shefy, 

2004). 

A exigência por tornada de decisões rápidas e os limites dos seres humanos racionais e 

suas capacidades de processamento de informação podem se combinar para impor severas 

exigências com os executivos em relação às capacidades cognitivas para lidar com uma 

quantidade muito grande de informações e na velocidade necessária (Sadler-Srnith e Shefy, 

2004). Simon (1965) afirma que uma organização está dividida em três camadas: na camada 

inferior, os processos básicos do trabalho são realizados; na camada intermediária, decisões 

ligadas a rotina devem ocorrer; por último, na camada superior, as novas decisões e não

programadas são processadas (in Patton, 2003). 

A tornada de decisão está se tomando a base da vantagem competitiva e criação de 

valor para as organizações, portanto, melhorar a tornada de decisão pode se tomar a chave 

para o bom desempenho de negócios se os mercados globais fornecerem às organizações o 

acesso similar a recursos. A qualidade da tomada de decisão pode se tomar o principal 

diferenciador e elo da cadeia de valor (Harvey, 2007). 

Segundo Charan (2006), a maioria das causas de um mau desempenho das 

organizações está relacionado a falhas de execução por conta de problemas na interação entre 

os funcionários. Harnmond et. a/. (2006) corroboram, mencionando que, na maior parte dos 

casos, urna decisão ruim é produto da falta de definição clara das possíveis alternativas, falta 

de todas as informações relevantes, falta de cálculos exatos de custos e beneficios. 

Para explicar a história de corno os estudos sobre tomada de decisão foram 

desenvolvidos ao longo do tempo, Bucharnan e O'Connell (2006) criaram urna ordem 

cronológica de ações até os tempos atuais. 



ANO 

Séc 6 a.C. 

Séc. 5 a.C. 

Séc 4 a.C. 

399 a.C. 

Séc. 14 

1620 

1641 

1660 

Séc.19 

1900 

Tabela 1: História da teoria da tomada de decisões 

EVENTOS 

Confúcio explica que toda decisão deve ser influenciada pela benevolência, o 
ritual, a reciprocidade e a piedade filial. 

Em Atenas, cidadãos do sexo masculino tomam decisões pelo voto, num dos 
primeiros exemplos de autogestão democrática. 

Platão diz que tudo o que é perceptível deriva de arquétipos eternos e é mais 
bem apreendido pela alma do que pelos sentidos. Aristóteles prega uma visão 
empírica do conhecimento que valoriza a informação obtida por meio dos 
sentidos e do raciocínio dedutivo. 

Numa das primeiras decisões por júri, 500 cidadãos de Atenas condenam 
Sócrates à morte. 

Um frade inglês propõe a "navalha de Occam", um princípio básico para 
cientistas e quem mais analise dados: computadas toadas as evidências, a 
melhor de todas as teorias é a mais simples. 

Francis Bacon afirma a superioridade do raciocínio indutivo na investigação 
científica. 

René Descartes propõe que a razão é superior à experiência na 
obtenção do conhecimento e estabelece o arcabouço para método científico. 

A aposta de Pascal na existência de Deus mostra que para o tomador de 
decisão as consequências do erro, e não a probabilidade de errar, podem ser 
de suma importância. 

Carl Friedrich Gauss estuda a curva do sino antes descrita por Abraham de 
Moivre, e cria uma estrutura para compreensão da ocorrência de eventos 
aleatórios. 

Estudos de Sigmund Freud sobre o inconsciente sugerem que atos e decisões 
do indivíduo muitas vezes são influenciados por causas ocultas na mente. 



Fran Knight distingue o risco (no qual é possível saber a probabilidade de um 
1921 resultado e, portanto buscar proteção) da incerteza (quando é impossível 

saber a probabilidade de um desfecho). 

Chester Bamard distingue a tomada de decisão pessoal da organizacional 
1938 para explicar por que certos funcionários agem com o interesse da empresa, e 

não o próprio, em mente. 

Num livro sobre a teoria dos jogos, John von Neumann e Oskar Morgenstem 

1944 
descrevem uma base matemática para a tomada de decisões econômicas: 
assim como a maioria dos teóricos até ali, julgam que o tomador de decisão é 
racional e coerente. 

Rejeitando a noção clássica de que quem toma decisões age com perfeita 

1947 
racionalidade, Herbert Simon diz que, devido ao custo de reunir informações, 
o executivo toma decisões com uma "racionalidade limitada", contentando-se 
com decisões "boas o bastante". 

Dec. 50 
Pesquisas realizadas no Camegie Institute o f Technology e no MIT vão levar 
ao surgimento das primeiras ferramentas informatizadas de apoio à decisão. 

Edmund Leamed, C.Roland Christensen, Kenneth Andrews e outros 

Dec. 60 
desenvolvem o modelo de análise SWOT (vantagens, desvantagens, 
oportunidades e ameaças, na sigla em inglês), para a tomada de decisão em 
prazos curtos e circunstâncias complexas. 

Dec. 70 
John D.C. Little desenvolve a teoria fundamental de sistemas de apoio à 
decisão e aumenta a capacidade destes. 

Dec. 80 
A famosa frase "Ninguém nunca foi demitido por comprar um IBM'' 
simboliza decisões motivadas primordialmente pela segurança. 

W.Carl Kester promove o conceito de opções reais ao sugerir que o gestor 
pense em oportunidades de investimento corno opções sobre o futuro 

1984 crescimento da empresa. 

Daniel lsenberg explica que o executivo costuma combinar planejamento 
rigoroso com intuição quando o grau de incerteza é elevado. 

Howard Dresner apresenta o termo "business intelligence" para descrever 
1989 urna série de métodos de apoio a um processo decisório analítico sofisticado 

voltado a melhorar o desempenho da empresa. 

Max Bazerman e Margaret Neale fazem a conexão entre estudos sobre 
1992 decisões comportamentais e negociações no livro Negociando 

Racionalmente. 

1995 Anthony Greenvald cria o teste de associação implícita para revelar atitudes 



I ou crenças inconscientes capazes de influenciar o julgamento. 

1996 
Usuários de internet passam a decidir o que comprar com base no que já foi 
adquirido por indivíduos similares. 

2005 
Em Blink, Malcolm Gladwell explora a tese de que decisões instantâneas 
são, às vezes, melhores do que as fundadas em longas análises racionais. 

Fonte: Buchanan, L e O'Connell, Uma breve htstóna da tomada de dectsão. IN. 
Harvard Business Review. Página: 22-29, Janeiro de 2006. 

O processo de tomada de decisão é um dos mecanismos mais complexos do 

pensamento humano, já que vários fatores a influenciam e geram resultados diferentes. Para 

Narayan e Corcoran-Perry (1997), a tomada de decisão pode ser considerada como a interação 

entre um problema que precisa ser resolvido e uma pessoa que quer resolvê-lo dentro de um 

ambiente específico (in Sans de Acedo et a/., 2007). 

Bazennan e Moore (2010) mencionam que para Stanovich e West (2000) o 

pensamento do tomador de decisão é dividido em Sistema 1 e Sistema 2, no qual o sistema 1 

se refere à intuição, sendo esta rápida, automática, sem esforço, implícita e emocional. Por ser 

ligado a intuição, os autores afirmam que este é o sistema mais utílizado na vida. Já o Sistema 

2 se refere ao raciocínio lógico e portanto, mais lento, consciente, esforçado e explicito, como 

menciona também Kahneman (in Bazennan e Moore, 2010). Chugh (2004) mencionam que, 

cada vez que as pessoas estão com pressa ou muito ocupadas, elas tendem a utilizar o Sistema 

1 para tomar suas decisões e este fato ocorre na vida gerencial com frequência, devido ao 

ritmo de atividades exigidas por este cargo (in Bazennan e Moore, 2010). 

O modelo racional de tomada de decisão se refere ao processo que leve ao resultado 

ideal, ou seja, é um conjunto de premissas que definem como uma decisão deve ser tomada 

(Bazennan e Moore, 2010). Simon (1957), por outro lado, pondera essa visão, mencionando 

que o individuo acaba se limitando no julgamento individual por conta da sua racionalidade e 

que melhores tomadas de decisão são feitas quando há uma análise de decisões reais e não 

prescritivas, ou seja, decisões feitas racionalmente (in Bazennan e Moore, 2010). 

Simon ( 1957) divide a tomada de decisão em duas partes, sendo uma considerada o 

modelo prescritivo e o outro modelo descritivo. O modelo prescritivo é considerado o modelo 

no qual cientistas criam métodos para tomada de decisões consideradas ideais, ou seja, mais 



racionais. Já o modelo descritivo tem como base a tomada de decisão por meio de modos 

interligados com o modo como as decisões são realmente tomadas (in Bazerman e Moore, 

2010). 

Tabela 2: Vieses 

I 

VIÉS DESCRIÇÃO 

Vieses que emanam da heurística da disponibilidade 

Os indivíduos julgam que os eventos mais facilmente 
recordados na memória, com base em sua vividez ou 

Facilidade de Lembrança ocorrência recente, são mais numerosos do que aqueles de 
com igual frequência cujos casos são menos facilmente 
lembrados. 

Os indivíduos são enviesados em suas avaliações da 
Recuperabilidade frequência de eventos, dependendo de como suas estruturas 

de memória afetam o processo de busca. 

Vieses que emanam da heurística da representatividade 

Os indivíduos tendem a ignorar as proporções da base na 
Insensibilidade aos índices avaliação da probabilidade de eventos, quando é fornecida 

básicos qualquer outra informação descritiva, mesmo se esta for 
irrelevante. 

Insensibilidade ao tamanho 
Os indivíduos, frequentemente, não são capazes de apreciar 

da amostra 
o papel do tamanho da amostra na avaliação da 
confiabilidade das informações da mesma. 

Os indivíduos esperam que uma sequência de dados gerados 
Interpretações erradas da por um processo aleatório pareça ser "aleatória", mesmo 

chance quando for demasiado curta para que aquelas expectativas 
sejam estatisticamente válidas. 

Os indivíduos tendem a ignorar o fato de que eventos 
Regressão a média extremos tendem a regredir à média nas tentativas 

su bsequentes. 

Os indivíduos julgam erradamente que as conjunções (dois 

A falácia da conjunção 
eventos que ocorrem em conjunto) são mais prováveis do 
que um conjunto mais global de ocorrências do qual a 
conjunção é um subconjunto. 

Vieses que emanam da heurística da confirmação 

Os indivíduos tendem a buscar informações de confirmação 
A armadilha da confirmação para o que consideram ser verdadeiro e negligenciam a 

busca de indícios de não confirmação. 
I 



Os indivíduos fazem estimativas para valores com base em 
um valor inicial (derivado de eventos passados, atribuição 

Ancoragem aleatória ou qualquer outra informação que esteja 
I disponível) e, em geral, fazem ajustes insuficientes daquela 
âncora quanto ao estabelecimento de um valor final. 

Vieses de eventos 
Os indivíduos exibem um viés tendendo para a 

conjuntivos e disjuntivos 
superestimação da probabilidade de eventos conjuntivos e 
para a subestímação da probabilidade de ventos disjuntivos. 

Os indivíduos tendem a ser excessivamente confiantes 
Excesso de confiança quanto à infalibilidade de seus julgamentos ao responderem 

a perguntas de dificuldade variando de moderada a extrema. 

Previsão retrospectiva Após terem constatado a ocorrência ou não de um evento, 
(hindsight) e a maldição do os indivíduos tendem a superestimar o grau em que teriam 

conhecimento antevisto o resultado correto. 

Fonte: Bazerman e Moore, Processo Dectsóno. Elsevter, 2010, p. 55-56. 

Sans de Acedo et a/. (2007) explicam que a teoria prescritiva explica a escolha dos 

indivíduos que se comportam racionalmente em uma tarefa que exige a tomada de decisão e 

utilização de modelos estatísticos. Já a teoria descritiva explica como as pessoas realmente 

tomam decisões, ou seja, os processos psicológicos e as características da tarefa e ambientais 

que influenciam os seus julgamentos e escolhas. Bazerman e Moore (2010) corroboram com 

esta afirmativa sobre o modelo descritivo, uma vez que não se tem acesso a todas as 

informações necessárias que poderiam ajudar na definição do problema e que os limites de 

tempo e custo impactam na quantidade e qualidade das informações recebidas. 

O ponto de vista prescritivo se relaciona à capacidade de processamento ilimitado dos 

tomadores de decisão, que permite analisar exaustivamente todas as alternativas possíveis 

para escolher o melhor. Já a perspectiva descritiva concede uma limitada capacidade de 

processamento que leva muitas vezes os tomadores de decisão a cometerem erros quando as 

tarefas são complexas e dinâmicas. (Sans de Acedo et a/., 2007). 

Com isso, concluiu-se que as pessoas utilizam estratégias que simplificam as tomadas 

de decisão ou criam regras básicas para a mesma, denominadas de heurísticas, ou seja, um 

"mecanismo para enfrentar o ambiente complexo em tomo das nossas decisões" (Bazerman e 

Moore, 2010, p. 7). Todavia, Bazerman e Moore (2010) mencionam que, apesar de úteis, as 

heurísticas podem conduzir a erros graves se confiarmos demais nelas e, com base nisto, eles 

criaram uma lista com doze vieses mais comuns que resultam das heurísticas. 



Sans de Acedo et a/. (2007) dizem que os naturalistas atribuem oito fatores que 

ocorrem em qualquer decisão importante, seja na vida pessoal, acadêmica, profissional ou 

social. São elas: as decisões ocorrem em ambientes incertos e dinâmicos; propõem a 

mudança; geram múltiplos feedbacks; é realizada com limitações de tempo; envolvem altos 

riscos; permitem a participação de várias pessoas; e existem normas organizacionais e metas 

que devem ser ponderadas por parte dos tomadores de decisão (Orasanu & Connolly, 1993). 

Em geral, a abordagem naturalista para decisões tenta mostrar que as pessoas podem tomar a 

decisão certa, sem ter que realizar cálculos sofisticados (Sans de Acedo et ai., 2007). 

Sans de Acedo et a/. (2007) mencionam que as características acima descritas, 

juntamente com outras, constituem o que Cannon-Bowers, Salas, e Pruitt (1996) chamam de 

traços essenciais de uma decisão e que se classificam em três grupos de variáveis, sendo eles, 

fatores de tarefas, fatores internos do tomador de decisões e fatores do ambiente. 

No primeiro grupo de variáveis, chamado de fatores de tarefas, Sans de Acedo et a/. 

(2007) mencionam que está associado à natureza da decisão, como a incerteza da escolha de 

cada alternativa, a pressão do tempo e do dinheiro, a quantidade e a qualidade das 

informações recebidas, os objetivos esperados e as possíveis consequências das decisões. No 

grupo chamado de fatores internos do tomador de decisão, Cannon-Bowers, Salas e Pruitt 

(1996) se referem às motivações, emoções, processamento de informação, experiência e as 

etapas para o processo de decisão. Por último, os fatores do ambiente em que a decisão é 

tomada, mesmo não sendo parte direta da própria decisão, como a influência social, coerção 

de pessoas próximas, e exigências do trabalho (in Sans de Acedo et a/., 2007). 

Nas teorias de decisão clássicas, Lakomski e Evers (2010) afirmam que a 

maximização de uma pessoa no momento da tomada de decisão é regida por três condições 

em que a racionalidade das preferências individuais podem ser expressas: condições de 

incerteza, em que algumas ou todas as probabilidades são desconhecidas; condições de risco, 

onde todas as probabilidades dos resultados são conhecidos e as preferências de um indivíduo 

são consideradas para maximizar a utilidade esperada; e condições de segurança, onde todos 

os resultados são conhecidos e as preferências de um indivíduo são considerados para 

maximizar a utilidade (Harsanyi, como citado em Evers e Lakomski, 1991). 

Newell e Simon ( 1972) mencionam que a tomada de decisão sob condições de 

racionalidade limitada reconhecem as limitações da racionalidade humana e do 

processamento de informação humana, sem, contudo, sacrificar a possibilidade de fazer uma 

correta decisão. Sendo assim, ele reconhece que o comportamento humano está aquém da 



racionalidade, uma vez que a mesma requer um conhecimento completo e antecipação das 

consequências que se seguirão em cada escolha. Além disso, os autores reconhecem que, uma 

vez que estas consequências se encontram no futuro, a imaginação deve suprir a falta de 

sentimento e que a racionalidade requer uma escolha entre os comportamentos de todas as 

possíveis alternativas. No comportamento real, no entanto, Simon (1976) afirma que apenas 

um número muito reduzido de todas essas possíveis alternativas vêm à mente (in Lakomski e 

Evers, 2010). 

Simon (1976) também menciona sobre as limitações da escolha humana impostas pelo 

ambiente psicológico e, para superar essas limitações, ele afirma que os homens 

desenvolveram alguns métodos que consistem em assumir que o homem pode se isolar do 

resto do mundo um sistema fechado que contém apenas um número limitado de variáveis e 

uma gama limitada de consequências para as suas decisões (in Lakomski e Evers, 2010). 

Lakomski e Evers (2010) mencionam que, de acordo com dados comportamentais e da 

neurociência, a tomada de decisão racional não é exclusivamente produto da manipulação de 

símbolos e exigem o apoio dos elementos da emoção. Algumas evidências apontam para a 

necessidade da emoção no processo de raciocínio e de tomada de decisão. A teoria de 

decisões emocionais não é uma teoria em que as decisões são emocionais no entendimento do 

senso comum sobre o termo, mas sim o lugar correto onde a emoção acontece nos processos 

de tomada de decisão (apud Damasio, 1996, 1999, 2003; Glannon, 2007; Clark, 1997, 2001; 

Churchland e Churchland, 1998; Churchland, P.M., 2007; Churchland, P.S., 2002; Tancredi, 

2005; Gazzaniga, 2005; Quartz e Sejnowski, 2002). 

Bazerman e Moore (20 1 O) mencionam que no passado o processo decisório era um 

processo visto como cognitivo, porém, alguns erros na tomada de decisão acontecem por 

influência motivacional e emocional, sendo este processo dividido pelos autores em quatro 

categorias. Na primeira categoria, os autores mencionam a tensão entre tomar decisão baseado 

no que queremos fazer e no que pensamos que deveria ser feito. Já a segunda categoria 

menciona como os desejos pessoais influenciam os julgamentos. A terceira categoria 

menciona que a justiça é interpretada de forma a beneficiar o tomador de decisão e por último, 

a quarta categoria menciona que os estágios emocionais influenciam o julgamento. 

Áreas do nosso cérebro responsáveis pela emoção estimulam as pessoas a fazerem 

coisas que não são do interesse no longo prazo, enquanto as áreas do córtex pré-frontal são os 

responsáveis por poder anular esses desejos, optando por opções que tenham uma utilidade 

mais alta para a pessoa (Bazerman e Moore, 2010). Porém, os autores mencionam que, na 



visão dos economistas Schelling (1984) e Thaler (1980), uma forma de controlar os impulsos 

destrutivos é criar esquemas mentais para controlar as emoções e os interesses próprios e de 

curto prazo nas tomadas de decisão. 

Raiffa (I 968) também menciona que cada indivíduo possui vários interesses pessoais 

que irnpactarn suas decisões, portanto, cada um deve confrontar suas emoções e razões no 

momento de tomada de decisão a fim de que possam ser avaliados os pontos de vista e 

considerar o melhor entre eles, urna vez que as emoções podem sinalizar, em alguns 

momentos, uma situação importante para o indivíduo. 

Vergara (1991) também menciona a visão de Simon ( 1987), na qual o autor afirma que 

um gerente que utiliza somente sua intuição e emoção na tomada de decisão, está 

respondendo a estímulos primitivos, portanto, pode tomar decisão de maneira inadequada, 

enquanto um gerente que toma decisão baseado em análises, o faz com base nas experiências 

passadas e adaptadas. Sendo assim, Simon ( 1987) sugere que, para atender às demandas de 

respostas rápidas, os gerentes devem adquirir a habilidade de manter a sua intuição aliada aos 

julgamentos adquiridos com base nas experiências passadas (in Vergara, 2001). Concluiu-se 

também que os executivos confiam em suas intuições para resolver problemas complexos 

quando os métodos lógicos não são utilizados (Hayashi, 2001 ). 

O ponto negativo da intuição é que por meio dela o indivíduo consegue saber que 

chegou a uma conclusão sobre o assunto, mas não consegue explicar como conseguiu chegar 

à conclusão, urna vez que a intuição antecede a razão (Vergara, 1991; Hayashi, 2001). A 

intuição tem sido utilizada em algumas organizações para as tomadas de decisão, o que tem 

facilitado o espaço para a inserção das mulheres no mercado de trabalho (Vergara, 1991 ). 

Pode-se concluir então que a razão e a emoção estão presentes na tomada de decisão 

de maneira não exclusiva, ou seja, ambas podem aparecer no momento da tomada de decisão, 

sendo a razão o conhecimento originário do intelecto e que produz conhecimento racional, 

sendo analítico, explicativo, e que precisa de provas; já a intuição tem origem no inconsciente 

individual e coletivo e produz conhecimento intuitivo, é sintética, não precisa de provas e 

explicações, não tem relações de causa e efeito e é não racional, transcendendo a razão, 

podendo ser um palpite, pressentimento ou inspiração (Vergara, 1991 ). 

Bazerman e Moore (20 1 O} sugerem que para tomar decisões ideais é importante seguir 

procedimentos que ajudem a direcionar para a melhor decisão. Se a decisão for prescritiva, 



pode ser utilizada a análise de decisão, que avalia quais são as preferências e o valor de cada 

uma das opções de decisão, uma vez que esta utiliza a lógica do valor esperado. 

2.2 A MULHER E O MERCADO DE TRABALHO 

Com o crescimento do número de mulheres no mercado de trabalho, a Organisalion 

for Economic Co-operation and Development (OECD) realizou, em 1998, o primeiro 

seminário sobre mulheres empreendedoras, no qual foi discutida a presença e a importância 

das mulheres à frente de pequenas empresas. As mulheres representam metade da população 

no mundo e tem aumentado o número de empreendimentos que elas criam, o que faz com que 

elas contribuam significativamente com a sociedade como fonte de empregos, inovação e 

desenvolvimento econômico (Machado et ai., 2003). 

O homem do século XIX tinha como atribuição ser o responsável pela garantia de 

renda nas famílias, enquanto a mulher era a responsável por garantir a união da família e 

cuidar dos afazeres domésticos (Oliveira et. a/. 2009). Leonard (2002) reforça que, por conta 

das ideologias de nacionalismo, aos homens cabia a habilidade de fazer parte da esfera 

pública, ou seja, serem economicamente ativos, e às mulheres cabia a responsabilidade de 

pertencer somente à esfera do lar, ou seja, cuidar da família (in Oliveira, Gaio e Bonacim, 

2009). 

Para Walters (2002) é relevante ressaltar que esta desigualdade de gênero tem como 

origem a ideologia patriarcal, no qual as relações sociais têm por base as desigualdades e 

relações de poder entre os gêneros. Sendo assim, esta alteração no curso da sociedade em 

direção à igualdade entre homens e mulheres exige uma mudança de direção por parte dos 

dirigentes destas sociedades (in Oliveira, Gaio e Bonacim, 2009). 

O desafio para as mulheres que ingressam no mercado de trabalho é aprender a 

conviver com o ambiente inerentemente masculino das organizações, uma vez que foram 

criadas por homens e para homens, com as características masculinas presentes nos valores, 

práticas de trabalho, normas e sistemas operacionais das organizações, privilegiando seus 

traços culturais e desvalorizando as características femininas (Ely e Meyerson, 1999). 

Por conta do processo de globalização, o ingresso de mulheres no mercado de trabalho 

de forma mais intensa pôde ser considerado positivo, uma vez que a diversidade no quadro de 

empregados promove a criatividade e a flexibilidade nos processos e produtos (in Oliveira, 



Gaio e Bonacim, 2009). Whitaker ( 1988) critica a visão considerada pela sociedade de que a 

mulher é intuitiva, passiva e dócil e que, por conta disto, afasta a mulher do mercado de 

trabalho em certas profissões. Para o autor, essas diferenças são criadas somente para a 

desvalorização do papel feminino (in Oliveira, Gaio e Bonacim, 2009). Hooks (2000) também 

critica esse estereótipo determinado para mulheres e homens, alegando que existem homens 

com valores femininos e mulheres com valores patriarcais (in Oliveira, Gaio e Bonacim, 

2009). 

Leonard (2002) mencionam que as mulheres trouxeram como legado da sociedade 

pré-industrial os relacionamentos locais e íntimos, o que a faz se importar com os 

relacionamentos entre os indivíduos e a comunidade. Já para os homens coube o papel do 

capitalista econômico (in Oliveira, Gaio e Bonacim, 2009). Fonseca (200:97) reforça que as 

mulheres, como responsáveis pelo lar, têm como atribuição a apresentação, recepção e 

acolhimento dentro de casa, e esta responsabilidade se transporta para as tarefas que elas 

exercem nas empresas. 

Para Whitaker (1988) existe uma ideia reproduzida de que há uma divisão sexual do 

trabalho, tendo carreiras consideradas como masculinas, como por exemplo engenharia, 

agronomia e geologia, e outras consideradas femininas, como por exemplo, enfermagem e 

serviço social. Estas divisões acabam inibindo que homens e mulheres sigam suas próprias 

vontades por medo de sofrerem preconceitos (in Oliveira, Gaio e Bonacim, 2009). 

Madruga et a/. (200 I) afirmam que algumas oportunidades de emprego sofrem 

limitações para o ingresso de mulheres por conta das exigências de qualificação ou quando 

apresentam melhores possibilidades de carreira. Por exemplo, cargos de liderança, segundo 

esses autores, é um cargo predominantemente masculino (in Oliveira, Gaio e Bonacim, 2009). 

Machado et a/. (2003) afirmam que as mulheres decidem se tornar empreendedoras e 

abrir empresas por conta do desejo de realização e independência, pela percepção de falta de 

oportunidade de atuação no mercado, dificuldades em ascender na carreira profissional nas 

empresas, por necessidade de sobrevivência e como uma maneira de conciliar trabalho com a 

família (apud Crome, 1988; Gimenez et ai., 1998; Hisrich, 1989; Moore e Buttner, 1997; Still 

e Timms, 1998; Vokins in Allen e Truman, 1993). Já para Cox e Nkomo (1991), a principal 

razão de as mulheres deixarem as organizações é a falta de crescimento na carreira e 

oportunidades (Hillman, Shropshire e Canella, 2007). 



Este papel cultural que homens e mulheres exercem reforça a imagem de que os 

homens são fortes e as mulheres são delicadas (Oliveira, Gaio e Bonacim, 2009). Porém, 

diversos autores (Madruga et a/., 2001; Sharpe, 2001; Thayer, 2001; Tonelli, 2001; Vilas 

Boas, Paula Neto e Barros, 2001) apontam que a aceitação desta postura começou a mudar 

nos anos de 1970 por conta de as mulheres começarem a se preocupar mais com suas carreiras 

do que com os serviços domésticos (ín Oliveira, Gaio e Bonacim, 2009). 

Fonseca ( 1996) menciona que é por conta desse papel cultural de representatividade na 

sociedade que, ao falar sobre trabalhos ligados a mulheres e aos homens, nota-se que as 

mulheres estão relacionadas a atividades produtivas e de interação social, como na área da 

saúde, que também tem como retrato histórico a subordinação da enfermagem à medicina, ou 

seja, a enfermagem estava associada às mulheres enquanto a medicina era ligada aos homens, 

por ter como característica a análise crítica da situação (in Capelle et a/., 2004). Da mesma 

forma que para Hirata (1999) as diferenças de trabalhos reforçam a divisão dos gêneros, ou 

seja, os trabalhos que possuem vínculos empregatícios formais, estáveis e ligados a cargos de 

chefia são normalmente ocupados por homens. Já os trabalhos que exigem menos 

complexidade e com menos responsabilidades são atribuídos às mulheres (in Capelle et ai., 

2004). 

Por conta dessa distinção entre os trabalhos considerados femininos e masculinos, 

Steil ( 1997) menciona a existência de um fenômeno chamado teto de vidro que "é um 

exemplo de generificação velada nas organizações que impossibilita a ascensão das mulheres 

a níveis mais altos da hierarquia" (in Capelle et ai. , p. 6, 2004). Belle (1993) menciona que, 

para conseguir a ascensão como os homens, as mulheres precisam desenvolver uma 

identidade relacionada com as exigências organizacionais, além da adaptação ao ambiente 

organizacional, que nas empresas podem ser mais ou menos favoráveis ao seu desempenho. 

Essas relações nas empresas entre homens e mulheres variam em cada organização, com base 

nas culturas locais (in Capelle et a/., 2004). 

No Brasil, a crescente representatividade da mulher no mercado de trabalho demonstra 

que o país está em direção à igualdade entre os gêneros. Por outro lado, para Oliveira, Gaio e 

Bonacim (2009) os preconceitos em tomo das mulheres ainda não foram completamente 

banidos das empresas. Os autores reforçam o pensamento de que as mulheres, mesmo com 

mais oportunidades, ainda são alocadas em posições consideradas como trabalho de mulher, 

com salários inferiores aos dos homens e maior índice de desemprego e jornada dupla de 

trabalho (Oliveira, Gaio e Bonacim, p. 93, 2009). 



Segundo Oliveira, Oliveira e Dalfior (2000), esta inserção das mulheres no mercado de 

trabalho em conjunto com os movimentos feministas de igualdade entre os gêneros auxilia as 

mulheres a conseguirem assumir cargos de maior representatividade e exigência técnica 

dentro das empresas, porém, as diferenças salariais, estado civil e aparência física ainda são 

situações vividas pelas mulheres (in Oliveira, Gaio e Bonacim, 2009). 

Em 2001, ainda existia uma insatisfação das mulheres em relação à vida profissional, 

alegando a existência de discriminação que as impediam de ter a mesma possibilidade de 

ascensão profissional a cargos de responsabilidade nas empresas como os homens (Betiol, 

2000; Silva, Vilas Lobos e Brito, 2001). 

Todavia, atualmente as estruturas das organizações estão migrando de estruturas 

burocráticas para as consideradas orgânicas, ou seja, estruturas descentralizadas. Edwards el 

ai. ( 1999) e Oliveira et ai. (2000) mencionam que esta alteração acaba trazendo um desafio 

para os homens que, por terem um estilo dominante, têm mais dificuldades em se habituar a 

esta estrutura, enquanto traz uma oportunidade para as mulheres, que por terem um perfil 

mais relacional, se adaptam melhor às estruturas orgânicas (in Oliveira, Gaio e Bonacim, 

2009). 

O aumento da entrada da mulher no mercado de trabalho favorece o questionamento 

sobre o modelo patriarcal utilizado pelas organizações até hoje. De qualquer forma, esta 

abertura do mercado às mulheres gera uma tendência de alteração nas relações sociais, 

mudando os comportamentos dentro das organizações, aumentando a competitividade, o que 

faz com que ambos tenham que aprender a criar um ambiente harmônico e de respeito 

(Oliveira, Gaio e Bonacim, 2009). 

Hillman, Shropshire e Cannella (2007) abordaram a inserção da mulher nas 

organizações e nos níveis de diretoria. Eles estudaram a teoria do recurso da dependência, de 

Pfeffer e Salancik ( 1978}, que enfatiza a interdependência entre organizações e as entidades 

de fora da organização que controlam recursos importantes, uma vez que as organizações são 

sistemas abertos, dependentes de entidades externas para a sua sobrevivência, e as incertezas 

representam desafios e custos significativos para as organizações. 

Em comparação com grupos homogêneos, Dutton e Duncan (1987) e Watson et ai. 

(1993) afirmam que grupos heterogêneos com homens e mulheres apresentam aumento pela 

busca de informações e uma maior variedade de perspectivas, além de gerarem soluções 

alternativas para os problemas (in Hillman, Shropshire e Cannella, 2007). Por outro lado, 



Miller, Burke e Glick (1998) dizem que esta diversidade pode levar à diminuição da 

comunicação, a uma tomada de decisão menos eficaz, a aumento de conflitos e 

provincianismo. Pelled, Eisenhardt e Xin (1999) apontam também que as pessoas de gêneros 

diferentes possuem diferentes nonnas, atitudes, crenças e perspectivas, portanto, suas tomadas 

de decisão são diferentes (in Hillman, Shropshire e Cannella, 2007). 

Milliken e Martins ( 1996) mencionam que esta pressão pela diversidade de gênero 

vem de diferentes partes interessadas das quais as empresas dependem. Assim, a diversidade 

de gênero dentro de conselhos de administração acrescenta legitimidade a uma organização. 

Empresas nas quais se encontram mulheres em níveis de diretoria, Hillman, Shropshire e 

Cannella (2007) apontam que significa que a organização oferece oportunidades de 

crescimento de carreira iguais para homens e mulheres. 

Nas pesquisas realizadas por esses autores, os resultados demonstraram que, embora a 

codificação de características de liderança comuns aos gêneros não variem em função do 

gênero, a codificação de comportamento de liderança pareceu ser dependente do gênero, de 

fonna que traços de liderança eram menos acessíveis quando o líder era do sexo feminino, em 

comparação com o masculino (Scott e Brown, 2006). Também foi identificado que os 

participantes da pesquisa que tinham lido sobre gerentes do gênero masculino formaram uma 

impressão mais relacionada com os traços ligados a tarefas em comparação com os 

participantes que tinham lido sobre gerentes do gênero feminino (Scott e Brown, 2006). 

Segundo Engen (2001 ), a participação das mulheres no mercado de trabalho ainda não 

é proporcional a dos homens, porém, há uma tendência de crescimento do número destas em 

cargos estratégicos. Para Reszecki (2001), os motivos podem ser a falta de experiência, 

oportunidades de carreira inadequada, estereótipos, ou até mesmo a falta de interesse das 

próprias mulheres (in Hanashiro, 2005). 

Para Engen (2001), este lento avanço pode ter acontecido por conta do estilo de 

liderança feminino, uma vez que nas organizações a competitividade, a autoridade hierárquica 

e a ênfase no controle são características predominantemente masculinas (in Hanashiro, 

2005). Já o estilo feminino caracteriza-se pelas relações interpessoais e, segundo Schein et a/. 

(200 1 in Hanashiro, 2005), as percepções de sucesso estão ligadas ao estilo masculino de 

liderança, dificultando a chegada das mulheres a essas posições (Kanter, 1997; Powell, 1988 in 

Hanashiro et ai., 2005). 



No artigo escrito em 2002, Appelbaum, Audet e Miller apontaram que, em 2000, as 

mulheres representavam 12,5% dos funcionários das empresas listadas na Fortune 500 e 

11,7% representava o número de mulheres presentes como membros de diretoria. Além disso, 

pela Catalyst (200 1 ), a presença das mulheres nas posições mais importantes das empresas 

listadas na Fortune 500 do ano 2000 é de apenas 7,3%, sendo 5,1% nos mais altos cargos de 

diretoria corporativa e somente 4, I% dos cargos de presidência são ocupados por mulheres. 

Nas estatísticas canadenses geradas pela Statistics Canada em 2004, as mulheres estão 

mais bem representadas nos níveis mais baixos de gestão (36%) em comparação com as 

posições gerenciais, que é de 24% {in Scott e Brown, 2006). Na Europa as mulheres ocupam 

apenas 30% dos cargos gerenciais e representam apenas 3% dos CEOs das cinquenta maiores 

empresas de capital aberto (Comissão Europeia, 2005). 

Appelbaum, Audet e Miller (2002) também mencionam que a diferença de estilo de 

liderança masculino com o estilo de liderança feminino é importante à luz das tendências de 

organizações mais planas, gestão baseada em equipes e crescente globalização. Baseado nisto, 

os autores realizaram uma investigação que se pauta na análise de uma possível diferença 

entre homens e mulheres na prática de liderança, por serem grupos biológicos distintos; se 

esta diferença, caso exista, é de estilo ou substância, ou ainda se é real ou percebida. Em caso 

de uma resposta positiva, indaga qual liderança é mais ou menos eficaz e qual é mais 

susceptível à condução do sucesso. 

Sendo assim, Appelbaum, Audet e Miller (2002) investigaram quatro escolas de 

pensamento, sendo elas: biologia e sexo; papel do gênero; fatores do ambiente; e drivers 

atitudinais. Em biologia e sexo, a premissa básica é que a liderança é biologicamente 

determinada, inata para a espécie masculina, ou seja, posições de liderança só podem ser 

assumidas de maneira eficaz pelos homens. 

No papel do gênero, os comportamentos considerados masculinos foram considerados 

importantes para o papel de liderança. As pessoas que exibem comportamentos masculinos e 

sem os traços de comportamentos mais amigáveis, considerados como femininos, eram vistos 

como líderes mais eficientes (Appelbaum, Audet e Miller, 2002). Appelbaum, Audet e Miller 

(2002) mencionam que o conceito de gênero no papel da liderança é um dilema para as 

mulheres líderes, uma vez que, agindo como o gênero feminino, a líder é associada à 

incompetência, enquanto agir de forma competente está associada com os traços masculinos. 



Para Kolb ( 1999) e Shimanoff e Jenkins (1991) existem mais semelhanças do que 

diferenças nos comportamentos de líderes homens e mulheres, sendo ambos igualmente 

eficazes, porém, apesar dos estudos que comprovam estas semelhanças, ainda existem 

preconceitos que mencionam que as mulheres são líderes menos capazes do que os homens 

(in Appelbaum, Audet e Miller, 2002). Por outro lado, Appelbaum, Audet e Miller {2002) 

mencionam o estudo de Kent e Moss (1994) no qual sugerem que o estilo de liderança mais 

apropriado e promissor é o feminino, contrariando os estudos anteriores. O estilo de liderança 

feminino tem como beneficio incentivar a participação; usar o poder compartilhado e a 

informação; aumentar a autoestima dos outros e; energizar a outros. 

Rigg e Sparrow (1994) mencionam que as organizações são estruturadas para premiar 

a masculinidade, recompensando a racionalidade analítica acima intuição, e a orientação a 

tarefas acima da orientação a pessoas. Os autores Burke e Collins (200 1) concluíram que 

gerentes do gênero masculino podem não considerar características femininas como sendo 

importantes para o sucesso gerencial e isso impactar negativamente as decisões tomadas em 

relação a carreira das mulheres, incluindo promoção e acesso a oportunidades de 

desenvolvimento (in Appelbaum, Audet e Miller, 2002). 

Na escola de drivers atitudinais, Claes (1999) menciona que os valores chamados de 

femininos, como as relações consensuais que inspiram uma abordagem de gestão diferente de 

comunicação, liderança, negociação, organização e controle têm aparecido no mundo dos 

negócios, contrastando com a abordagem competitiva e autoritária que é associada com a 

administração masculina (in Appelbaum, Audet e Miller, 2002). 

Teóricos (Helgesen, 1990; Stanford et a/., 1995; Kabacoff, 1998) sugerem que 

algumas características femininas dão à mulher uma vantagem competitiva na empresa e nas 

posições de liderança, uma vez que elas possuem elevada habilidade de comunicação, sendo 

boas ouvintes, declaram de forma clara suas expectativas, expressam pensamentos e ideias, e 

mantém o fluxo de comunicações; são empáticas, demonstrando uma preocupação ativa com 

as pessoas e suas necessidades, criam relações de apoio com outros; possuem qualificações 

para negociação e gerenciamento de conflitos; possuem também a habilidade de 

relacionamento interpessoal, com relações eficazes com os pares e aqueles a quem se 

reportam (in Appelbaum, Audet e Miller, 2002}. 

Claes ( 1999) e Kabacoff ( 1998) também mencionam que os homens tendem a ser mais 

orientados para o planejamento estratégico, visão organizacional e habilidades de liderança 

orientada aos negócios, enquanto as mulheres tendem a ser mais pautadas para as habilidades 



de liderança orientada a pessoas (in Appelbaum, Audet e Miller, 2002). Carreira, Ajamil e 

Moreira (2001) também mencionam que mulheres líderes utilizam com mais frequência os 

comportamentos conhecidos como transformacionais, compartilhando a visão da empresa 

com seus funcionários de maneira descentralizada, e com uma preocupação maior com a 

eficácia em vez da eficiência (in Oliveira, Neto e Calegário; 201 0). 

Com base no aumento do número de mulheres inseridas no mercado de trabalho e com 

a chegada a posições de liderança, o tema de tomada de decisão começou a ser explorado a 

fim de observar como as mulheres se comportam quando necessitam tomar decisões nas 

empresas. Uma vez que homens e mulheres possuem características diferentes em suas 

maneiras de pensar e agir, pesquisadores decidiram avaliar se o ambiente empresarial permite 

que as mulheres sejam bem sucedidas utilizando suas características femininas ou se, para 

chegar a posições de liderança, elas se veem pressionadas a masculinizar suas ações a fim de 

serem reconhecidas. 

2.3 TOMADA DE DECISÃO POR GÊNERO 

Por conta desta entrada da mulher no mercado de trabalho e a chegada das mesmas a 

posições de liderança, muitos estudos foram iniciados sobre a tomada de decisão por gênero, 

uma vez que as características femininas e masculinas diferem. Essas pesquisas vêm 

analisando as diferenças entre como homens e mulheres tomam decisões, quando as decisões 

são grandes ou pequenas, além de analisar o processo de tomada de decisão para verificar se, 

quando confrontados com muitas opções, os gêneros diferem na sua tomada de decisão 

(Reiter, 2013). 

A tomada de decisão por gênero é um assunto com opiniões diferentes entre os 

autores. Em uma revisão da literatura sobre as diferenças de gênero na tomada de decisões 

nos negócios, Powell e Ansic (1997) argumentam que os resultados de pesquisas antes de 

1980 sobre decisões de gestão envolvendo risco sugeria que as mulheres eram mais 

cautelosas, menos confiantes, menos agressivas, mais fáceis de convencer, e com menos 

habilidade para resolução de problemas na tomada de decisões sob risco em comparação aos 

homens. Isto reforçava a visão estereotipada de que as mulheres eram menos capazes que os 

homens em posições de gestão. 



Nesta pesquisa, Powell e Ansic (1997) descobrimm que as mulheres tiveram 

significativamente menor preferência pelo risco em todos os estudos, independentemente do 

grau de familiaridade, quadro ou custo. As mulheres têm menos preferência pelo risco e maior 

pela segumnça, já os homens preferem o risco e têm um desejo maior de retornos. Os 

resultados também sugeriram que os homens e mulheres adotam diferentes estratégias na 

tomada de decisão financeira, independentemente da ambiguidade, enquadramento ou 

familiaridade e neste caso, os homens passam mais tempo para tomar as decisões. Powell e 

Ansic ( 1997) mencionam que as diferenças de estratégia poderiam estar ligadas à preferência 

de risco por meio da teoria motivacional de Schneider e Lopes ( 1986). 

Em termos de objetivos estratégicos específicos, Hisrich e Brush (1987) e Kaplan 

( 1998) constataram que as mulheres dão maior ênfase a objetivos não financeiros e pessoais, 

enquanto Fischer et ai. ( 1993) rejeitam este achado. Estudos também constataram que as 

mulheres confiam menos em práticas sistemáticas do que os homens no momento da tomada 

de decisão estratégica (Brush, 1992; Cuba et a/, 1983; Hisrich & Brush, 1987). Já para 

Gimenez, Machado e Biazin ( 1998) as mulheres preferem estilos mais democráticos no 

momento da tomada de decisão (in Oliveira, Neto e Calegário, 201 0). 

Reiter (2013) mencionou um estudo de Asa e/ a/. (2010) que pesquisou as diferenças 

de gênero na tomada de decisão de um conselho editorial e concluiu que as mulheres no 

conselho de revisão tendem a demorar mais tempo que os homens para decidir se aceitam ou 

rejeitam um manuscrito, o que sugere que as mulheres consideram múltiplos pontos de vista 

ao tomar uma decisão. Veeder (1994) também reforçou esta opinião ao evidenciar que as 

mulheres podem tomar decisões melhores pela simples razão de levar em consideração mais 

fatores para os contextos nos quais se tomam decisões. 

Na pesquisa realizada por Oliveira, Neto e Calegário (2010) os autores concluíram 

que, no momento da formulação de estmtégias, as mulheres empreendedoras têm 

comportamento inovador, buscando constantemente informações, além de terem um alto grau 

de comprometimento e comportamento financeiro conservador. Já no estilo decisório, eles 

concluíram que as mulheres são racionais e participativas, buscando o interesse de todos os 

envolvidos com a empresa, como clientes, empregados e família (Oliveira, Neto e Calegário, 

2010). 

As mulheres também têm mais ênfase no trabalho em equipe, baixo grau de 

formalismo e preocupação em delegar tarefas. Por conta disso, no momento de gerenciar 

pessoas, elas têm facilidade de lidar com os outros, se preocupam com o bem-estar dos outros, 



além de trabalhar para a motivação da equipe e com base nesta preocupação, elas centralizam 

a autoridade, para garantir o sucesso ou o fracasso do empreendimento (Oliveira, Neto e 

Calegário, 201 0). 

Uma das características apontadas como sendo femininas, a intuição também foi 

interpretada como benéfica para as posições de liderança, uma vez que é conhecida como a 

capacidade de atingir o conhecimento direto ou o entendimento, sem a intromissão aparente 

do pensamento racional ou inferência lógica (Sadler-Srnith e Shefy, 2004). 

Para Sadler-Smith e Shefy (2004), o contexto da tornada de decisão executiva usando 

a intuição é duplo: em primeiro lugar, a intuição é tão importante quanto a análise racional em 

muitos processos de decisão; em segundo lugar, existem maneiras em que os executivos 

podem melhorar a sua perfonnance intuitiva baseada em conhecimento, compreensão e 

habilidade. Ser racional implica na aquisição de conhecimentos por meio do poder do 

raciocínio consciente e pensamento analítico deliberativo. A racionalidade na gestão é 

justificada pelas suposições de que os executivos são os tomadores de decisão intrinsecamente 

racionais que buscam maximizar os resultados onde ambientes de negócios são considerados 

entidades objetivas e estratégias bem sucedidas são o produto de planejamento (Sadler-Smith 

e Shefy, 2004). 

No entanto, quando os resultados são díficeis de prever por meio da racionalidade, os 

executivos precisam reconhecer as incertezas, ser mais tolerantes com as arnbiguidades, ser 

capazes de responder às complexidades de fonna pragmática, inteligente e rápida em face ao 

desconhecido, e reconhecer o potencial que seus julgamentos intuitivos podem oferecer 

(Sadler-Srnith e Shefy, 2004). 

Além disso, segundo Sadler-Smith e Shefy (2004), quando as decisões precisam ser 

tomadas de fonna rápida e com grande volume de infonnações ou prazos apertados, os 

executivos podem não ter outra escolha e terem que confiar em julgamentos intuitivos. Um 

conhecimento intuitivo, a compreensão e a habilidade cuidadosamente elaboradas podem 

trazer aos executivos uma capacidade para a introspecção, velocidade de resposta e 

capacidade de resolver problemas e tornar decisões de fonna mais satisfatória e criativa 

(Sadler-Smith e Shefy, 2004). 

Ao falar sobre intuição no momento da tornada de decisão, Parikh (1994) pediu a 

gestores para responder, a partir de uma lista pré-definida, as áreas funcionais nas quais eles 

acham que a intuição tem um papel importante na tomada de decisão. A maioria considerou a 



intuição significativa para as decisões relacionadas à estratégia e planejamento, marketing, 

recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, relações públicas, investimentos e aquisições, 

fusões e alianças corporativas. Já a minoria achou que a intuição tem um papel a desempenhar 

nas decisões relativas às despesas de capital, finanças, produção e gestão de operações (in 

Sadler-Smith e Shefy, 2004). 

Hayashi (200 1) menciona que a intuição nos negócios é um fator importante para 

destacar desempenhos bem-sucedidos e é cada vez mais necessária para que as pessoas 

possam subir a escada corporativa. Uma pesquisa descrita por Gardner e Martinko (1996) 

indicou que gestores intuitivos são mais propensos a favorecer informações abstratas e 

processos perceptivos, e também estão inclinados a comportamentos idealistas, não 

convencionais e criativos, e se envolvem em atividades de planejamento estratégico com mais 

frequência (in Sadler-Smith e Shefy, 2004). 

Em um estudo sobre orientação a finanças, Stinerock e/ ai. ( 1991) descobriram que as 

mulheres tinham um maior grau de ansiedade em decisões financeiras do que os homens, 

além de um forte desejo de usar consultores financeiros. Os autores também mencionaram 

que Hudgens e Fatkin (1985) descobriram que os homens levam mais tempo para tomar 

decisões sob risco do que as mulheres, e revelaram que os homens geralmente procuram 

informações numéricas enquanto que as mulheres buscam padrões visuais, as mulheres 

também têm habilidades verbais superiores, enquanto os homens têm habilidades numéricas 

superiores (Hyde, 1990; Quereshi e Seitz, 1993). 

Para Gill, Stockard, Johnson, e Williams (1987), as mulheres são mais afetadas pelo 

ambiente, buscando mais informações e dedicam mais tempo no processo de decisão (in Sans 

de Acedo, 2007). Já os homens, para Wood (1990), agem ao contrário, sendo mais 

dominantes, assertivos, objetivos e realistas (in Sans de Acedo, 2007). 

Porém, Johnson e Powell (1994) reexaminaram a literatura de tomada de decisão nos 

negócios e concluíram que as evidências sobre as diferenças de gênero não eram claras. 

Reforçando esta visão, não houve diferenças significativas entre os gêneros em estudos que 

examinaram a tomada de decisão por gestão feitas por Chaganti (1986) e Powell (1990) (in 

Powell e Ansic, 1997). Ainda estudos de Hudgens e Fatkin (1985) e Johnson e Powell (1994) 

mencionados por Sonfield et ai. (2001) concluíram que homens e mulheres são igualmente 

bem-sucedidos no momento da tomada de decisões sob condições de risco, ou seja, são 

igualmente eficazes em papéis de liderança, e são igualmente capazes de processar e reagir à 

informação. 



Já em 2007, Sans de Acedo realizou uma pesquisa com 294 homens e 295 mulheres, 

no qual 207 eram jovens do início da faculdade, 205 eram adultos com carreira profissional e 

177 eram aposentados. O resultado apresentou que as mulheres estão mais preocupadas com a 

incerteza, as dúvidas e o dinamismo que envolve o momento da decisão. Elas dão mais ênfase 

ao tempo e ao dinheiro, estão mais preocupadas com as consequências que podem derivar da 

decisão, independente se estas vão afetá-las ou afetar a outras pessoas. Já os homens atribuem 

mais importância à análise das informações necessárias para a tomada de decisão e para a 

definição dos objetivos desta decisão. Eles estão mais motivados durante o processo e 

também se sentem mais motivados sob a pressão de todos os aspectos relacionados com o 

trabalho (Sans de Acedo, 2007). 

Para W elch (2002) homens e mulheres possuem estilos diferentes de tornada de 

decisão, sendo para o homem um desafio intelectual, urna afirmação de sua capacidade e 

independência, por isso evitam pedir opinião e preferem agir rapidamente. Já para a mulher, a 

tornada de decisão é urna oportunidade para construir relacionamentos, um ato repleto de 

sentido e importância para suas vidas, por isso agem mais lentamente e preferem consultar 

outras opiniões em busca de consenso. 

Todavia, Welch (2002) destaca que os estilos de tornada de decisão masculino e 

feminino são estereótipos e na realidade o que se pode verificar nas organizações são pessoas 

utilizando ambos os atributos. Para o gênero masculino, as características principais da 

tomada de decisão seriam a pressa em agir com base em poucas informações disponíveis, sem 

consultar outras pessoas e sem analisar possíveis alternativas. Já para o gênero feminino, as 

características da tomada de decisão seriam a lentidão para agir em função da necessidade de 

consultar outras opiniões, busca por informações que suportem a decisão, análise de 

alternativas e preocupação com os custos envolvidos. 



Tabela 3: Diferenças na tomada de decisões por gênero 

Fonte: Elaborado pela autora 

2.4 EMPOWERMENT 

O conceito de empowennent ou empoderamento é a ideia de que uma organização é 

mais produtiva quando todos os seus funcionários são capacitados para fazer e tomar decisões 

por conta própria, ou seja, quando a autoridade é delegada para todos os níveis da 

organização. Este conceito foi criado por Rosabeth Moss Kanter, professora da Harvard 

Business School, em 1977, no qual a autora afirma que as grandes empresas precisam libertar 

seus funcionários das hierarquias, uma vez que precisam ser flexíveis frente às rápidas 

mudanças do mercado (Hindle, 2008). 

No estudo de Kanter, de 1977, ela desenvolveu uma teoria sócio-estrutural sobre 

empowerment, realizada no momento em que as mulheres estavam ingressando no mercado 

de trabalho, no qual se observou que o sucesso das mesmas nas organizações era impedido 

por conta do pouco acesso a oportunidades, informações e recursos (Spreitzer, 2008). 

Chris Argyris, dez anos após Kanter ter lançado este conceito de empowerment, 

escreveu um artigo na Harvard Business Review criticando o conceito, uma vez que, segundo 

Argyris, ele não estava funcionando. Para ele, os executivos-chefes tentam sutilmente miná

lo, apesar da afirmação de Kanter de que capacitando outros, um líder não diminui o seu 

poder. Argyris define então o empowerment no contexto do compromisso, o 



comprometimento de um indivíduo com o seu trabalho, dividindo este comprometimento em 

dois tipos (Hindle, 2008). 

O comprometimento exterior ou cumprimento contratual, é o tipo de 

comprometimento que se tem pouco controle sobre o próprio destino e pouca ideia de como 

mudar as coisas. Já o comprometimento interno é algo que ocorre quando os funcionários 

estão comprometidos com um projeto específico ou pessoa por suas próprias razões 

individuais. Argyris argumenta que o empowerment não deve ser um fim em si mesmo, ele é 

apenas um meio para o objetivo final para o alcance de um desempenho superior. As 

organizações devem estabelecer condições de trabalho que estimulem o compromisso interno 

de seus funcionários, reconhecendo claramente como isso difere da variedade externa (Hindle, 

2008). 

Spreitzer (2008) menctona que a essência da perspectiva sócio-estrutural do 

empowerment é a ideia de compartilhar o poder entre superiores e subordinados com o 

objetivo de cascatear o poder de tomada de decisão de assuntos relevante para os níveis mais 

baixos da hierarquia organizacional (Liden e Arad, 1996). É o compartilhamento de poder, ou 

seja, a autoridade formal ou controle sobre os recursos organizacionais (apud Conger e 

Kanungo, 1988) por meio da delegação de responsabilidade em toda a cadeia organizacional. 

Ao compartilhar o poder de decisão, a gestão superior pode ter mais tempo livre para pensar 

estrategicamente e de forma inovadora sobre como impulsionar a organização para frente. 

Nesta perspectiva, poder significa ter autoridade formal ou controle sobre os recursos 

organizacionais e a capacidade de tomar decisões relevantes (apud Lawler, 1986). 

Algumas práticas especificas indicam um envolvimento alto das pessoas nas tomadas 

de decisão ou um sistema de auto-gestão nas organizações, segundo Spreitzer (2008). São 

elas: 

• Tomada de decisão participativa: os funcionários e equipes podem ter entrada e 

influência sobre as decisões que vão desde o alto nível de decisões estratégicas até as decisões 

de rotina do dia-a-dia sobre como fazer o próprio trabalho (apud Lawler, 1986). Aumentar a 

auto-gestão das equipes é o mecanismo para a construção de autoridade e responsabilidade 

(Gibson et al., 2007). 

• Habilidade/ conhecimento: Funcionários compartilham os ganhos da organização e 

são compensados por melhorar suas próprias habilidades e conhecimentos. 



• Fluxo aberto de infonnações: Isto inclui o fluxo descendente de infonnação, com os 

objetivos e responsabilidades claras, direcionamento estratégico, inteligência competitiva, e o 

desempenho financeiro em tennos de custos, produtividade e qualidade, e o fluxo ascendente 

de infonnações (relativas às atitudes dos funcionários em ter ideias de melhoria). O objetivo, 

segundo Gibson et ai. (2007) é criar transparência para que os funcionários tenham uma visão 

sobre como o seu comportamento afeta o desempenho da empresa. Pessoas com mais 

infonnações podem trabalhar de fonna mais inteligente e, assim, tomar decisões melhores. 

• Estruturas organizacionais planas: Para Spreitzer (1996), organizações com 

empowerment tendem a ser descentralizadas, com um número maior de subordinados por 

gestor. 

• Treinamento: Lawler (1996) menciona que os esforços educativos pennitem que os 

funcionários adquiram conhecimentos, competências e habilidades - não só para fazer o seu 

trabalho melhor, mas também para aprender sobre as habilidades e os aspectos econômicos da 

organização. 

Lawler et ai. (2001) mencionam que práticas que envolvem o compartilhamento do 

poder, infonnação, conhecimento e recompensas com os funcionários em todos os níveis, 

muitas vezes têm resultados positivos para as organizações, especialmente em tennos de 

melhoria da qualídade de vida no trabalho, melhoria na qualidade dos produtos e serviços, 

atendimento ao cliente, produtividade e redução do tumover (indicador de número de 

demissões por mês e ano nas organizações). 

Spreitzer (2008) menciona que, quando as pessoas se sentem com empowerment no 

trabalho, resultados positivos tendem a acontecer. A constatação de que dar poder aos 

funcionários traz um elevado nível de satisfação com o trabalho tem sido consistente em um 

grande número de estudos, tanto para pessoas individualmente (apud Aryee e Chen, 2006; 

Carless, 2004; Koberg et ai, 1999;. Liden et ai, 2000; Seibert et ai, 2004;. Sparrowe, 1994) 

quanto para as equipes (apud Kirlanan e Rosen, 1999). Funcionários com empowerment 

também relatam níveis mais elevados de comprometimento organizacional (apud A volio, et ai 

2004; Liden et ai, 2000) e menos propensão a sair da empresa (Sparrowe, 1994;. Koberg et ai, 

1999). Funcionários com empowerment também relataram menos tensão do trabalho 

(Spreitzer et a/., 1997). 

O empowerment, para Spreitzer (2008), não está apenas relacionado com atitudes de 

trabalho positivas, mas também foi evidenciado que ele está relacionado com o desempenho 



de um trabalho melhor, com melhora na eficácia gerencial, na eficácia dos funcionários, na 

produtividade dos funcionários, e no desempenho do recém-contratado. Para Chen et a/. 

(2007), Chen e Klimoski (2003), Liden et ai. (2000), Seibert et ai. (2004), os funcionários que 

se sentem com empowerment estão mais motivados para executar as tarefas de forma mais 

eficaz (in Spreitzer, 2008). 

O empowerment também tem se mostra importante para preservar a esperança e 

permanência dos funcionários nas organizações durante tempos de enxugamento 

organizacional (Spreitzer, 2008). Estes resultados indicam que o empowerment ajuda os 

funcionários a se adaptarem em situações frágeis, nas quais eles precisam ser mais proativos 

em entender a situação e determinar a ação apropriada a ser realizada (Spreitzer, 2008). 

Empoderar a liderança, para Srivastava, Bartol e Locke (2006) tem sido estudada a 

partir de duas perspectivas, no qual a primeira centra-se no líder de ações, ou seja, no 

compartilhamento de poder ou entrega de mais responsabilidade e autonomia aos funcionários 

(apud Kirkman & Rosen, 1997; 1999; Strauss, 1963). A segunda perspectiva centra-se na 

resposta dos trabalhadores ao empoderamento, em especial, olhando para a motivação (apud 

Conger & Kanungo, 1988; Kirkman & Rosen, 1997, 1999; Spreitzer, 1995; Thomas & 

Velthouse, 1990). 



3 METODOLOGIA 

Com base na teoria sobre as diferenças entre gêneros na tomada de decisão estratégica, 

o presente estudo avaliou se há diferença entre mulheres e homens quando estes se encontram 

em posições de liderança nas organizações, porém em cargos com complexidade e confiança 

diferentes. Para isto, este estudo definiu como cargos a serem analisados homens e mulheres 

que se encontram em posições de diretoria, ou seja, diretores, presidentes e CEOs (do inglês 

Chief Executive Officer) de empresas e, no outro ponto da amostra, homens e mulheres em 

cargos de gerência nas organizações. 

O método foi dividido nas seguintes etapas: (I) revisão bibliográfica no tocante às 

práticas de processo decisório; (11) revisão bibliográfica no que tange o modelo de tomada de 

decisão por gênero; (III) revisão bibliográfica referente ao tema empowerment; (IV) a partir 

do panorama apresentado, foi realizada uma pesquisa qualitativa semiestruturada com homens 

e mulheres sobre características de tomada de decisão estratégica por gênero; (V) com base na 

pesquisa, verificou-se se existem diferenças entre homens e mulheres em posições de diretoria 

e homens e mulheres em posições de gerência no momento da tomada de decisão estratégica. 

Com base nas entrevistas qualitativas, o estudo concluiu sugerindo como a tomada de 

decisão estratégica acontece entre as posições definidas neste estudo, sendo baseado no 

resultado das pesquisas qualitativas e confrontando este resultado com as teorias já definidas 

no passado sobre tomada de decisão por gênero. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Em relação à classificação da pesquisa, tomou-se como base a taxionomia de Vergara 

(2013), que se qualifica em relação a dois aspectos, sendo eles quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi um estudo bibliográfico sobre a teoria de processo 

decisório, teoria de tomada de decisão por gênero e empowerment, uma vez que foi feito o uso 

de material acessível ao público em geral, como livros, artigos e balanços sociais já 

publicados até aquele momento. 

Também quanto aos meios, foi realizada uma pesquisa de campo com o perfil 

defmido, ou seja, mulheres e homens executivos em posição de diretoria e gerência. Esta 



pesquisa de campo foi realizada por meio de uma pesquisa qualitativa semiestruturada com o 

objetivo de investigar se as mulheres e homens em posições de diretoria tomam decisões 

estratégicas de maneira diferente ou similar às mulheres e homens em posição de gerência, 

bem como confrontar a teoria de tomada de decisão por gênero com a forma de tomada de 

decisão na prática. 

Após a análise qualitativa, foi realizada uma confrontação entre o estudo bibliográfico 

e as respostas passadas na pesquisa de campo, auxiliando a verificação se o referencial teórico 

sobre tomada de decisão por gênero está adequado a estas posições de liderança e sua relação 

com o referencial teórico sobre empowerment. 

A contribuição da investigação foi acrescentar ao estudo sobre o tema processo 

decisório por gênero uma vertente sobre a relação que o empowermenl nas organizações pode 

ter e a sua influência nos processos de tomada de decisão estratégica das organizações, o que 

pôde auxiliar no entendimento deste público selecionado e como eles tomam decisões 

estratégicas nas organizações. 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo utilizado para a pesquisa qualitativa foram mulheres e homens empregados 

no mercado de trabalho no Estado do Rio de Janeiro, que se encontravam nos cargos de 

diretoria e gerência e que se disponibilizaram a contribuir com o presente estudo por meio de 

entrevistas presenciais ou pelo telefone, a depender da localização dos mesmos e da 

disponibilidade de tempo. 

Considerando o universo estratificado deste público, a amostra foi definida pelo 

critério de acessibilidade, no qual foi considerada a disponibilidade dos convidados em 

contribuir com a pesquisa, bem como foi considerado o porte da empresa e notoriedade da 

mesma no mercado em que atua, participando apenas homens e mulheres de empresas que 

atuam no Brasil. 

3.3 COLETA DE DADOS 



Os dados teóricos foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos, teses e dissertações sobre o tema processo decisório, processo decisório por gênero e 

empowerment, para que se pudesse descrever o referencial teórico, que teve como objetivo 

justificar o estudo proposto, bem como auxiliar na análise dos dados da pesquisa de campo. 

Para a pesquisa de campo foi realizado um questionário semiaberto, dividido em duas 

etapas. Na primeira etapa, foi enviado aos entrevistados, por e-mail, uma solicitação para 

preencher infonnações gerais sobre eles, como o cargo, tempo de experiência, tempo de 

empresa e tempo no cargo que atua. Além destas informações, os entrevistados responderam a 

um case sobre demissão, no qual deveriam escolher entre quatro perfis de uma equipe, qual 

seria o escolhido para demitir e o motivo para tal. 

O case continha informações profissionais e pessoais dos perfis, a fim de investigar, 

por meio da justificativa da demissão, se questões da vida pessoal do indivíduo impactariam 

na tomada de decisão de alguns participantes, bem como identificar, na decisão sobre a 

demissão, o que é considerado mais importante para os participantes: um bom relacionamento 

entre as pessoas ou a entrega de resultados para a organização. Segue abaixo os perfis 

apresentados: 

• Ricardo é o analista sênior, 35 anos, solteiro e sem filhos, com desempenho 

acima da média em todas as avaliações e trabalha na empresa há quatro anos. 

• Erica é a coordenadora da sua equipe, começou na empresa como estagiária há 

nove anos e hoje tem 30 anos, está se divorciando e tem um filho de um ano. 

Suas avaliações de desempenho sempre foram dentro do esperado, porém suas 

últimas três avaliações anuais não foram boas e o resultado ficou abaixo do 

desejável. 

• José tem 40 anos, está na sua equipe há três anos e veio da concorrência para a 

sua equipe. Suas avaliações são regulares desde que entrou, e não é bem 

relacionado com as pessoas da empresa. Sua esposa não trabalha e 

recentemente eles trocaram de apartamento, que está sendo financiado pela 

Caixa Econômica. 

• Julia é a funcionária mais recente na equipe. Com 24 anos, ela está na empresa 

há oito meses e ainda vai participar da primeira avaliação de desempenho. 

Recém-formada e com um desempenho que supera as expectativas, ela já 

trouxe melhorias para o setor e tem um excelente relacionamento com todos da 

empresa. Mora com os pais em um apartamento em lpanema. 



Também neste contato por e-mail foram apontadas treze características de tomada de 

decisão, misturadas entre características femininas e masculinas, na quais os participantes 

deveriam selecionar sete características mais utilizadas por eles quando tomam decisões 

estratégicas e criar um ranking com a ordem de importância e utilização. 

Após responder o questionário por e-mail, os participantes foram entrevistados de 

forma presencial ou ao telefone, no qual tiveram que responder a oito perguntas abertas 

envolvendo características sobre a tomada de decisão estratégica utilizada na organização que 

trabalha atualmente e o envolvimento dos entrevistados nestas tomadas de decisão e como 

estas tomadas de decisão acontecem com suas equipes, bem como o envolvimento em 

tomadas de decisão de outras áreas da organização. 

A entrevista com perguntas abertas tinha como foco entender o desenvolvimento da 

carreira e algumas questões sobre o envolvimento dos mesmos no desenvolvimento da 

estratégia da empresa ou do departamento, possibilidades de tomada de decisão estratégica, 

relacionamento entre pares, gestores e subordinados, todos relacionados a envolvimento com 

a tomada de decisão e também o que eles levavam em consideração ao tomar uma decisão 

sobre um assunto inédito e ao tomar decisões de impacto nos negócios. O objetivo deste 

momento foi identificar durante a entrevista quais características, femininas ou masculinas, 

eram mais utilizadas pelos entrevistados e confrontar os resultados do case e as características 

apontadas no ranking. 

O objetivo de dois contatos separados, ou seja, um contato por e-mail e posteriormente 

um contato presencial ou via telefone, era verificar como homens e mulheres responderiam às 

questões de tomada de decisão por e-mail, sem a presença do entrevistador. Com as respostas 

entregues por e-mail, o momento de entrevista presencial ou por telefone teve como objetivo, 

além dos citados acima, investigar o quão aderente as respostas por e-mail estavam das 

respostas discursivas. 

Foram convidadas mulheres e homens em cargos de diretoria e gerência que se 

conseguiu contato e que trabalham em empresas presentes no Brasil, localizadas no Estado do 

Rio de Janeiro. Durante a entrevista, as mulheres e os homens tinham a liberdade de 

responder de forma discursiva o que pensavam e como agiam sobre o tema tomada de decisão 

estratégica dentro da sua rotina de trabalho. 

Esta divisão buscou auferir a opinião destas mulheres e homens que contribuem para 

as tomadas de decisão em empresas em relação ao que propõe a teoria sobre o tema e 



confrontar se esta teoria publicada até o momento era válida também para casos de mulheres e 

homens de alta gestão ou se para os cargos de alta liderança existem diferenças entre o 

referencial teórico e o que era utilizado na prática. A coleta de dados foi realizada por 

entrevistas individuais, sendo seis delas presenciais e as demais dezoito entrevistas foram 

realizadas pelo telefone, a fim de que se pudesse obter mais detalhes sobre cada pergunta. 

As entrevistas tiveram duração de aproximadamente trinta minutos, todas em local 

silencioso, na maioria dos casos na própria sala do entrevistado e sem a presença de terceiros. 

Antes de iniciar as entrevistas, os participantes eram avisados de que a entrevista seria 

gravada, o que fez com que, em alguns casos, o início da entrevista fosse mais reservado, com 

certo receio de entrar em detalhes confidenciais sobre a organização, mesmo tendo sido 

avisado que a pesquisa seria confidencial e que os nomes dos participantes e empresas não 

seriam divulgados. Porém, ao longo da entrevista, observando que as perguntas eram 

direcionadas a características e sem perguntas que envolvessem informações confidenciais, 

todos foram se sentindo mais a vontade, contribuindo e trazendo detalhes importantes para a 

análise dos dados. 

Após finalizar a dissertação, todos os entrevistados foram convidados a participar do 

momento de defesa da dissertação, a fim de que pudessem participar da apresentação dos 

resultados obtidos com a pesquisa realizada com a contribuição deles. 

A pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo facilitaram a análise do que foi 

proposto no referencial teórico em confronto com o que acontecia na realidade das empresas, 

com o objetivo de contribuir para o aprofundamento do estudo do assunto, fomentando e 

trazendo uma nova perspectiva sobre a tomada de decisão por gênero. 

Para a pesquisa qualitativa, foram entrevistadas vinte e quatro pessoas, totalizando 

doze homens e doze mulheres e cada gênero foi dividido nos cargos de gerência e diretoria, 

ou seja, dos doze homens entrevistados, seis se encontravam, no momento em que a pesquisa 

foi realizada, em posições de gerência, e os outros seis em posição de diretoria. A mesma 

divisão ocorreu com as mulheres. Em cargo de diretoria, a pesquisa contou com a participação 

de quatro presidentes de empresa, ou CEO, sendo três homens e uma mulher. 

Em relação ao nível de escolaridade, foram entrevistadas seis pessoas com graduação, 

sendo três homens e três mulheres, doze pessoas com pós-graduação, sendo sete mulheres e 

cinco homens e seis pessoas com formação em mestrado, sendo duas mulheres e quatro 

homens. 



Figura 1: Perfil dos respondentes 

Perfil dos Respondentes 

• Feminino • Masculino 

6 6 

Gerente Diretora CEO 

Figura 2: Escolaridade dos respondentes 

Escolaridade 

• Total • Feminino • Masculino 

12 

Graduação Pós-graduação Mestrado 

Entre as formações acadêmicas, catorze participantes possuíam formação na área de 

humanas, enquanto dez eram formados na área de exatas. Isso demonstra a heterogeneidade 

entre a formação acadêmica dos participantes, o que pôde ter contribuído para a diversidade 

das respostas. De todas as formações acadêmicas, a com maior número de participantes foi a 

fonnação em Administração. 



Figura 3: Formação acadêmica dos participantes 

Formação Acadêmica 

• Respondcntes Total • Respondentes Mulheres • Rcspondentes Homens 

6 

4 

A idade média do grupo participante foi de 43 anos, sendo 45,5 a idade média 

encontrada no grupo de gerentes respondentes. Já para a posição de diretoria, a idade média 

do grupo foi de 42,5 anos. Segmentando por gênero, a idade média dos homens respondentes 

foi de 46 anos, mesma idade média da posição de diretoria deste gênero e 45,5 anos nas 

posições de gerência. Para as mulheres, a idade média do grupo correspondeu a 41 anos, 

sendo 42,5 anos a idade média para as mulheres em posição de diretoria e 39 anos a idade 

média para a posição de gerência. 

Figura 4: Média de idade dos respondentes 

Média de idade (em anos) 

• Feminino • Masculino 

45,5 45,5 46 

Total Total Gerente Total Diretor Gerente Diretor 
---- - -----------------------------------------------~ 

O tempo de experiência do grupo foi de 22 anos no mercado, sendo média de quatro 

anos na posição em que se encontravam no momento da entrevista. No grupo dos gerentes, o 



tempo de experiência foi de 18 anos, já a média de idade do grupo em cargo de diretoria foi 

de 26 anos. No gênero feminino, foram entrevistadas mulheres com média de quatro anos na 

posição de gerência e 2,6 anos na posição de diretoria, no momento em que foram 

entrevistadas. Já entre os homens, a idade média encontrada de tempo de mercado foi de 4,6 

anos de tempo na posição de gerência e 5,4 anos na posição de diretoria no momento da 

entrevista. 

Total 

Figura 5: Tempo de experiência dos respondentes 

Tempo de experiência (em anos) 

• Feminino • Masculino 

26 

Total Gerente Total Diretor Gerente 

26 

Diretor 

Figura 6: Tempo na posição que foi considerada na entrevista 

Tempo na posição atual (em anos) 

• Feminino • Masculino 

Toud Total Gerente Total Diretor Gerente Diretor 

A média de tempo dos participantes na empresa em que estão trabalhando atualmente 

é de sete anos. Desta forma, pôde-se observar que, na média, entre as mulheres em posição de 

gerência, o tempo na posição atual e o tempo na empresa atual é igual. Na posição de 

diretoria, as mulheres ingressaram na empresa atual há seis anos, em média, enquanto o tempo 



na posição atual é de 2,6 anos, mostrando assim que as mulheres em posição de diretoria, na 

média, ingressaram na empresa antes de se tornarem diretoras. 

Entre os homens, observou-se que, na média, tanto em posições de gerência quanto em 

posições de diretoria, os participantes ingressaram na empresa em outros cargos antes de 

chegar a posição atual, uma vez que para as posições de gerência, os homens tinham em 

média nove anos na empresa atual e 4,6 anos no cargo e para as posições de diretoria, os 

homens tinham 9,4 anos na empresa atual e 5,4 anos na posição atual, na média do grupo 

entrevistado. 

Figura 7: Tempo de empresa no momento da entrevista 

Tempo na empresa atual (em anos) 

• Feminino • Masculino 

9 9 9,4 

6 

I 
Total Total Gerente Total Diretor Gerente Diretor 

Durante a pesquisa realizada, houve a tentativa de que fossem entrevistados homens e 

mulheres da mesma organização, a fim de que se pudesse avaliar semelhanças e diferenças no 

discurso de cada gênero sobre a tomada de decisão. Das dezenove empresas entrevistas, cinco 

destas tiveram a participação de duas pessoas, sendo uma pessoa de cada gênero, contribuindo 

para a confrontação das características utilizadas na tomada de decisão dentro da mesma 

organização. Destas dezenove empresas entrevistadas, duas delas eram multinacionais de 

pequeno porte no Brasil (com até 99 funcionários), quatro eram multinacionais de médio 

porte no Brasil, duas eram nacionais de médio porte (entre 100 e 999 funcionários), oito eram 

multinacionais de grande porte no Brasil e três eram nacionais de grande porte (com mais de 

1.000 funcionários). 

Além das empresas brasileiras entrevistadas, participaram da pesquisa empresas 

americanas, inglesas, holandesas, espanholas, dinamarquesas e japonesas, separadas nas 

categorias de serviços e indústria. 



Uma característica avaliada foi que a maioria dos homens entrevistados encontravam

se em áreas voltadas para habilidades exatas, como a área financeira, engenharia, tecnologia 

da informação e vendas, enquanto a maioria das mulheres encontram-se em setores de 

habilidades humanas, como a área de recursos humanos, desenvolvimento de soluções 

educacionais, marketing e comunicação. 

Apesar de o grupo ter sido dividido entre nível de diretoria e nível gerencial, põde-se 

observar que apenas uma gerente mulher e um gerente homem se reportam a outro nível 

gerencial na estrutura hierárquica da empresa. Todos os demais entrevistados se reportam a 

um diretor, vice presidente ou CEO da organização, o que contribuiu para analisar o acesso 

que este grupo tinha a informações estratégicas e possibilidade de envolvimento com as 

tomadas de decisão da organização. 

3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

As limitações do método estavam na dificuldade de aumentar o número de entrevistas 

com homens e mulheres para conseguir uma amplitude maior de entrevistados na pesquisa 

qualitativa e, como consequência, um comparativo maior sobre o pensamento e 

características de tomada de decisão destas mulheres e homens em cargos de liderança em 

relação ao que é exposto na teoria. Todavia, esta não foi uma limitação em si, uma vez 

que com a quantidade de entrevistados, põde-se perceber uma repetição no padrão de 

respostas a partir da metade das entrevistas realizadas, o que trouxe consistência aos 

resultados alcançados e apresentados. 

Levando em consideração que o presente estudo buscou avaliar a forma de tomada de 

decisão estratégica de executivos em cargo de diretoria e gerência, o desafio foi conseguir 

a disponibilidade de tempo de pessoas com cargos de extrema confiança nas empresas 

para participar da entrevista, além de que hoje no Rio de Janeiro não existem muitas 

empresas que contam com mulheres nos cargos de presidente, CEO e diretoria, o que se 

tomou um fator complicador para a obtenção dos perfis desejados. Sendo assim, grande 

parte das entrevistas ocorreu por telefone, a fim de que fosse possível se ajustar a agenda 

dos participantes. 



4 RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Considerando a teoria utilizada no referencial teórico, a análise das entrevistas 

consistiu em verificar como os homens e mulheres em cargos de alta gestão que participaram 

respondiam às questões apresentadas durante a entrevista e quais características foram mais 

mencionadas pelos entrevistados ao descreverem o que levam em consideração no momento 

de tomada de decisão. A relação criada para definir se os entrevistados utilizam características 

de tomada de decisão do gênero feminino ou masculino se baseou no referencial teórico, ou 

seja, se o entrevistado mencionava preferência por tomar decisões sozinho, respeitando a 

hierarquia, com foco em dados estatísticos, sendo mais orientado aos negócios, concluiu-se 

que este entrevistado utilizava características de tomada de decisão do gênero masculino 

(Hyde, 1990; Quereshi e Seitz, 1993; Sans de Acedo, 2007; Welch, 2002). 

Por outro lado, os entrevistados que mencionaram durante a entrevista a utilização de 

características como compartilhamento da tomada de decisão, preferência por ouvir a opinião 

de outras pessoas e uso da intuição, pôde-se perceber uma relação com as características de 

orientação à pessoas, que é considerada uma característica do gênero feminino na tomada de 

decisão, conforme referencial teórico (Oliveira, Neto e Calegário, 201 O; Hyde, 1990; 

Quereshi e Seitz, 1993; Sans de Acedo, 2007; Welch, 2002). 

Uma vez que o empowerment tem como teoria o fato de compartilhar decisões com 

outras pessoas de diversos níveis, a fim de que todos se sintam parte da decisão tomada 

(Hindle, 2008), pôde-se observar uma relação positiva entre a teoria de empowerment e as 

características de tomada de decisão do gênero feminino, logo, o resultado obtido confrontou 

se, ao mencionarem a utilização de características do gênero feminino na tomada de decisão, 

estes respondentes possuíam autonomia para trabalhar em seu cargo e com isso, dividiam este 

empowerment com a equipe, compartilhando informações e decisões com a equipe. 

Ao solicitar que os vinte e quatro entrevistados selecionassem as características mais 

utilizadas no momento da tomada de decisão estratégica, percebeu-se uma mescla de 

utilização de características do gênero feminino e masculino por parte dos entrevistados. Vale 

destacar que o ranking apresentado abaixo não leva em consideração a posição em que cada 

um dos participantes considerou a característica, mas sim o somatório de repetições das 



características por parte dos respondentes. Na sequencia, observa-se a lista completa dos 

participantes e o posicionamento de cada uma das características selecionadas. 

Pôde-se perceber que duas características consideradas do gênero masculino são as 

mais utilizadas, tanto por homens, quanto por mulheres, ocupando o primeiro e o segundo 

lugar do total de características selecionadas. A característica orientação aos negócios foi 

mencionada por vinte e dois entrevistados como uma característica utilizada para avaliar 

decisões, uma vez que bons resultados nos negócios impactam os investimentos da 

organização. Em terceiro lugar, observa-se a utilização da característica feminina orientação a 

pessoas, no qual os participantes demonstraram preocupação com a satisfação e bom 

desempenho dos funcionários, alegando que esta satisfação melhora o desempenho e, 

consequentemente, afeta positivamente os resultados no negócio. 

Figura 8: Ranking das características selecionadas pelos entrevistados 

Total 

22 22 
20 
...... 
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Na sequência, quinze respondentes mencionaram que dados estatísticos e a razão são 

utilizados por homens e mulheres na tomada de decisão estratégica, seguida de relatórios, 

intuição e criatividade, com catorze pessoas tendo selecionado. Doze entrevistados disseram 

que a opinião dos outros e a própria opinião são relevantes na tomada de decisão, mostrando 

que existe um empate entre os participantes sobre dividir os acontecimentos estratégicos com 

outras pessoas ou guardar para si e tomar a decisão com base nas próprias percepções. 



Este primeiro quadro monstra que, ao selecionar as características utilizadas na tomada 

de decisão estratégica, sem que estas estejam vinculadas à descrição de situações vividas 

pelos participantes, as características masculinas ainda são as mais citadas por ambos os 

gêneros. Foi observado que, das sete características mais mencionadas pelos participantes, por 

e-mail, apenas duas são características femininas, sendo que, destas duas, a intuição foi a 

última deste ranking. Abaixo segue a divisão das características selecionadas por homens e 

mulheres e suas devidas posições na organização. 

Figura 9: Ranking das categorias selecionadas por gênero 

Divisão por gênero 

11 Homens Gerentes " Homens Diretores 11 Mulheres Gerentes 11 Mulheres Diretoras 
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Ao distribuir por cargo versus gênero, podemos observar que a grande maioria das 

características citadas tiveram quase um empate entre os gêneros e os cargos, porém, algumas 

características tiveram diferenças entre elas. Em orientação a pessoas, considerada uma 

característica do gênero feminino, no qual 83% dos participantes selecionaram, foi escolhida 

por somente três mulheres em posição de diretoria, enquanto, por outro lado, foi citada por 

todos os homens em posição de diretoria. Outra característica que se destaca a diferença é a 

análise de dados estatísticos, característica do gênero masculino, no qual todas as mulheres 

em posição de diretoria selecionaram, enquanto nos demais cargos e no gênero masculino, 

apenas metade das pessoas de cada cargo o selecionaram. 

Já a intuição teve o maior número de seleção por parte das mulheres em posição de 

gerência, reforçando o fato de esta ser uma característica feminina, logo, é mais utilizada por 



mulheres. Por outro lado, foi observado que no nível de diretoria, este número caiu, se 

igualando aos dos homens, que é um empate nos cargos, ou seja, metade dos gerentes e 

diretores homens e diretoras mulheres afirmam utilizar a intuição, os demais preferem 

considerar a razão no momento de análise para a tornada de decisão. 

Tabela 4: Características cargo/gênero 

G!NERO CARGO CARACfllERlSTICAS 

1 2 3 4 5 6 7 

Orientada a Orientada às Dados 
Feminino Gerente Objetividade negócios pessoas Razão estatísticos Criatividade Intuição 

Orientado a Orientado a Opinião 
Feminino Gerente negócios pessoas própria Razão Objetividade Criatividade Intuição 

Própria Orientado a Orientado a 
Feminino Gerente Objetividade Relatórios Razão opinião Intuição pessoas negócios 

Orientado Orientado a Própria Dados 
Feminino Gerente Objetividade Razão aos negócios pessoas Intuição opinião estatísticos 

Dados Própria Orientado Orientado a 
Feminino Gerente Objetividade estatísticos Relatórios Criatividade opinião aos negócios pessoas 

Orientado a Orientada a 
Feminino Gerente pessoas negócios Intuição Relatórios Criatividade Objetividade Emoção 

Dados Opinião dos 
Feminino Diretora Objetividade Relatórios estatísticos Razão Criatividade Hierarquia outros 

Orientado a Própria Dados Orientado a 
Feminino Diretora negócios Razão Obj eti vida de opinião Criatividade estatísticos pessoas 

Orientado a Orientado a Dados Opinião dos 
Feminino Diretora negócios Razão Cria ti vida de pessoas estatísticos Intuição outros 

Orientado a Opinião dos Dados Orientado a 
Feminino Diretora pessoas Intuição outros estatísticos Relatórios Objetividade negócios 

Própria Orientada Dados 
Feminino Diretora opinião aos Negócios estatísticos Relatórios Objetividade Intuição Razão 

Própria Opinião dos Dados 
Feminino Diretora opinião outros Relatórios Criatividade estatísticos Objetividade Emoção 

Orientado a Orientado a Própria Opinião dos 
Masculino Gerente negócios Razão Criatividade pessoas Intuição opinião outros 

Orientada Orientada às 
Masculino Gerente Razão aos Negócios pessoas Relatórios Objetividade Criatividade Intuição 

Dados Orientado a 
Masculino Gerente estatísticos Relatórios negócios Objetividade Razão Criatividade Intuição 

Orientado a Orientado a Dados Própria 
Masculino Gerente Objetividade Criatividade negócios pessoas estatísticos opinião Hierarquia 

Orientada Dados Opinião dos Orientado a 
Masculino Gerente Razão aos Negócios Relatórios estatísticos outros Objetividade pessoas 

Masculino Gerente 
Orientado a Orientado a Própria Opinião dos 

Objetividade Emoção Hierarquia 



negócios pessoas opinião outros 

Orientado a Orientado a Dados Opinião dos 
Masculino Diretor negócios Objetividade Razão pessoas estatísticos outros Insegurança 

Orientado a Opinião dos Orientado a 
Masculino Diretor Razão Objeti vi da de negócios Intuição outros pessoas Relatórios 

Orientado a Orientado a Opinião dos Dados 
Masculino Diretor negócios pessoas outros estatísticos Objetividade Emoção Intuição 

Orientado a Orientado a Opinião dos Dados 
Masculino Diretor pessoas negócios outros Objetividade estatísticos Criatividade Emoção 

Própria Orientado a Orientado a 
Masculino Diretor opinião pessoas Criatividade Objetividade Relatórios negócios Razão 

Orientado a Orientada às Própria Opinião dos 
Masculino Diretor Objetividade negócios pessoas opinião Relatórios outros Intuição 

A característica opinião de outras pessoas foi uma das característica mais selecionadas 

por homens do que por mulheres, sendo que esta é uma característica do gênero feminino, e, 

entre as mulheres, nenhuma mulher em posição de gerência a selecionou como sendo uma 

característica utilizada nos momentos de tomada de decisão, logo, nesta característica 

específica, observou-se o apontamento de mais homens do que mulheres para a utilização 

desta. 

Observa-se que dos vinte e quatro participantes, somente três responderam com uma 

característica feminina como sendo a primeira a ser avaliada no momento da decisão 

estratégica, sendo a característica orientação a pessoas comum a todos estes, no qual um se 

encontra em posição de gerência e outro em posição de diretoria, sendo duas mulheres, uma 

gerente e uma diretora e um diretor homem. Já como característica citada em segundo lugar, 

pode-se verificar a presença de características femininas em sete participantes, que optaram 

também por orientação a pessoas, mas também em criatividade, inlltição e opinião de outras 

pessoas para a tomada de decisão estratégica. Como terceira característica mais utilizada, 

observa-se a presença de dez pessoas utilizando as características apontadas como do gênero 

feminino. 

Sendo assim, podemos observar que as características masculinas ainda se fazem 

presentes para grande parte das pessoas em posição de gerência e diretoria, 

independentemente do gênero, o que se faz concluir que, ao ter que mencionar características 

utilizadas, tanto homens quanto mulheres, em sua maioria, ainda preferem citar características 

do gênero masculino como sendo as principais características utilizadas em momentos de 

tomada de decisão por gênero. Além disso, pôde-se observar que as características orientação 



a pessoas e opinião de outros foi mais citada por homens do que por mulheres, no momento 

da listagem das características por e-mail. 

Ao realizar as entrevistas presenciais ou via telefone, com as perguntas abertas, no 

qual os participantes tiveram que descrever situações organizacionais nas quais a tomada de 

decisão está presente e como cada participante reage a ela, observou-se que os entrevistados 

se dividiram em dois grupos, sendo que para a grande maioria, a presença das características 

de tomada de decisão do gênero feminino estiveram mais presentes, demonstrando uma 

contradição em relação às respostas por e-mail. 

De um lado, existiram nove homens e mulheres que demonstraram um perfil 

centralizador de tomada de decisão, no qual, ao decidir sobre um assunto estratégico da 

organização, preferem analisar dados estatísticos, relatórios e, com base neles, tomar uma 

decisão baseando-se na própria opinião. Para este perfil, podemos sinalizar que são pessoas 

baseadas em características do gênero masculino na tomada de decisão (Hyde, 1990; Quereshi 

e Seitz, 1993; Sans de Acedo, 2007; Welch, 2002). Em sua maioria, pôde-se observar que os 

participantes que demonstraram esta característica não possuíam autonomia na empresa para 

atuar, logo também não entregavam empowerment para a sua equipe. 

Isto demonstra que, apesar de a pesquisa ser realizada entre homens e mulheres em 

posição de gerência e diretoria, não pode-se concluir que todos os que se encontram nesta 

posição tem autonomia para gerenciar seus departamentos como quiserem. Em alguns casos, 

foi possível encontrar pessoas em posições de alta gestão, que continuam participando apenas 

do desdobramento das metas e não como parte do processo de construção e tomadas de 

decisão estratégica. 

Por outro lado, foi identificado outro grupo de quinze pessoas, tanto com homens 

quanto com mulheres, no qual o perfil demonstrado era descentralizador. Para estas pessoas, 

os resultados organizacionais devem ser alcançados por meio das pessoas, portanto, a 

participação delas no processo de tomada de decisão se torna mais importante do que avaliar 

dados estatísticos e relatórios. Sendo assim, características como orientação a pessoas e ouvir 

a opinião de outros, com estímulo a criatividade e intuição são utilizados, evidenciando assim 

o uso de características do gênero feminino como a forma de tomada de decisão estratégica 

para este grupo (Oliveira, Neto e Calegário, 2010; Hyde, 1990; Quereshi e Seitz, 1993; Sans 

de Acedo, 2007; Welch, 2002). Neste grupo também observou-se grande autonomia para 

atuar em seus departamentos, logo, estes também entregavam empowermellt para suas 



equipes, confirmando a relação entre o empowerment e as características de tomada de 

decisão do gênero masculino. 

Todavia, para todos os casos foi observada a preocupação com os resultados da 

organização, demonstrando que, independentemente do gênero e das características utilizadas 

para a tomada de decisão estratégica, tanto homens quanto mulheres em posição de gerência e 

diretoria são orientados ao resultado da organização, diferindo apenas o meio pelo o qual eles 

decidem como este resultado é alcançado, ou seja, se são alcançados a partir de uma 

orientação exclusiva aos negócios ou se são alcançados com um orientação a pessoas. 

Iniciando as análises das entrevistas abertas, dos seis homens entrevistados em posição 

de gerência, metade apresentou tendência de utilização de características masculinas ao tomar 

decisões, enquanto os outros três apresentaram características femininas. Dos que 

apresentaram características masculinas, foi observado o foco principal do trabalho no alcance 

de resultados e acompanhamento de metas com suas equipes e superiores. Estes entrevistados 

também apontaram o fato de não serem envolvidos nas decisões estratégicas, portanto, da 

mesma forma em que só cobram os resultados das equipes, assim acontece com eles próprios 

no relacionamento com seus superiores. Ou seja, pôde-se observar uma relação entre serem 

mais centralizadoras e o fato de terem pouca autonomia na empresa em que atuam. 

Dois destes entrevistados participam somente do desdobramento da estratégia em 

metas a serem alcançadas por suas equipes, o que faz com que tenham pouca flexibilidade nas 

tomadas de decisão, pouca autonomia para gerenciarem o departamento como desejam, e 

sejam mais centralizadores em relação a participação da equipe na tomada de decisão. Estes 

dois participantes são gerentes de empresas japonesas e trabalham na área comercial. 

O gerente de uma das empresas japonesas ponderou que a empresa, por seguir a 

cultura japonesa, é bastante hierárquica e não aceita que a hierarquia seja desrespeitada por 

parte dos funcionários. Por conta disto, a estrutura de tomada de decisão é de pouca 

autonomia para situações estratégicas, levando inclusive os funcionários a terem que seguir as 

diretrizes apontadas pelo superior sem poder questionar antes de realizar a tarefa, ou seja, é 

uma estrutura na qual ouvir e levar em consideração a opinião do outro não é facilmente 

aceita, o que facilita a utilização das caracteristicas masculinas de forma predominante na 

organização. 

Por outro lado, dentro desta organização, não se toma decisões sozinho, ou seja, as 

decisões estratégicas são tomadas em consenso por parte de um Comitê envolvendo os 



diretores da organização. Os participantes do Comitê podem variar de acordo com o impacto 

que esta decisão terá nos negócios. Isso demonstra um interesse em escutar os diversos 

pontos de vista para chegar ao consenso da melhor decisão a ser tomada. porém, mais uma 

vez, esse Comitê envolve basicamente o corpo de diretores, sem oferecer aos demais níveis 

oportunidade para opinar, estimulando uma postura mais objetiva e diretiva dos que trabalham 

nesta empresa. 

Ao confrontar como funciona a rotina destes em relação a decisões estratégicas com o 

case respondido por e-mail, ambos justificaram o mau desempenho de um dos perfis como o 

motivo para demitir. Em relação às características que eles mais se identificam, foram 

apontadas a maioria das características masculinas, como objetividade, dados estatísticos e 

orientação aos resultados. 

Já o terceiro entrevistado com perfil de características masculinas trabalha hoje na área 

de operação da organização, formado em engenharia e com todo o seu desenvolvimento de 

carreira na empresa que está até hoje, uma empresa do ramo industrial e de nacionalidade 

americana. Apesar de envolvido em parte no desenvolvimento da estratégia do seu 

departamento, teve uma carreira no qual o seu crescimento foi baseado no alcance de 

resultados, o que o faz ser focado até hoje no alcance de resultados, metas e análise de 

relatórios e dados estatísticos. Possui um perfil no qual leva em consideração a hierarquia, 

centralizando as tomadas de decisão estratégicas e envolvendo sua equipe somente no 

desdobramento das metas. Isto pode ocorrer por ter uma equipe espalhada em diversos países 

ou por ter uma autonomia controlada, uma vez que durante a entrevista foi mencionado que 

sua autonomia para tomada de decisão está relacionada a uma quantia determinada em 

dinheiro e que acima desta quantia, ele não tem autonomia para seguir sozinho com a decisão 

a ser tomada. 

No momento da decisão sobre o case de demissão, o entrevistado também considerou 

o não alcance de resultado como fator de decisão, assim como os demais acima apresentados, 

e suas característícas de tomada de decisão afirmaram seu posicionamento fundamentado nas 

características masculinas, priorizando a razão, os resultados, relatórios e dados estatísticos. 

Nas entrevistas realizadas com todos os participantes também foi questionado sobre a 

proporção entre homens e mulheres na organização e, destes participantes citados acima, 

apenas uma das empresas ainda apresenta o número de homens superior ao número de 

mulheres, sendo que duas destas empresas estão hoje com movimentos internos de estímulo à 



contratação de mulheres para todas as posições da empresas e sensibilizações internas para 

esta diversidade. 

Dos três homens entrevistados em posição de gerência e que apresentaram 

características consideradas femininas como sendo as mais utilizadas na tomada de decisão, 

alguns pontos em comum existiram entre eles: nível elevado de autonomia para tomar 

decisões estratégicas em seu departamento; envolvimento no desenvolvimento da estratégia 

do seu departamento e participação na estratégia de outros setores da organização; trabalham 

em empresas brasileiras de médio e grande porte, sendo duas delas subsidiárias a empresas de 

nacionalidade inglesa. Dois dos entrevistados se encontram hoje na área financeira, enquanto 

o terceiro atua na área de recursos humanos com foco no planejamento estratégico, o que 

justifica o forte envolvimento com a parte estratégica, bem como nos processos de tomada de 

decisão. 

Todos os entrevistados com características consideradas femininas envolvem suas 

equipes nas tomadas de decisão estratégica, fazendo assim uma gestão compartilhada e de 

empowernzent da equipe, uma vez que a equipe tem a oportunidade de compartilhar a sua 

opinião sobre como decidir. Apesar de serem mais voltados a características femininas, isso 

não os isenta da preocupação com os resultados da organização, porém, estes mencionaram 

que o alcance dos resultados deve ser por meio do envolvimento de todos os funcionários na 

estratégia. Eles também afirmaram que, em momentos de decisões inéditas, preferem buscar a 

opinião de outras pessoas, com o objetivo de fazer benclznzarking e garantir a melhor tomada 

de decisão possível. Dois entrevistados com estas características femininas também 

demonstraram preocupação com os resultados por meio da análise de riscos corporativos e 

como a estratégia organizacional pode minimiza-los. 

Em duas empresas deste grupo existe uma reunião semanal com os gerentes de todas 

as áreas e o corpo diretivo para que sejam compartilhadas as informações de cada 

departamento e ser um momento de tomada de decisão consensual e com o envolvimento de 

todos na estratégia da organização. Em uma destas empresas existe, inclusive, uma orientação 

corporativa de estímulo a união das equipes e uma diretriz para que as informações sobre a 

estratégia empresarial sejam passadas pelos gerentes para a equipe em uma única reunião, de 

forma que seja garantida a disseminação correta da informação e ao mesmo tempo para todos 

os funcionários. 

Em relação ao case, a resposta de dois gerentes teve como justificativa a demissão do 

perfil que apresenta problemas de relacionamento, reafirmando o posicionamento de 



orientação a pessoas. Por outro lado, o gerente que tomou a decisão de demitir o perfil que 

apresentava resultados ruins, justificou a possibilidade de maior engajamento da equipe com a 

possibilidade de acontecerem promoções de cargo após a demissão. Ou seja, para todos eles, 

questões relacionadas ao engajamento e união da equipe foram consideradas mais importantes 

do que somente os resultados. Das características selecionadas, todos tiveram em comum a 

escolha de três características, as quais duas delas são do gênero feminino, são elas: 

orientação aos negócios, orientação a pessoas e criatividade. 

Entre as seis mulheres entrevistadas em posição de gerência, o mesmo movimento 

pôde ser visto, no qual a metade delas tem mais características consideradas femininas e a 

outra metade tem características consideradas do gênero masculino. Das mulheres 

entrevistadas e que apresentam características femininas, uma delas atua na mesma empresa 

que um dos homens gerentes apontados também com características femininas. 

Todas estas mulheres com características femininas de tomada de decisão, assim como 

os homens mencionados anteriormente, participam do desenvolvimento da estratégia de 

negócios do seu departamento e possuem alto nível de autonomia nas suas áreas, sendo 

capazes de tomar decisões estratégicas da sua área e desdobrando esta autonomia para sua 

equipe, compartilhando informações estratégicas e os envolvendo nas decisões. Outro ponto 

em comum com os homens é a nacionalidade das empresas que estas mulheres trabalham, 

sendo todas brasileiras e uma brasileira subsidiária de uma empresa inglesa. 

Como menciona a teoria, estas mulheres são relacionais, criando alianças com os 

pares, procurando por eles para entendimento do negócio e para buscar informações para a 

tomada de decisão (Oliveira, Neto e Calegário, 2010; Hyde, 1990; Quereshi e Seitz, 1993; 

Sans de Acedo, 2007; Welch, 2002). A justificativa de uma destas mulheres para o 

relacionamento com outros setores é feito com base no fato de que "não adianta ter a melhor 

ideia, os interesses e expectativas precisam ser atendidos para todas as áreas" (Gerente 1). 

Outro ponto em comum entre elas foi a decisão em relação ao case, no qual todas 

justificaram sua decisão por conta do mau relacionamento que o perfil selecionado tinha com 

as pessoas da organização e duas delas sugeriram um pacote de recolocação do profissional 

no mercado, demonstrando assim uma orientação a pessoas, já que se preocuparam com os 

relacionamentos internos e com o futuro do profissional demitido. Entre as características 

apontadas, quatro foram comuns entre elas: orientação a resultados, objetividade, orientação a 

pessoas e intuição. 



Nestas entrevistas com mulheres em posição de gerência e com características de 

tomada de decisão do gênero feminino constatou-se apenas uma divergência em relação a 

listagem de características enviadas por e-mail. Não foi selecionado por nenhuma mulher em 

posição de gerência a utilização a característica ouvir a opinião de outras pessoas no 

momento de tomada de decisão estratégica, porém, ao relatarem as situações vividas nas 

organizações, estas três mulheres afirmaram a busca por informações com outras pessoas no 

momento de tomada de decisão. 

Entre as três mulheres gerentes influenciadas por características masculinas, pôde-se 

observar alguns pontos em comum: todas atuam em empresas multinacionais de outras 

nacionalidades, sendo elas americana, dinamarquesa e inglesa; têm pouca autonomia em 

relação a decisões estratégicas e por isso, não compartilham decisões com suas equipes e 

possuem perfil mais voltado a operação e alcance de metas. Como possuem baixa autonomia, 

são mais centralizadoras, diretivas, hierárquicas, orientadas a resultados, processos, análise de 

dados e relatórios, por outro lado, são preocupadas com a comunicação e compartilhamento 

de informações com a equipe, porém sem que estes possam opinar sobre as decisões a serem 

tomadas. 

Ao analisar o case, a resposta de duas destas gerentes se mantiveram focadas no 

resultado que os perfis apresentados estão entregando como fator mais importante que o 

relacionamento, reforçando a utilização das características masculinas. Estas duas gerentes 

também tiveram em comum o apontamento de cinco caraterísticas para tomada de decisão, 

sendo três delas relacionadas ao gênero masculino, sendo elas: objetividade, própria opinião e 

orientação a resultados. Entre as características femininas, elas tiveram em comum a 

orientação a pessoas e intuição. 

Já a terceira entrevistada considerou o relacionamento como fator mais importante do 

que o resultado, o que aponta uma tendência a escolha de características femininas, porém ao 

selecionar as características utilizadas, a mesma optou por cinco características masculinas, 

sendo três destas as mais utilizadas por ordem de importância. 

Ao analisar todos os perfis masculinos e femininos do nível gerencial, observou-se 

uma preocupação de todos com os resultados do negócio, porém, com focos diferentes. Entre 

as características apontadas por todos, a orientação aos negócios foi selecionada por todos os 

doze participantes, sendo colocado por dez respondentes como um dos três primeiros lugares 

entre as características mais utilizadas ao tomar decisões estratégicas. Outra característica 

masculina muito mencionada foi a objetividade, apontada por onze respondentes, sendo que 



para cinco deles esta característica é o primeiro item a ser avaliado no momento de decisões 

estratégicas. Em relação às características femininas, orientação a pessoas também foi 

apontada como uma característica utilizada por dez dos doze participantes e a intuição foi 

apontada por oito entrevistados. 

Nos níveis de diretoria, põde-se observar que todos os doze homens e mulheres 

entrevistados, por estarem em posição de diretoria, possuem um nível elevado de autonomia e 

envolvimento nas decisões estratégicas das organizações. Destes doze entrevistados, vale 

destacar que um homem e uma mulher são hoje sócios diretores da empresa em que atuam e 

foram denominados durante a descrição de perfil como CEOs. Além disso, neste perfil, 

apenas duas empresas são nacionais, com a participação de três entrevistados, sendo uma 

delas uma multinacional brasileira e outra empresa que também é brasileira, porém subsidiária 

de uma multinacional inglesa. Todos os demais atuam em empresas multinacionais 

internacionais. 

Iniciando pelos homens, foi observado que apenas um homem na posição de CEO tem 

características de tomada de decisão do gênero masculino, sendo objetivo, centralizador, 

diretivo, focado em resultados do negócio, o qual acompanha mensalmente com reuniões 

individuais com seus reportes. Nesta reunião ele também aproveita para realizar uma revisão 

da estratégia dos negócios e, apesar de compartilhar informações, esta só é feita com as 

pessoas que precisam ser envolvidas na decisão tomada. Além disso, este CEO também não 

permite muita liberdade para outras pessoas opinarem sobre a decisão a ser tomada, sendo 

necessário bons argumentos para que a sua própria opinião em relação a decisão não seja 

prevalecida, como o próprio CEO mencionou. 

Este participante também demonstrou grande autonomia e, mesmo sendo uma empresa 

multinacional holandesa, o envolvimento de diretores de outros países é pouca, sendo 

percebida somente nos momentos de mudanças de estratégia de negócios que fujam do padrão 

utilizado na maioria dos países. Neste caso, pôde-se observar que, apesar de elevada 

autonomia para a tomada de decisão estratégica, este perfil prefere centralizar as decisões para 

si e buscar como referência os relatórios existentes. 

Ao responder sobre o case, o posicionamento para características masculinas também 

prevaleceu, o qual a decisão do funcionário demitido foi baseado em resultados e, ao ser 

questionado sobre mais explicações sobre sua decisão, ele afirmou que para ele o ideal seria 

que os gestores não soubessem sobre a vida pessoal e profissional de nenhum funcionário, 

para que somente os resultados fossem levados em consideração no momento de se demitir. 



Também foi questionado sobre o fato de ele não ter optado pelo perfil que possui problemas 

de relacionamento com as pessoas da empresa e sua resposta foi: 

Eu acho que é uma coisa relevante, mas ele está há três anos na empresa, 
ele está chegando e precisa aprender a se relacionar com as pessoas, mas 
independente do problema, ele está pe1j01mando. Já ela (fictícia Érica do 
case) está há tanto tempo na empresa e não está mais peifornrando. Então 
por isso, eu a mandaria embora (CEO 1). 

Ao menctonar as características utilizadas para tomar decisões estratégicas, grande 

parte das características selecionadas foram masculinas, reafirmando a postura apresentada na 

entrevista. Como ele está há um ano na empresa atual, pode ser considerado que o perfil 

apontado seja intrínseco dele, sem que haja uma relação direta com a cultura da empresa. Por 

outro lado, o entrevistado acredita que a cultura da empresa que ele está hoje é masculina, 

sendo racional, logo, todas as decisões precisam estar embasadas em dados estatísticos e, 

mesmo quando se tem a necessidade de utilizar a intuição, o mesmo diz ser necessário buscar 

dados estatísticos que justifiquem. Apesar de ser uma empresa considerada masculina pelo 

CEO, a maioria dos funcionários são mulheres. 

Desta organização também foi entrevistada uma diretora, que apesar de estar no Brasil, 

tem seu reporte direto sendo a um vice-presidente mundial e o reporte funcional ao CEO 

participante do presente estudo. 

Assim como o CEO, esta diretora é focada em processos e resultados, sendo bastante 

envolvida nas estratégias do pais e nos planos de ação para o desdobramento de algumas 

estratégias. Ela também compartilha informações com a equipe, porém, pôde-se observar que 

as decisões são direcionadas a equipe, sem que haja um envolvimento delas nas decisões. Por 

conta da área em que atua ser bastante procurada por outros gestores, ela tem um bom 

relacionamento com as pessoas, porém, trabalha de forma mais diretiva com a equipe em 

relação a decisões estratégicas. 

O posicionamento em relação ao case também apresentou um direcionamento voltado 

para os resultados e as características utilizadas para decisões estratégicas também foram, em 

grande parte, relacionadas ao gênero masculino (cinco dos sete selecionados). 

Este alinhamento de pensamento pode, por um lado, ser influenciado pelo histórico 

profissional destes entrevistados, pelo perfil individual dos participantes, pelo perfil do CEO 



que assumiu há um ano a posição na empresa, mas também pode ter uma parcela de influência 

da cultura da organização. 

Outro entrevistado na posição de diretoria também foi considerado entre os 

participantes que utilizam características masculinas nos processos de tomada de decisão 

estratégica. Toda a sua trajetória profissional ocorreu na empresa que atua hoje, sendo 

funcionário dela há 28 anos, o que o fez ter a possibilidade de atuar em diversos setores da 

empresa até chegar à posição de diretor que ocupa há oito anos. Por estar nesta posição e ter 

uma carreira desenvolvida na organização, ele é envolvido em grande parte das decisões 

estratégicas por meio de reuniões com seus superiores e também por meio de um Comitê 

executivo que participa e que tem como objetivo compartilhar informações e fazer com que as 

tomadas de decisão sejam realizadas em conjunto. Apesar deste envolvimento, o entrevistado 

não apresentou muita autonomia na empresa que atua, tendo que seguir as diretrizes 

apresentadas por seus superiores. 

Ao repassar a tomada de decisão para a equipe, o entrevistado é mais diretivo, 

repassando as informações e os planos táticos criados para o atingimento da estratégia sem 

que haja liberdade para que as estratégias sejam modificadas ou confrontadas pela equipe. Ele 

compartilha informações já com a definição do que será realizado, sendo um perfil 

centralizador. Por outro lado, apresenta uma preocupação com o clima organizacional e a 

satisfação dos funcionários. 

Confrontando a entrevista com o case e as características selecionadas, houve um 

alinhamento entre elas, uma vez que a decisão sobre a demissão foi baseada no resultado que 

o perfil estava apresentando e o custo que este perfil estava gerando para a empresa e, entre as 

características selecionadas, apenas duas eram características femininas, sendo uma delas 

orientação a pessoas, que se enquadra ao exposto durante a entrevista por ser uma pessoa 

preocupada com o clima organizacional. 

Já os quatro homens em posição de diretoria restantes possuem características 

femininas em sua forma de tomar decisões estratégicas, envolvendo outras pessoas na tomada 

de decisão, ou seja, compartilhando a decisão com suas equipes e, em alguns casos, até 

mesmo com toda a empresa. Destes quatro perfis, apenas um é diretor na organização em que 

atua, dois são CEOs e um é sócio diretor. 

O perfil do sócio diretor é de empreendedor, uma vez que a empresa foi criada por ele, 

sendo assim, ele é muito focado nos resultados e no risco do negócio e, para que isto seja 



alcançado, ele desenvolveu manuais de orientação sobre a tomada de decisão. Apesar dos 

pontos apresentados serem considerados características do gênero masculino, o entrevistado 

criou um colegiado para a tomada de decisão em conjunto e também um comitê diretivo com 

algumas pessoas de cada departamento da empresa para que sejam compartilhadas as 

orientações e informações com todas as áreas e para que os participantes possam opinar sobre 

o caminho que foi decidido seguir. 

Para que haja o compartilhamento das informações e decisões, o ambiente no 

escritório é aberto, uma vez que, para ele, desta forma é possível que todos ouçam o que está 

acontecendo nas áreas e opinem no dia a dia sobre as decisões que estão sendo tomadas. Desta 

forma foi observada uma autonomia elevada para os funcionários, que podem criticar e propor 

novas decisões estratégicas para o negócio. 

Segundo o entrevistado, esta autonomia elevada tem como objetivo fazer com que os 

funcionários se sintam donos do negócio, tendo o mesmo olhar sobre o resultado e melhores 

estratégias a serem seguidas. Para que não seja apenas considerado um discurso, os 

funcionários têm a possibilidade de serem convidados a se tornarem sócios da empresa com 

base na contribuição para a melhoria do negócio, além de terem uma remuneração variável 

paga por mês, baseada nos resultados dos negócios. Este participante considera que a 

remuneração variável paga por mês auxilia o senso de comprometimento com os resultados, 

bem como fomenta este olhar de empreendedor dos funcionários, que se sentem parte das 

conquistas da empresa e com líberdade de expressão. 

Confrontando com o case, foi possível observar que as características femininas 

também foram utilizadas na decisão da demissão, que teve como justificativa que o 

relacionamento é um fator importante e mais relevante para o alcance de resultados do que 

somente conseguir atingir resultados. Ao ser questionado sobre o motivo da decisão, o 

entrevistado afirmou que "passamos a maior parte do tempo no escritório, não dá para ficar 

em um clima ruim" (Sócio Diretor). Das características selecionadas, apenas três foram 

relacionadas ao gênero feminino, mas que fazem relação direta com todo o exposto acima. 

São elas: intuição, opinião dos outros e orientação a pessoas. 

Como último ponto levantado, a empresa possui hoje mais mulheres do que homens 

em sua totalidade e este equilíbrio é buscado por parte do entrevistado, para que as 

características e pontos de vista sejam divergentes e, com base nisto, possam contribuir para 

uma melhor tomada de decisão, com múltiplos pontos de vista analisados. 



Outro CEO entrevistado é funcionário de uma empresa brasileira multinacional e 

também tem características femininas na tomada de decisão estratégica. Ele possui uma 

autonomia elevada, sendo o responsável pelo desenvolvimento da estratégia da divisão de 

negócios que dirige há um ano e meio, bem como é o responsável também por desenvolver o 

plano de negócios, definir o investimento a ser realizado e o perfil dos funcionários a serem 

contratados para esta divisão dos negócios. Pode-se afirmar então que a autonomia dele se 

compara a de um empresário, com total liberdade para decidir sobre qual a melhor forma de 

agir, uma vez que tenha como fator principal a construção de uma divisão de negócios 

sustentável para os negócios da organização. 

Por conta do perfil mais ligado a características do gênero feminino, este CEO 

compartilha esta autonomia de tomada de decisão com a equipe, a envolvendo em todas as 

informações e tomadas de decisão, de forma que elas se sintam com empowerment, ou seja, 

também se sintam como empresários. Ele também mencionou que gosta de compartilhar 

informações com outros setores, bem como busca em experiências de outros funcionários 

ideias para as decisões da sua unidade de negócios, mostrando que possuí uma forte 

característica de relacionamento com as pessoas. Outra característica apresentada por ele foi a 

preocupação com as pessoas, de forma que os resultados sejam alcançados de maneira 

conjunta e com o engajamento da equipe no sucesso da organização. 

A empresa, por outro lado, também possui algumas ferramentas que fomentam o perfil 

do CEO. Ela estimula o compartilhamento de informações e relacionamento entre os 

funcionários por meio de comunidades de prática que estimulam o compartilhamento do 

conhecimento, sendo acessível aos funcionários, bem como também possui algumas práticas 

de premiação de ideias, estimulando a visão empreendedora dos funcionários. Além disso, um 

dos pilares estratégicos da organização são as pessoas, portanto, a orientação a pessoas 

também é estimulado por parte da organização. 

Ao comentar sobre a decisão do case, a resposta apresentada também foi urna visão 

orientada às pessoas, como mencionado abaixo. Além disso, entre as características 

selecionadas, quatro delas são características femininas que corroboram para o 

posicionamento demonstrado durante a entrevista presencial. 

O critério deve ser sempre meritocracia, qualquer coisa diferente disso 
passa uma mensagem errada para a equipe. A decisão passa uma mensagem 



para a equipe e a mensagem tem que ser justa para que o time entenda o 
motivo. O time vai responder a atitude do líder (CEO 2). 

O terceiro diretor com características de tomada de decisão feminina atua há seis anos 

na posição de diretoria, tendo sido promovido pelo desempenho realizado como gerente. Na 

posição em que se encontra hoje também possui autonomia elevada para decidir sobre as 

estratégias a serem implementadas na sua área. Esta autonomia elevada também é promovida 

na empresa, que realiza reuniões com as pessoas impactadas em um detenninado processo, 

para que juntas possam avaliar e refletir sobre a melhor decisão a ser tomada, 

independentemente do cargo. 

Esta autonomia também é repassada aos seus funcionários, que têm acesso livre para 

consulta-lo quando necessário e também possuem indicadores de alçada de tomada de 

decisão, no qual podem atuar com autonomia com base nestes indicadores. Além disso, ele 

compartilha infonnações com a equipe para que possa escutar a opinião de outras pessoas e 

ter uma análise sobre a tomada de decisão por vários pontos de vista. 

Por compartilhar infonnações sobre tomadas de decisão e preferir ouvir a opinião de 

outras pessoas antes de tomar a decisão, foi identificado o perfil de tomada de decisão voltado 

para o gênero feminino. Ao justificar a sua decisão no case, o mesmo mencionou: 

Você é pago para defender os interesses do acionista, voce e pago para 
gera1· resultados, mas você precisa gerar resultados através das pessoas e 
não apesar das pessoas (Diretor 1) 

Ao analisar o case enviado por e-mail, ele avaliou o cenário de fonna holística, e 

analisou não somente a escolha do perfil a ser demitido em si, mas analisou também os 

impactos dentro da equipe com a demissão. Com isso, foi observado que, apesar da opção 

pela demissão ter sido em primeira análise parecida com uma demissão por resultados, o 

diretor analisou fatores como clima organizacional e motivação da equipe, o qual demonstra 

que características sobre relacionamento influenciaram na decisão tomada. 

Na análise realizada, ele percebeu que a demissão de uma pessoa na posição de 

coordenação abriria espaço para uma possível ação de valorização do analista sênior que 

apresenta um desempenho superior. Para a analista júnior, ele avaliou que a demissão traria 

um espaço para uma ação de retenção, garantindo que ela encontre espaço e um ambiente 



favorável a maximizar o seu potencial. Para o perfil com dificuldades de relacionamento com 

as pessoas da empresa, ele vê a possibilidade de trazer conhecimentos relevantes e que 

contribua, por meio da sua experiência, com o crescimento dos demais integrantes da equipe e 

poderia ser também uma oportunidade para trabalhar a questão do relacionamento com um 

coaching. 

Nas características apontadas como utilizadas no momento da decisão, as 

características selecionadas e que são consideradas femininas também se relacionam com todo 

o exposto do perfil. O mesmo é observado nas características masculinas, que falam sobre 

orientação aos resultados, objetividade e relatórios. 

Nesta organização também foi possível entrevistar uma diretora mulher, par do diretor 

mencionado, para que fosse possível comparar os perfis da empresa. Vale destacar que esta é 

uma empresa na qual o equilíbrio entre o número de homens e mulheres contratados existe, 

inclusive tendo uma mulher na posição de principal acionista da organização. 

Da mesma forma como o diretor desta organização, a diretora também é envolvida nas 

decisões estratégicas, tendo uma autonomia elevada de tomada de decisão no seu 

departamento, que também a permite replicar este empowerment para a sua equipe, o que, 

segundo ela, auxilia no engajamento da mesma. Também tem uma política de portas abertas 

para que a equipe a procure quando precisam, fazendo assim com que as decisões sejam 

tomadas no dia a dia, sem a necessidade de um momento formal para tal. Esta diretora 

também mencionou preferir ouvir a opinião de outras pessoas antes de tomar uma decisão 

estratégica, além de considerar a intuição em algumas decisões, mas para que elas sejam 

justificadas, ela busca embasamentos racionais que justifiquem sua intuição. 

Esta diretora também busca se envolver no que está sendo decidido em outros 

departamentos, para que saiba com antecedência sobre a necessidade do envolvimento da sua 

área. Este perfil de características femininas, ou seja, uma pessoa que procura priorizar 

relacionamentos, também foi confirmado nas características selecionadas pela diretora, que 

são: orientação a resultados, razão, criatividade, orientação a pessoas, dados estatísticos, 

intuição e opinião dos outros. Todavia, contrariando o exposto sobre o perfil da diretora foi a 

resposta do case que, diferente do esperado, teve como justificativa o resultado e não o 

impacto do relacionamento. Portanto, é possível observar que apesar do grande peso que os 

relacionamentos têm em sua rotina diária, a performance da equipe se sobrepõe a questões 

relacionais. 



O último homem na categoria de diretoria entrevistado foi o CEO de uma empresa do 

ramo de varejo, empresa de grande porte brasileira que foi adquirida por uma empresa 

inglesa. Apesar de pertencer a uma multinacional, este CEO tem total autonomia para 

gerenciar e definir as estratégias a serem implementadas, reportando somente o que foi 

decidido como estratégia da organização para o ano. Também é uma empresa que tem quase 

70% de mulheres no quadro de funcionários. 

Este CEO é oriundo desta multinacional inglesa e foi convidado a se tornar o diretor 

comercial da subsidiária em 2006 e em 2008 se tornou o CEO desta empresa varejista. Desde 

que se tornou CEO, a empresa passou por diversas transfonnações de fonna a se adequar ao 

seu estilo de gestão, o que trouxe algumas conquistas para a organização. Diversas 

premiações já foram conquistadas pela empresa durante sua gestão, dentre as quais: Bicampeã 

como a Melhor Empresa para Trabalhar no Estado do Rio de Janeiro e Heptacampeã entre as 

Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil (GPTW 2014); Octacampeã entre as Melhores 

Empresas para Trabalhar do Brasil (Guia Você S/ A 2014); Bicampeã como a Melhor Empresa 

do Varejo, e um dos cinco presidentes mais próximos dos colaboradores no País (Você S/A 

2012). 

Segundo este CEO, ele possui um estilo de tomada de estratégica bottom-up, ou seja, 

as sugestões de tomada de decisão surgem dos funcionários que trabalham diretamente com o 

cliente e estas sugestões são reportadas a ele, uma vez que ele é aberto a ouvir as opiniões de 

outras pessoas e implementa as melhores ideias, com base no que está sendo dito pelos 

funcionários que conhecem e estão na operação da empresa. Para ele, as pessoas merecem ser 

ouvidas e todos querem sugerir a melhor tomada de decisão, por isso é importante envolver 

todos os funcionários nas decisões estratégias de fonna que se sintam parte da decisão, ou 

seja, dar autonomia aos funcionários. 

Esta fonna de pensar se confinna em algumas ações. Uma vez por ano, quando inicia 

o processo de desenho do planejamento estratégico, este CEO envia, a cada semana, um e

mail para todos os funcionários perguntando o que eles acham que deveria melhorar em cada 

pilar da empresa. O que é enviado pelos funcionários é levado para a reunião de diretoria para 

que seja decidido quais sugestões serão implementadas. Apesar de não serem implementadas 

todas as ideias, todas são avaliadas, o que faz com que os funcionários se sintam parte das 

decisões estratégicas. 

A nossa empresa é administrada pelas pessoas. a gente empodera as 
pessoas, todos se sentem parte do negócio. As pessoas têm voz e é 



importante você ouvir. Em uma empresa, para tomar uma decisão 
estratégica, ela precisa ouvir os colaboradores e por que não ouvir os 
clientes? Você precisa ouvir as pessoas envolvidas. Eu acho que hoje, quem 
toma uma decisão isolada numa sala, tende a tomar uma decisão sob um 
prisma, sob aquele mundo que ele está vendo. Já que você tem muitos ollws 
olhando por você, por que não ouvir essas pessoas todas que estão ao seu 
redor e o que elas pensam? A tendência da sua decisão ser muito melhor é 
incrível (CEO 3). 

Com base neste modelo de envolvimento na tomada de decisão compartilhada, ele 

afirma que a empresa pôde se manter sustentável durante a crise de 2008, uma vez que, ao 

perceber o risco que a empresa estava passando com as mudanças no cenário econômico, este 

CEO decidiu realizar um brainstorm com um representante de cada área da empresa, e este 

representante tinha como função sugerir ideias sobre quais decisões ele tomaria para que a 

empresa superasse a crise de 2008, se mantendo sustentável. Como resultado, a empresa 

conseguir superar a crise e ter um crescimento sustentável nos anos seguintes seguindo as 

sugestões que estas pessoas ofereceram. 

Este formato de gestão compartilhada da decisão faz com as pessoas se sintam 

responsáveis e donas da empresa em que atuam e este envolvimento, segundo o CEO, faz com 

que as pessoas se unam em prol do sucesso da empresa, se sentindo parte das decisões 

tomadas e consequentemente, os funcionários se engajam com o trabalho exercido e, para ele, 

este sentimento de pertencimento leva a um resultado sustentável da organização, com 

resultados positivos para o negócio e um clima organizacional de união. Este CEO mencionou 

em alguns momentos durante a entrevista que as pessoas têm ideias, em todos os níveis da 

organização e é importante ouvir estas ideias. 

Outra situação que se evidenciou esta abertura ao compartilhamento das decisões é o 

fato de que este CEO percorre todos os paios comerciais reforçando junto aos funcionários, 

independentemente de cargo, a estratégia da empresa, seus resultados, valores, programas, 

entre outras coisas. Nestes encontros todos podem esclarecer dúvidas e dar sugestões de 

melhoria nos processos e na estratégia da empresa. Os funcionários também têm livre acesso 

para falar diretamente com ele, de forma presencial ou por e-mail. Em 2013, ele realizou 36 

encontros do Bate-papo no Brasil e recebeu mais de 1000 e-mails. Em 2014, já realizou 24 

encontros e mais de 600 e-mails foram recebidos até o mês de setembro. 

Ao responder sobre o case, ele mencionou que, na opinião dele, pessoas que não estão 

comprometidas tendem a não atingir os resultados, porém, não existe a possibilidade de ter 



uma equipe que não se relaciona bem, uma vez que a integração da equipe é um fator 

importante para ele. Sendo assim, a decisão da demissão foi baseada em relacionamento, 

levando em consideração que para ele a baixa performance pode ser recuperada por outras 

alternativas. As características selecionadas também se encaixaram no que foi dito durante a 

entrevista, reafirmando a posição de que ele é orientado aos resultados, mas ao mesmo tempo 

orientado às pessoas, ouvindo a opinião dos outros, compartilhando informações, da mesma 

forma que é objetivo e analisa dados estatísticos. 

Quando você toma uma decisão só baseada nas primeiras impressões, a 
probabilidade de você errar é muito grande. Então, o segredo do sucesso 
hoje das empresas é ouvir as pessoas. Quando você ouve as pessoas, 
colaboradores, clientes, todos os en\'0/vidos com você, você toma uma 
decisão mais acertada e a probabilidade de ser assertivo é muito maior 
(CE03). 

Também foi entrevistada uma executiva que trabalha nesta mesma empresa e que se 

reporta para este CEO, o que contribuiu para que pudesse ser observada se a gestão 

mencionada por ele é replicada para outras áreas. Pôde-se observar que o nível de autonomia 

para gerenciar a área é elevado, como mencionado por ele e, por estar em uma posição de 

executiva de pessoas, ela é envolvida em toda a estratégia do país e no planejamento 

estratégico. 

Esta relação de ser orientada às pessoas também é praticada na área dela, que tem 

como principal atribuição atuar na sustentação do clima organizacional positivo e na criação 

de um ambiente de confiança para todos os funcionários. Com a equipe ela adota a mesma 

prática de gestão compartilhada, compartilhando informações e tomadas de decisão, 

reforçando a opinião de que o gestor precisa saber ouvir, inspirar as pessoas, tomar decisão 

com as pessoas, mas entendendo que a resposta pelas consequências tem que ser do gestor. 

Para ela, a delegação com acompanhamento é a melhor forma de se formar a equipe e deixar 

que todos atuem com liberdade de ação. 

A autonomia para as tomadas de decisão é bastante praticada por ambos, mas é 

importante ressaltar que a gestão participativa foi muito citada durante as entrevistas, 

demonstrando que esta autonomia elevada faz com que as pessoas procurem uma gestão 

participativa, para que todos possam opinar sobre as decisões e a decisão em conjunto leve a 

um acerto maior da decisão tomada. 



Em relação ao case, ela teve a mesma resposta que o CEO e optou pela demissão 

baseada no relacionamento. Segundo ela "as pessoas não precisam se amar, mas precisam se 

respeitar e se relacionar bem em qualquer ambiente" (Executiva 1 ). Em relação às 

características utilizadas, mais uma vez pôde ser visto o que foi mencionado durante a 

entrevista, uma vez que ela apontou que é orientada às pessoas, utiliza a intuição, escuta a 

opinião dos outros, mas também busca dados estatísticos para embasar suas decisões, é 

objetiva e, assim como todos os entrevistados, também possui uma orientação aos resultados 

da empresa. 

Das seis mulheres entrevistadas em posição de diretoria, apenas uma entrevistada 

possui características do gênero masculino ao tomar decisão. Além das mulheres em posição 

de diretoria já citadas acima, foram entrevistadas outras três mulheres, sendo uma sócia da 

empresa multinacional no Brasil, uma diretora de uma multinacional e outra diretora de uma 

empresa nacional. 

Na condição de sócia, apesar de ser uma empresa multinacional, esta executiva tem 

total autonomia para tomar decisões no Brasil com os demais sócios da empresa e, por ser 

hoje a responsável pela gerência geral da América Latina, ela possui autonomia para seguir 

com as decisões por conta própria, mas, segundo ela, prefere compartilhar suas decisões com 

os sócios e com os funcionários do Brasil, que tem acesso a todas as informações, de modo 

que as pessoas sabem os resultados da organização e opinam sobre decisões que poderiam ser 

implementadas para melhorar a organização como um todo. 

Desta forma, ela considera que o modelo de gestão aplicado por ela é aberto a equipe, 

com uma liderança participativa, de empowerment de todos os funcionários, que são ouvidos 

pela alta gestão da empresa e envolvidos em todos os projetos e situações da empresa, de 

maneira que o objetivo seja criar o engajamento deles com a organização e com o crescimento 

dela no país. 

Outra preocupação que ela demonstrou foi em relação ao compartilhamento de 

conhecimento e experiência entre as pessoas e, por conta disso, ela decidiu implementar um 

intercâmbio entre os países no qual as pessoas poderão trocar de país por um tempo para 

verificar como o seu departamento atua em outra localidade e, com base nisso, trazer a 

experiência para sugerir as melhores práticas. 

Sua visão de orientação aos resultados é bem forte, o que faz com que ela transite 

entre as características ditas como masculinas e femininas, de forma que se preocupe com os 



resultados e análise de dados estatísticos e situações mensuráveis, porém, sendo orientada a 

pessoas e ao engajamento de todos com os resultados da empresa. 

Ao responder sobre o case ela levou em consideração que ela investe na formação dos 

funcionários e tem um estilo de liderança próximo dos funcionários e, se em três anos não 

ocorreram mudanças, o tempo já foi acima da média para que ocorressem melhorias no 

desempenho. Em relação às características, foi observado uma divergência em relação ao que 

foi mencionado por ela durante a entrevista, uma vez que não foi selecionado os itens 

orientação a pessoas e opinião dos outros, que são práticas utilizadas por ela. 

As demais diretoras tiveram posicionamentos muito semelhantes ao já mencionado 

nos demais casos, atuando nas organizações também com um olhar de engajamento dos 

funcionários por meio do envolvimento deles na estratégia do negócio, no qual as pessoas têm 

acesso livre a elas e com autonomia para opinar na tomada de decisão, uma vez que estas 

diretoras compartilham as informações estratégicas com suas equipes. 

Das entrevistadas, a diretora da empresa brasileira participa de uma reunião semanal 

com todas as gerências da empresa, que tem como objetivo compartilhar as situações de todas 

as áreas e ouvir sugestões de outras áreas em relação aos temas abordados, ou seja, os pares 

desta empresa também têm a liberdade de opinar sobre as decisões que estão sendo tomadas 

em outras áreas. Isso auxilia a comunicação e o envolvimento de todos nos processos da 

empresa. 

Já a diretora da multinacional, por ser responsável por uma das filiais da empresa no 

Brasil, tem um olhar mais empreendedor e replica este olhar empreendedor para a equipe, que 

desenvolve a estratégia do negócio juntamente com ela. Toda a equipe tem acesso a todas as 

informações, além de ter demonstrado uma preocupação com o engajamento da equipe e por 

isso o olhar empreendedor é visto por ela como uma forma de engajar todos no sucesso da 

empresa. Outro ponto também mencionado por ela é a relação de confiança estabelecida entre 

todos os funcionários, sendo primordial para o alcance dos resultados. 

Ao responder o case, ambas justificaram sua decisão se baseando no relacionamento e 

na importância do mesmo nos momentos de crise, portanto, sendo primordial em momentos 

de crise para que ela seja superada. Em relação às características, ambas mencionaram opinião 

dos outros, o que corrobora com toda a visão obtida durante a entrevista. Outros pontos de 

convergência também foram com as características de analisar relatórios, objetividade e dados 

estatísticos, demonstrando que assim como os anteriormente mencionados, a preocupação 



com os resultados está presente em todos os cargos entrevistados, uma vez que são os 

resultados que sustentam os negócios. 

Gênero Car,go 

Feminino Gerente 

Feminino Gerente 

Feminino Gerente 

Feminino Gerente 

Feminino Gerente 

Tabela 5: Respostas do case enviadas por e-mail 

Case: quem 
demite 

José 

José 

José 

José 

José 

For que? 

Não tem muito tempo de empresa e desde que entrou parece 
não ter o 'fit' necessário, pois em três anos sequer conseguiu 
se relacionar dentro da empresa. Pela idade e possível 
dificuldade de se reco)ocar, faria um pacote de desligamento 
que o ajudasse nesta transição de carreira. 

Porque não apresenta bom desempenho e também não tem 
competências interpessoais. 

De todos é o que tem o pior desempenho. Se a empresa 
consentisse, pagaria um reco)ocação para ele e veria a melhor 
maneira de fazer o desligamento, concedendo um período 'I 

extra no seguro saúde. 

O mais importante realmente é conhecer todos os seus 
funcionários muito bem para avaliar tanto seu desempenho 
como sua vida pessoal, por 1sso conversas frequentes 
individuais são essenciais. Marco no mínimo uma vez a cada 
quartil. Acredito que numa decisão de redução de pessoas, o 
fator mais importante é o desempenho e resultados que os 
funcionários estão apresentando já que com a redução de 
pessoal, ainda é mais importante para a empresa que fiquem 
pessoas capazes de suprir a falta da pessoa demitida e que 
consigam entregar o que é necessário pro business. Minha 
decisão ficaria entre a Erica e o José. O primeiro ponto é que 
a Erica com três anos de avaliação abaixo do esperado não 
deveria ainda ser coordenadora da equipe. Uma 
coordenadora de equipe não entraria nessa questão com 
outros analistas. Se ela ainda está como coordenadora, isto 
indica que ela é um exemplo para os outros funcionários e 
importante para o clima e resultados, por isso optaria pelo 
José que parece não ter um bom relacionamento com as 
pessoas da equipe além de não contribuir com resultados 
além da expectativa. Ao que tudo indica, com a perda do 
José, o clima organizacional melhoraria e os resultados não 
seriam afetados. 

Considerando o cenário de redução o trabalho em equipe será 
fundamental para alcançarmos os resultados e uma pessoa 
com este perfil não irá somar mas, sim dividir a equipe. 
Questões comportamentais são ma1s dificeis de mudar, 
diferente de resultados. Erica vai ter que assumir as despesas 



José 

Feminino Gerente 

Josê 

Feminino Diretora 

José 

Feminino Diretora 

Feminino Diretora E rica 

Feminino Diretora José 

Feminino Diretora Erica 

José 

Feminino Diretora 

da casa, então terá mais responsabilidades que o José. 

A Erica pode estar precisando de apoio para sua função de 
coordenadora. Se ela foi promovida, provavelmente deveria 
ser uma boa analista e talvez não tenha tido orientação para 

1 

as mudanças nas suas atividades como gestora. Além disso, a 
questão do filho pequeno e divórcio pesam para que ela não 
seja a escolhida. Escolheria o José porque o seu desempenho 
não parece ser diferenciado e foi destacado que seu 
relacionamento não é bom com a empresa. Acredito que a 
parte comportamental é muito importante para o resultado do 
trabalho. 

A avaliação de desempenho desde que entrou na empresa é 
regular e relacionamento é um comportamento de extrema 
necessidade em qualquer ambiente. Costumo dizer: "as 
pessoas não precisam se amar, mas precisam se respeitar e 
relacionar bem em qualquer ambiente." 

Avaliações consistentemente regulares desde que entrou, ou 1 
seja, nunca agregou extremamente. Não se trata apenas de 1 

uma fase ruim. E se não é bem relacionado com as pessoas 
1 da empresa, não conseguirá obter colaboração suficiente para i 

reverter seus resultados medianos. 

Investimos muito em fonnação e temos um estilo de 
liderança que nos aproxima dos nossos funcionários. Se em 
três anos não ocorreram mudanças eu estaria confortável em 
decidir pelo seu desligamento pois considero que o tempo foi 
acima da média para que ocorressem melhorias em seu 
desempenho. 

Principalmente pelo fato de ele ter avaliações regulares e não 
ter bom relacionamento interno. Além disso, já houve para 
obter as infonnações mais valiosas sobre a concorrência 

Pelo fato de ter tido três avaliações anuais abaixo do 
esperado, considerando que eu sou uma gestora que sinalizo 
o baixo desempenho e ajudo no desenvolvimento 
profissional do colaborador, caso ele queira ser ajudado. 
Entendo o momento pessoal, 1 a avaliação estava grávida, na 
23

• O bebê pequeno e na terceira, o divórcio. Porém, se 
realmente a pessoa também dá a devida importância ao 
Emprego, se identifica com o que faz e com a Empresa que 
trabalha, ela consegue, ou pelo menos tenta, equilibrar esses 
dois lados. 

Não tem excelentes resultados e tem um relacionamento 
ruim, o que sempre dificulta a superação nos momentos de 
crise. Em momentos de crise é importante ter uma equipe 
com um bom relacionamento para superar 

I 



José 

Masculino Gerente 

José 

Masculino Gerente 

Masculino Gerente E rica 

Masculino Gerente E rica 

Masculino Gerente E rica 

Masculino Gerente José 

Masculino Diretor Erica 

Masculino Diretor José 

Masculino Diretor E rica 

José 

Masculino Diretor 

Sua performance é apenas mediana mesmo depois de três 
anos na empresa e ele certamente terá dificuldades de 
continuar sua carreira sem pelo menos ter um relacionamento 
razoável com parte da organização. Em seguida, conversaria 
com a Erica, informando que sua performance terá que 
melhorar para que continue na equipe. 

Por não ter um bom relacionamento com outras pessoas da 
empresa. Deficiências técnicas, em geral, são mais fáceis de 
serem resolvidas do que aspectos pessoais. A não ser em 
situações onde o funcionário não tem bom relacionamento 
interpessoal, mas tem uma performance extraordinária, é 
arriscado manter pessoas assim na equipe, sob o risco de 
contaminar outras pessoas que tem um bom relacionamento 
com os demais colegas de trabalho. 

A principal razão seria a má performance ao longo de três 
anos (se fosse apenas uma má avaliação optaria por demitir o 
José) 

Devido as últimas avaliações de desempenho. Os demais 
apresentam problemas pontuais que podem ser corrigidos. 

Em função dos três últimos anos com avaliações abaixo da 
média. Com 30 anos de idade poderá recolocar-se no 
mercado sem grandes dificuldades. Com esta demissão, faria 
a promoção do Ricardo para coordenador, "trabalharia" o 
José com o objetivo de melhorar sua relação interpessoal no 
ambiente de trabalho e aproveitaria o potencial da Julia em 
novas atividades. 

Por ser um funcionário Sênior os resultados deveriam ser 
melhor e somando com seu problema de relacionamento são 
fatos que me levam a decidir ser ele o desligado. Em Paralelo 
chamaria Érica e posicionava que não estávamos satisfeitos 
com o resultado que vinha apresentando, e estávamos dando 
outra oportunidade para ela, 

Por baixa performance 

Por não ter um bom relacionamento com a equipe e com 
avaliações regulares 

O critério deve ser sempre meritocracia, qualquer coisa 
diferente disso passa uma mensagem errada para a equipe. A 
decisão passa uma mensagem para a equipe, e a mensagem 
tem que ser justa para que o time entenda o motivo. O time 
vai responder a atitude do líder. 

Dou muito valor a integração com a equipe, não aceito mau 
relacionamento com a equipe. A baixa performance pode ser 
recuperada com coaching, feedback, já problemas 
comportamentais impactam o clima da organização. 



Masculino Diretor 

Masculino Diretor 

José 

E rica 

Não ter um bom relacionamento com as pessoas da empresa. 
Neste momento com uma equipe menor, é fundamental ter 
um time unido e comprometido com os objetivos da empresa. 
Um profissional contratado do mercado/concorrência 
geralmente é trazido por salário, bônus e/ou beneficios 
maiores dos que geralmente se paga para funcionários de 
carreira. Resultados regulares são insuficientes para sustentar 
alguém que se depositou alta expectativa por performance 
e/ou alto salário. 

Utilizei como base para a tomada de decisão a avaliação de 
três quesitos principais: desempenho atual (beneficio atual 
para a empresa}, potencial de desempenho (beneficio futuro) 
e impacto nas pessoas. A Érica nunca teve um desempenho 
superior. Como tem nove anos de empresa começando como 
estagiária, tudo leva a crer que essa seja a sua única 
experiência profissional e que a sua chegada à Coordenação 
tenha se dado mais por antiguidade (é a que possui mais 
tempo na empresa) do que efetivamente por mérito ou 
potencial. O fato de suas últimas três avaliações terem 
apresentado resultados abaixo do desejável pode indicar um 
reflexo dos seus problemas pessoais, como também pode ser 
o resultado de uma inadequação à função de coordenação, já 
que nos anos anteriores o desempenho era satisfatório. 
Apesar do fato de ter um filho de um ano, considerei que o 
tempo que ela tem de casa e o fato de ter um salário maior 
(decorrente do cargo de coordenação) podem gerar para ela 
uma indenização que seja suficiente o bastante para que ela 
se mantenha sem recolocação durante um tempo mais 
extenso, podendo assim reorganizar a sua vida e ter tempo 
para passar pela questão do divórcio, que normalmente é 
traumática. O texto não traz essa informação, mas 
presumindo que o marido dela trabalhe, parte da subsistência 
do filho teria que ser suprida por ele após a separação. 
Pensaria em um plano de manutenção do plano de saúde por 
um tempo adicional, pois isso tem um peso muito grande 
para quem tem filhos pequenos. O fato de ter somente 30 
anos e já ter ocupado um cargo de chefia tende a aumentar o 
grau de empregabilidade dela (considerando uma boa 
oportunidade e não somente a recolocação ). Dependendo da 
rescisão recebida ela poderia avaliar melhor as oportunidades 
pensando em uma ocupação/empresa que pudesse lhe dar a 
flexibilidade necessária para conv1ver com a maior 
dependência exigida por um filho pequeno, sem ter que abrir 
mão de uma carreira. A demissão da coordenadora também 
abriria espaço para uma possível ação de valorização do 
Ricardo, que é analista Sr e apresenta um desempenho 
consistentemente superior durante toda a sua trajetória na 
empresa. Apesar de saber que nem sempre o melhor analista 
se toma o melhor coordenador, as informações contidas no 
CASE direcionam para essa oportunidade. No caso da Julia 



também teríamos espaço para urna ação de retenção, 
garantindo que ela encontre espaço e um ambiente favorável 
a maximizar o seu potencial. O José, apesar das restrições 
indicadas sobre as dificuldades de relacionamento com as 
pessoas da empresa, pode exercer um papel importante em 
uma equipe relativamente nova corno essa, trazendo 
conhecimentos relevantes e contribuindo com a sua 
experiência no crescimento dos demais. Não fica claro se ele 
tem problemas dentro da equipe, mas o fato é que ele entrega 
seus resultados de fonna regular e tem um conhecimento de 
mercado que tende a ser relevante. O fato de sua esposa não 
trabalhar e ele estar comprometido com dispêndios de longo 
prazo podem servir como uma segurança maior na 
manutenção dele na equipe, mesmo com uma eventual 
promoção do Ricardo. Poderia ser também uma oportunidade 
ótima para se trabalhar a questão do relacionamento 
(coaching). Já vivenciei situações transfonnadoras em 
relação a parte cornportamental, em função de feedbacks de 
oportunidades perdidas. 



5 CONCLUSÃO 

O presente estudo teve como objetivo identificar quais são as semelhanças e diferenças 

nas características de tomada de decisão entre homens e mulheres em nível de gerência e 

diretoria, responder se a teoria de tomada de decisão por gênero é confinnada quando homens 

e mulheres estão nos níveis de gerência e diretoria, bem como verificar se a teoria sobre 

empowerment se relaciona com a tomada de decisão por gênero nas organizações, nos níveis 

de alta gestão. 

Ao analisar somente as respostas das características utilizadas e as respostas do case 

de demissão enviadas por e-mail, não foi possível observar uma relação direta entre elas que 

fosse possível identificar a fonna de tomada de decisão no dia a dia dos entrevistados, além 

disso, as características masculinas foram citadas por grande parte dos entrevistados nas 

escolhas das características, o que, em um primeiro momento, poderia configurar ao fato de 

que mulheres e homens em posição de gerência e diretoria utilizam características masculinas 

para tomar decisões estratégicas. As justificativas do case sobre demissão também não 

apresentaram uma relação direta com as características mencionadas, logo, não foi possível 

observar as relações entre o case e as características selecionadas, com a fonna como estes 

homens e mulheres tomavam decisões estratégicas nas suas organizações. 

Contudo, ao analisar as entrevistas abertas, realizadas presenciais e ao telefone, e 

confrontá-la com a teoria utilizada, foi possível identificar os participantes que utilizam 

características de tomada de decisão do gênero feminino e os que utilizam as características 

do gênero masculino por meio de suas explicações sobre como as decisões estratégicas eram 

tomadas em seus departamentos e o envolvimento das equipes neste processo. Esta 

identificação foi observada com base no nível de centralização da tomada de decisão ou 

compartilhamento desta com outras pessoas e esta relação com o nível de autonomia recebido 

por eles por parte da organização e envolvimento com a estratégia empresarial. Logo, nas 

entrevistas presenciais ou por telefone, foi possível identificar a relação que as características 

de tomada de decisão por gênero tinham com o empowerment entregue para os entrevistados. 

Vale ressaltar que o presente estudo teve como base analisar a tomada de decisão 

estratégica, de impacto aos negócios da organização, dado a posição na qual os entrevistados 

se encontravam no momento da entrevista. Decisões consideradas operacionais e diárias dos 

departamentos não foram questionadas aos participantes. 



Um ponto em comum observado em todos os perfis foi a preocupação com os 

resultados, citada por todos como um ponto importante na tomada de decisão estratégica e que 

deve ser considerada, independentemente do gênero, cargo de gestão, departamento ou 

características de gênero. A característica orientação aos negócios foi aprontada por vinte e 

dois entrevistados e os dois que não a selecionaram no e-mail a mencionaram durante a 

entrevista. Todos os entrevistados tiveram esta preocupação exposta, uma vez que os 

resultados positivos das empresas são primordiais para manter o negócio sustentável e é uma 

competência exigida para ocupar cargos de alta gestão em empresas privadas. Sendo assim, 

pôde-se concluir que orientação aos negócios é uma característica presente para todos os 

gêneros no momento em que estes se encontram e esta passa a ser uma preocupação inerente 

ao cargo, presente no dia a dia das tomadas de decisão estratégicas. 

Alguns entrevistados também mencionaram sobre a importância de avaliar o risco que 

as tomadas de decisão podem ter para o negócio. Uma vez que se encontram em uma posição 

de gestão, analisar risco é uma característica que pode ser levada em consideração em 

decisões estratégicas, para que possam analisar criticamente o que está sendo avaliado para a 

decisão, uma vez que a posição deles de alta gestão o fazem ter uma preocupação com os 

impactos que suas decisões terão nos negócios. 

Outra característica muito utilizada pelos participantes foi o empowerment, uma vez 

que, segundo os entrevistados, em algumas organizações os funcionários têm autonomia e 

poder para tomar decisões. Pôde-se perceber uma relação direta entre o empowerment e a 

forma como a tomada de decisão é realizada, apesar de esta característica não ser mencionada 

nas teorias de tomada de decisão por gênero citadas no estudo, ao longo das entrevistas, 

mostrou ser um conceito importante e que se relaciona em como as decisões são tomadas nas 

organizações e quais características (se femininas ou masculinas) são utilizadas por homens e 

mulheres. 

Não foi evidenciada durante a entrevista uma relação direta entre o gênero dos 

entrevistados e as características usadas por eles para a tomada decisão, ou seja, pode-se 

concluir que para os níveis de gerência e diretoria as características femininas e masculinas 

não são separadas pelo gênero, mas sim pelo nível de autonomia que estes participantes 

possuem dentro das suas organizações. Além disso, pôde-se identificar que, ao solicitar que os 

participantes elencassem as características mais utilizadas no momento da tomada de decisão 

por gênero, os participantes tendenciaram a escolher características masculinas e ao longo das 



entrevistas presenciais e ao telefone, com as perguntas abertas, grande parte deles demonstrou 

utilizar mais características femininas na prática. 

Com base no exposto acima, foi identificado o fato de que as características de tomada 

de decisão sofrem modificações com base no nível de autonomia que os entrevistados 

possuem para tomar decisões, bem como o nível de acesso a informações estratégicas da 

organização. Quando os participantes demonstraram envolvimento com as estratégias do 

negócio e com as tomadas de decisão, bem como com autonomia para tomar decisões nas 

suas áreas, foi percebido que estes entrevistados compartilhavam esta autonomia com suas 

equipes, entregando o mesmo empowerment que eles tinham para seus subordinados. Da 

mesma forma que, ao receberem informações estratégicas já com definições de como atuar e 

com uma gestão no qual este gerente ou diretor não tinha autonomia para gerenciar sua área 

de maneira independente, foi apresentado características de centralização de poder, pouco 

compartilhamento de informações e sem espaço para ouvir outras opiniões. 

Por conta desta descoberta durante o processo de entrevistas, o estudo passou a avaliar 

duas situações distintas: [l] se homens e mulheres seguem as definições de teoria sobre 

tomada de decisão por gênero, ou seja, se homens decidem com base nas características 

apontadas como sendo do gênero masculino e mulheres seguem as características apontadas 

como sendo do gênero feminino na tomada de decisão; [2] ou se haveria uma correlação entre 

o nível de autonomia destinado ao entrevistado e as características de tomada de decisão por 

gênero, podendo ser definido então que homens e mulheres utilizam características do gênero 

masculino ou feminino com base no nível de empowerment que recebem das organizações 

que trabalham. 

Ao entrevistar as pessoas que não são envolvidas nas estratégias de negócios da 

organização e que não têm autonomia elevada para tomar decisões estratégicas, estas 

demonstraram não compartilhar algumas informações e decisões com outras pessoas da 

equipe, bem como, ao se depararem com situações inéditas de tomada de decisão, estas 

preferem buscar relatórios anteriores e dados estatísticos para auxiliar na decisão. Assim 

sendo, características consideradas do gênero masculino, como ser centralizador, diretivo e 

considerar sua própria opinião puderam ser evidenciados nos entrevistados que não possuem 

o empowerment dentro da organização para seguir de forma autônoma no momento de tomada 

de decisão estratégica. 

Todavia, foi avaliado que os entrevistados, tanto homens quanto mulheres, em 

posições de gerência e diretoria, quando são envolvidos na estratégia de negócios da empresa 



e recebem autonomia e empowerment da empresa para tomar decisões estratégicas, utilizam 

com mais frequência as características ditas como sendo do gênero feminino, como 

compartilhamento de decisão, consideração pela opinião de outras pessoas, buscam outras 

pessoas para compartilhar e adquirir novos conhecimentos para a tomada de decisão e, como 

consequência, também utilizam estas características com suas equipes. 

Ou seja, o nível de autonomia está diretamente relacionado à utilização de 

características de tomada de decisão do gênero feminino e masculino. Se este tiver 

empowerment dentro da organização na sua forma de atuar e for envolvido nas estratégias 

desenvolvidas para a organização, a tendência é que a característica a ser utilizada seja a do 

gênero feminino; da mesma forma que, se este gestor tiver pouco empowerment e pouco 

envolvimento com a estratégia organizacional, este tende a se apropriar de características do 

gênero masculino na tomada de decisão estratégica. 

Como mencionado na teoria de empowerment, se ela for utilizada para a criação de 

comprometimento interno, ela cria um sentimento de compromisso dos funcionários com o 

propósito da empresa, uma vez que entrega aos funcionários o poder de tomar decisões de 

forma autônoma, gerando engajamento dos funcionários para realizar um trabalho de melhor 

qualidade, portanto, pode-se concluir que as características de tomada de decisão do gênero 

feminino, aliadas ao nível elevado de autonomia na organização, podem aumentar o 

comprometimento interno dos funcionários com as organizações, demonstrando assim uma 

intima relação entre o empowerment e a utilização de características de tomada de decisão do 

gênero feminino (Hindle, 2008). 

Com este estudo pôde-se verificar então que o nível de comprometimento interno, ou 

seja, o sentimento de engajamento dos funcionários com o propósito da organização está 

associado ao empowermellf que estes recebem das organizações para agir e tomar decisões 

como se fossem os donos do negócio. Por outro lado, as características consideradas do 

gênero feminino e masculino pela teoria da tomada de decisão por gênero não se confirmou 

como sendo aplicada por homens e mulheres, quando estes se encontram em níveis de 

gerência e diretoria nas organizações. Entretanto, foi possível verificar que o nível de 

autonomia que os entrevistados possuem em suas organizações está intimamente associada a 

utilização de características do gênero feminino ou masculino. 

Em 92% dos entrevistados, pôde-se concluir que pessoas que trabalham em empresas 

nas quais o nível de autonomia e o empowerment dado aos funcionários é elevado, estes 

entrevistados utilizam predominantemente as características do gênero feminino, 



independentemente do gênero ou nível de gestão. Em contrapartida, quando o nível de 

autonomia e empowerment entregue pela organização é baixo, os entrevistados tiveram uma 

tendência a utilizar características do gênero masculino em suas tomadas de decisão. 

Além disto, também foi observado que, para posições de alta gestão, a preocupação 

com os resultados é inerente a todos os gêneros e formas de tomada de decisão, 

independentemente se as características utilizadas são do gênero feminino ou masculino, uma 

vez que estão em uma posição de alta gestão, a orientação aos negócios é utílizada no dia a 

dia, sendo a única diferença a forma como esta orientação será seguida pelo gestor, ou seja, se 

esta será centralizada ou compartilhada. 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo buscou contribuir para as teorias de tomadas de decisão por gênero, 

acrescentando ao estudo a pesquisa sobre como homens e mulheres, em posição de gerentes e 

diretores, tomam decisões estratégicas, uma vez que este é um tema latente nas organizações e 

este tema, levando em consideração os cargos dos entrevistados, ainda não foi muito 

explorado no Brasil. Com base nisto, o estudo buscou homens e mulheres em empresas 

situadas no Estado do Rio de Janeiro que estivessem em posições de gerência e diretoria e que 

pudessem contribuir com suas experiências de tomada de decisão. 

Ao longo das entrevistas foi percebido que para este grupo entrevistado, as 

características de tomada de decisão do gênero feminino e masculino não se relacionam 

diretamente ao fato de serem homens ou mulheres. Concluiu-se que estas características são 

utilizadas de acordo com o nível de autonomia e empowerment que os entrevistados têm nas 

suas organizações. Foi observado que, para níveis de gerência e diretoria, a autonomia é uma 

característica relevante para sejam definidas as características de gênero a serem utilizadas, ou 

seja, se as características predominantes serão as do gênero masculino ou feminino. 

6.1 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS E ACADÊMICAS 

Espera-se que esta pesquisa tenha incentivado e despertado o interesse para o 

desenvolvimento de outros estudos acadêmicos relacionados à tomada de decisão por gênero 

para os níveis de gestão das empresas. 

Assim, diante da escassez de trabalhos acadêmicos sobre o tema, acredita-se que esta 

pesquisa tenha ampliado o conhecimento sobre a tomada de decisão gerencial por gênero e 

sua relação com a teoria de empowerment. 

Neste trabalho pôde ser verificado que as características de tomada de decisão por 

gênero, quando os funcionários estão em posição de gerência de diretoria, são utilizadas de 

acordo com o nível de empowerment que a organização entrega para este funcionário . Quando 

maior for o empowerment e a autonomia entregue ao funcionário, maior será a utilização de 

características femininas para a tomada de decisão. Do contrário, se o nível de autonomia e 

empowerment for baixo, as características masculinas serão utilizadas. 



Espera-se que este trabalho possa prover às organizações e a Academia novas 

correlações nos embasamentos teóricos e que ainda não foram considerados, de modo que por 

meio das descobertas realizadas neste estudo as organizações possam conduzir o seu processo 

de tomada de decisão gerencial com base nas características que desejam implementar na 

organização. 

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Recomenda-se, com base nas implicações dos resultados e das límitações indicadas na 

pesquisa, a elaboração de estudos futuros com o intuito de acumular novos conhecimentos 

sobre tomada de decisão gerencial por gênero e proporcionar maior robustez aos resultados 

encontrados. 

Sugere-se, também, ampliar a pesquisa considerando os fatores organizacionais, como 

a cultura, de forma a verificar outros impactos que ela traz para as escolhas das características 

utilizadas na tomada de decisão. 

Como questões sobre a nacionalidade das empresas não foram avaliadas no momento 

da presente pesquisa, recomenda-se para futuros estudos a análise de questões culturais das 

nacionalidades das organizações e a verificação se esta a cultura da nacionalidade da empresa 

influencia a cultura organizacional e o modo como os processos de tomada de decisão 

acontecem nas organizações. 

Seria também interessante ter em estudos futuros, uma análise em maior profundidade 

sobre o histórico profissional dos participantes, no qual fosse possível identificar se 

características e valores individuais se sobrepõem às características organizacionais. 

Orienta-se também um estudo de maior profundidade no qual possa ser avaliado o 

nível de comprometimento interno de gerentes e diretores com as organizações, comparando 

com as características de tomada de decisão do gênero feminino e masculino, bem como com 

o nível de autonomia que estes possuem nas organizações. 

Como outra possibilidade para estudos futuros, recomenda-se expandir a pesquisa 

geograficamente, com o intuito de identificar como as tomadas de decisão acontecem em 

níveis gerenciais e de diretoria em outras regiões do Brasil e finalmente, como o tema tomada 

de decisão por gênero em níveis de gerência e diretoria é um tema relevante para todas as 



organizações em todos os países e não apenas no Brasil, sugere-se ampliar a pesquisa 

internacionalmente, considerando gerentes e diretores, do gênero feminino e masculino, de 

outros países, a fim de confrontar os resultados obtidos na presente pesquisa. 
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO UTILIZADO DURANTE A ENTREVISTA QUALITATIVA: 

1. Segmento de atuação da empresa em que trabalha: 

2. Número de funcionários: 

3. Cargo: 

4. Idade: 

5. Estado Civil: 

6. Filhos: 

7. Formação Acadêmica: 

8. Tempo de atuação no mercado de trabalho: 

9. Tempo na posição atual: 

10. Número de funcionários na equipe: 

11. Como foi a sua trajetória de carreira até a posição? Como é a estrutura hierárquica que 
você se encontra hoje? 

12. Na empresa em que trabalha existem mais homens ou mulheres em posição de 
gerência e diretoria? Quais são os motivos, na sua opinião, para este sexo ser 
predominante nestas posições? 

13. Como é o seu relacionamento profissional com os demais gestores da empresa, em 
relação a levar em consideração suas opiniões, incluir você em reuniões e 
participações nas tomadas de decisão? 

14. Como é a interação com a sua equipe nas tomadas de decisão? 

15. Como é a interação com os seus superiores nas tomadas de decisão? Eles participam 
do processo de tomada de decisão, são consultados somente para a aprovação da 
decisão ou você tem autonomia para decidir sem ter que consulta-los? 

16. Quando você precisa tomar uma decisão por uma situação inédita na sua área e que vai 
ter um impacto nos negócios, como você prefere analisar o caso? 

17. O que você leva em consideração no momento de decisões estratégicas e de impacto 
direto nos negócios da empresa? 

Case: 

Sua empresa está passando por uma redução de custos e todos os departamentos precisarão 
demitir pessoas das suas equipes. Você tem urna equipe com quatro funcionários no qual um 

deles precisará ser desligado: 



• Ricardo é o analista sênior, 35 anos, solteiro e sem filhos, com desempenho acima da 
média em todas as avaliações e trabalha na empresa há 4 anos. 

• Erica é a coordenadora da sua equipe, começou na empresa como estagiária há 9 anos 
e hoje tem 30 anos, está se divorciando e tem um filho de 1 ano. Suas avaliações de 
desempenho sempre foram dentro do esperado, porém suas últimas três avaliações 
anuais não foram boas e o resultado ficou abaixo do desejável. 

• José tem 40 anos, está na sua equipe há 3 anos e veio da concorrência para a sua 
equipe. Suas avaliações são regulares desde que entrou, e não é bem relacionado com 
as pessoas da empresa. Sua esposa não trabalha e recentemente eles trocaram de 
apartamento, que está sendo financiado pela Caixa Econômica. 

• Julia é a funcionária mais recente na equipe. Com 24 anos, ela está na empresa há 8 
meses e ainda vai participar da primeira avaliação de desempenho. Recém-formada e 
com um desempenho que supera as expectativas, ela já trouxe melhorias para o setor e 
tem um excelente relacionamento com todos da empresa. Mora com os pais em um 
apartamento em Ipanema. 

Qual dos funcionários você decidiria de demitir? Por que? 

Quando precisa tornar decisões estratégicas para o departamento e que podem impactar os 
negócios ou a vida dos seus funcionários, com quais características abaixo você mais se 
identifica? Escolha até 7 características e coloque em ordem de importância para você, sendo 
1 a que você mais se identifica e 7 a que você só se identifica em alguns momentos de tornada 

de decisão: 

• Considero minhas emoções 

• Sou objetivo 

• Busco dados estatísticos 

• Considero minha Intuição 

• Só escuto a razão 

• Uso da criatividade 

• Me preocupo com a hierarquia 

• Compartilho informações 

• Escuto as opiniões dos outros 

• Considero só minha própria opinião 

• Sou orientado aos resultados 

• Sou orientado às pessoas 

• Sinto certa insegurança 


