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1. RESUMO DO PROJETO 
 

A pesquisa pretende analisar os motivos que levaram as mulheres a serem sub-representadas 

nos cargos de alta administração empresarial no Brasil, mais especificamente nos conselhos de 

administração e diretorias. Para tanto, o planejamento para pesquisa se deu em duas fases. A 

primeira já finalizada consistiu em uma investigação com vistas a atestar a sub-representação, 

realizar diagnóstico numérico do espaço da mulher nestes cargos, bem como avaliar as variáveis que 

influenciam a presença de mais ou menos mulheres nesses ambientes, o que foi apresentado no 

nosso “Women’s participation in sênior management positions: Gender social relations, Law and 

Corporate Governance” (Di Miceli, Donaggio, Pinto e Ramos).  

Parte desses dados foram atualizados e constam do Relatório “Mulheres em altos cargos de 

gestão” (Pinto e Terreri). 

A segunda – objeto do presente relatório – buscou ouvir aqueles que estão nos altos cargos 

ou são candidatos a eles e avaliar os motivos pelos quais as mulheres são sub-representadas. Por 

meio da metodologia da análise de discurso, foram investigadas causas da sub-representação de 

mulheres para se pensar em soluções adequadas para reduzir a desigualdade de gênero nesses 

espaços. 

O trabalho pretende responder, a partir desses discursos, duas perguntas centrais: (i) em 

primeiro lugar, quais as causas da sub-representação de mulheres em cargos de alta gestão?; e (ii) 

Diante das causas encontradas, quais são as melhores práticas, políticas públicas ou privadas para 

atacar a indesejável sub-representação? 

 

METODOLOGIA 

 

A investigação dos motivos para sub-representação de mulheres foi realizada por meio da 

condução de entrevistas semiestruturadas com atores envolvidos no processo decisório de escolha 

de profissionais para esses assentos, bem como homens e mulheres que ocupam altos cargos.  
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As referidas entrevistas semiestruturadas foram feitas a partir de um roteiro com perguntas 

básicas para atingir o objetivo da pesquisa e com perguntas complementares que surgiram ao longo 

da entrevista. O roteiro básico de perguntas segue anexo ao presente relatório como Apêndice A. 

A composição da amostra de entrevistados se deu (i) pela representatividade setorial e de 

tipo de controle da companhia a que o entrevistado se vincula; bem como (ii) representantes homens 

e mulheres ocupantes de cargos de alta gestão.  

Desta forma, os nomes dos primeiros entrevistados foram aleatoriamente escolhidos a partir 

da base de dados constituída na primeira fase da pesquisa a partir de algumas variáveis: gênero; 

ocupar ou não o cargo de diretor; ter ou não ocupado assento em conselho de administração; 

raça/ascendência étnica. Em seguida, foi utilizado o método de bola de neve (snowball sampling), 

por meio do qual cada entrevistado era solicitado a fornecer o nome e contato de, pelo menos, uma 

outra pessoa que exerce (ou já exerceu) um cargo de alta gestão. Os convites para realização das 

entrevistas foram enviados por e-mail a cada um dos nomes constantes de uma lista com todas as 

indicações. Ao todo foram enviados convites para 200 pessoas.  

As entrevistas foram realizadas presencialmente em locais escolhidos pelos entrevistados, 

com exceção de uma entrevista que foi realizada por Skype, uma vez que a pessoa reside em uma 

cidade do interior de São Paulo.  

As entrevistas foram realizadas no período de 07 de maio a 07 de novembro de 2018, todas 

foram gravadas, transcritas e, posteriormente foi feita a análise de discurso por meio de softwares 

de tratamento de dados qualitativos (NVivo).  

Os pesquisadores requereram que cada indivíduo entrevistado assinasse um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual descreve brevemente a pesquisa e os riscos de 

participação do entrevistado. O consentimento foi registrado com assinatura física.  

Na transcrição das entrevistas, os entrevistados são identificados como “Entrevistado 

[número]”, não havendo referência ao nome dos indivíduos e das empresas. Foi elaborada uma 

planilha com o controle dos entrevistados, na qual consta o cargo ocupado, gênero e raça do 

entrevistado, idade e ramo da empresa, visto que estas são variáveis da pesquisa. Foram tomadas 

todas as medidas necessárias para proteger as informações pessoais dos indivíduos e das empresas 

as quais os mesmos estão vinculados, de modo a permitir que trechos das entrevistas sejam 
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mencionados nos artigos e relatórios e não resultem em riscos ou constrangimentos aos 

participantes. 

 

2. DESAFIOS 
 

Um dos principais desafios enfrentados foi conseguir pessoas que ocupavam (ou já ocuparam) 

cargos de alta gestão e estivessem dispostas a participar do estudo. Conforme mencionado acima, 

os convites para realização das entrevistas foram enviados por e-mail para 200 (duzentas) pessoas. 

Todavia, apenas foi possível realizar entrevistas com 32 pessoas, o que corresponde a 13,79% dos 

convidados.  

Em muitos casos, recebemos respostas negativas informando que (a) as empresas não 

autorizaram a participação no estudo, (b) a pessoa não se sentia confortável em falar pois tinha sua 

figura vinculada ao nome da empresa e (c) a empresa estava passando por uma operação de fusão 

ou alienação, não sendo permitido divulgar informações a terceiros naquele momento. Nota-se, 

porém, que na maioria dos casos, os e-mails foram simplesmente ignorados, sem que fosse enviada 

uma justificativa para a não participação. 

Por fim, notamos que muitas pessoas, especialmente de cargos de gerência e diretoria, 

demonstraram receio de poderem ser identificadas de alguma forma e isso prejudicar sua posição na 

empresa. Isso demonstra que a preocupação da equipe em garantir a confidencialidade e o 

anonimato dos participantes foi fundamental, pois caso contrário o número de participantes do 

estudo poderia ser ainda menor.  

 

 

 

3. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 

Conforme mencionado acima, foram enviados 200 convites para pessoas que ocupam ou 

ocuparam cargos considerados de liderança em empresas localizadas em cidades da Grande São 

Paulo. No entanto, apenas recebemos respostas positivas e confirmações de agendamento de 32 

pessoas.  
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No que se refere à distribuição dos entrevistados por gênero, nota-se uma maior proporção 

de mulheres (65,6%) do que de homens (34,4%). 

 

Distribuição por gênero 

 Frequência Porcentagem 
Homem 11 34,4 % 

Mulher 21 65,6 % 

Total 32 100,0 % 

 
 

Quanto à diversidade étnico-racial da amostra, os dados indicam, ainda, que a maioria das 

pessoas entrevistadas é branca (90,6%), tendo sido possível entrevistar apenas 3 (três) pessoas que 

se autodeclararam como pardas, o que corresponde a 9,4% da amostra de entrevistados.  

 

 

 

Não foi possível entrevistar pessoas pretas, o que dificultará a verificação das percepções 

sobre as perguntas de pesquisa de acordo com a raça/cor. Vale destacar, ainda, que todas as pessoas 

pardas entrevistadas são mulheres e que nenhuma delas ocupa cargos de alta liderança (CEO e 

Conselho de Administração).  

Tabulação cruzada das variáveis gênero e raça/cor  

 Raça/Cor 
Total 

Branca Parda 

Gênero 

Homem Contagem 11 0 11 

% em Raça/Cor 37,9% 0,0% 34,4% 

Mulher Contagem 18 3 21 

% em Raça/Cor 62,1% 100,0% 65,6% 

Total 
Contagem 29 3 32 

% em Raça/Cor 100,0% 100,0% 100,0% 

90,6%

9,4%
0,0% 0,0% 0,0%

Branca Parda Amarela Preta Indígena

Distribuição dos participantes segundo cor/raça
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 Os participantes da pesquisa possuem uma ideia média de 46,6 anos, sendo que a idade 

mínima é de 36 anos e a máxima 66 anos.  

Com relação aos cargos ocupados pelos entrevistados, buscamos entrevistar pessoas que 

ocupavam ou já tinham ocupado os seguintes cargos: (i) CEO (ou Presidente); (ii) Vice Presidente; (iii) 

Conselheiro(a); (iv) Diretor(a); (v) Gerente e (vi) outros cargos de liderança como, por exemplo, 

sócio(a). Conforme indicado na tabela abaixo, o cargo com maior número de participantes é o de 

Diretor(a) (40,6% da amostra), seguindo do cargo de CEO com 25% da amostra.  

 

 

  
 Ainda com relação à distribuição de gênero nos cargos ocupados pelos entrevistados, nota-

se a maior participação de CEOs homens (75%) e de mulheres diretoras (61,5%).  

Tabulação cruzada entre gênero e cargo ocupado 

 Cargo Ocupado (atual ou recente) 
Total 

CEO Conselheiro(a) Diretor(a) Gerente Qualquer 
Vice 

Presidente 

Homem 
Contagem 6 0 5 0 0 0 11 

%  75,0% 0,0% 38,5% 0,0% 0,0% 0,0% 34,4% 

Mulher 
Contagem 2 4 8 3 1 3 21 

% 25,0% 100,0% 61,5% 100,0% 100,0% 100,0% 65,6% 

Total 
Contagem 8 4 13 3 1 3 32 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

25,0%

12,5%

40,6%

9,4%

3,1%

9,4%

CEO

Conselheiro(a)

Diretor(a)

Gerente

Qualquer

Vice-Presidente

Distribuição dos participantes segundo cargo ocupado
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No que se refere ao setor econômico das empresas, foi possível abarcar uma ampla gama de 

setores, sendo que os com maior participação na pesquisa foram os de varejo (18,8%), tecnologia 

(12,5%), financeiro (9,4%), auditoria e consultoria (9,3%) e indústria automobilística (6,3%), indústria 

(6,3%), imobiliário (6,3%).  

 

 

 

 

3,1%

9,4%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

9,4%

6,3%

6,3%

6,3%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

12,5% 18,8%

Academia

Auditoria / Consultoria

Comunicação

Consultoria

Educacional

Empresas de Benefícios

Energia

Financeiro

Imobiliário

Indústria

Indústria Automobilística

Livraria

Logística

Propaganda

Seguro

Tecnologia

Varejo

Distribuição dos participantes segundo setor econômico da empresa
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4. TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

Segundo o relatório Women in the Workplace 2017 (Lean In e McKinsey & Company1), em 

comparação com homens da mesma raça/etnia, as mulheres são menos propensas a aspirar altos 

cargos executivos (p. 10-11). O relatório sustenta que a disparidade nas promoções tem relação com 

o fato das mulheres serem menos propensas a receber conselhos de gerentes e líderes seniores sobre 

como avançar (mentorship e sponsorship). E que probabilidade de gestores auxiliarem na progressão 

(com conselhos sobre como avançar e navegar a política da empresa) é ainda menor no caso das 

mulheres negras.  

No que se refere à questão a respeito da trajetória profissional e ao desejo de ascensão na 

carreira, a maioria dos entrevistados nessa pesquisa afirmou sempre ter tido o objetivo e a ambição 

de ascender profissionalmente, assumir novos desafios e liderar pessoas, contradizendo os dados da 

McKinsey.  

Em alguns casos, os chefes e gestores foram mencionados como atores relevantes na 

trajetória e formação profissional, seja em razão de feedbacks construtivos a respeito das habilidades 

que precisavam ser desenvolvidas e aprimoradas e da indicação de caminhos e oportunidades dentro 

da empresa, seja em decorrência de desafios que foram dados aos entrevistados e que os auxiliaram 

em momentos específicos da carreira.  

Já alguns entrevistados destacaram que enfrentaram barreiras no desenvolvimento 

profissional relacionadas a seus gestores, visto que estes tinham receio que o entrevistado assumisse 

o seu cargo, o que denota que, no Brasil, os líderes ainda não compreenderam que faz parte da 

descrição de altos cargos a mentoria para que seus subordinados ascendam.  

Vale destacar, ainda, que poucos entrevistados destacaram que o desejo de ascensão estava 

diretamente relacionado a sua origem e situação familiar e à necessidade de auxiliar financeiramente 

seus familiares.  

Um ponto interessante é que um dos entrevistados destacou que a questão do interesse e 

desejo de avançar na carreira é utilizado por sua empresa como um critério de avaliação de seu 

programa de talentos. Nesse caso, é necessário que o profissional demonstre que deseja ascender, 

o que pode ser um empecilho para pessoas com perfis diferentes (por exemplo, introvertidos ou 

pessoas com mais dificuldade de negociação) ou pertencentes a determinados grupos.   

                                                           
1https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Gender%20Equality/Women%20in%20the%20
Workplace%202017/Women-in-the-Workplace-2017-v2.ashx  
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Sim, inclusive essa é um, esse é um dos critérios, é, na [empresa] a gente tem 
um programa de talentos, como em outras várias outras empresas. Pra gente 
identificar (sic) uma pessoa com talento um dos critérios é que ela tenha 
ambição, né, a vontade, e demonstrar isso. Porque senão não adianta a 
empresa investir, pode fazer o que quiser, mas se a pessoa não tem isso, não 
adianta. Obviamente em diferentes momentos da minha vida eu estava mais 
propensa ou mais agressiva nesse sentido, em outros menos, mas sempre 
tive interesse em avançar na carreira.  
[...] 
Pois é, se a pessoa tem dificuldade e não se expõe para se desenvolver, ela 
não vai ser desenvolvida mesmo. Então assim se a pessoa tem dificuldade, 
mas ela quer ela vai ter que se desafiar e aí já é, já acaba sendo uma seleção 
mesmo para o tipo de cultura que a [empresa] tem, essa cultura mais, que é 
uma cultura americana, que é uma cultura que você, que não é paternalista, 
então você tem que buscar o seu, os recursos tão aí, a proposta é que sejam 
mais acessíveis para todos de maneira transparente, mas já falamos sobre 
isso, enfim, tentamos, mas na prática é difícil isso. Mas se a pessoa realmente 
tem essa dificuldade e não se desafia ela não vai, vai ser difícil mesmo. 
(Respondente 27) 

 

Isso se conecta com o questionamento a respeito do sonho profissional dos respondentes. 

Nota-se que a maioria dos respondentes que ocupam cargos altos (presidência, CEO) afirmaram que 

já chegaram onde desejavam e agora querem realizar outras atividades.  

Alguns respondentes apontaram o desejo de alcançar cargo mais altos do que os que ocupam 

atualmente, mas nem todos pensam em um cargo específico. Além disso, alguns destacaram que não 

pensam em um cargo específico, mas sim no legado que seu trabalho na empresa irá deixar.  

 
5. EMPRESAS E FAMILIARES 

 

A maioria dos respondentes afirmou que não há familiares nas empresas em que trabalham. 

Ademais, em grande parte das empresas participantes há restrições à subordinação direta, de modo 

que a alocação dos funcionários evita conflitos de interesse e a ocorrência de situações em que 

familiares são diretamente subordinados. No entanto, há outras em que não há qualquer regra 

formal sobre a participação de familiares. 

Chama a atenção o caso de uma empresa familiar que há alguns anos aprovou uma regra 

proibindo a participação de filhos e cônjuges do presidente/CEO na empresa. Nota-se, assim, que 
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algumas empresas familiares estão alterando suas regras de governança para que a gestão se torne 

profissional e não relacionada ao pertencimento à família controladora. 

Outra respondente de uma empresa familiar também destacou a importância de 

modernização de grupos familiares e da gestão profissional, deixando a família apenas nos órgãos de 

governança superior (conselhos).  

 
Eu sou terceira geração. Aí tem o meu pai, e meus dois tios, segunda geração. 
E eu componho a terceira geração que hoje tem 10 pessoas. Então, vários 
desses 10 foram executivos na empresa. E hoje todos migraram para os 
órgãos de governança. Então, a gente como terceira geração participou 
ativamente desse processo de fazer essa modernização do grupo. Agora, 
interessante porque a gente acredita muito no modelo de gestão que é 
controle familiar e gestão profissional, mas uma governança ativa, que 
conhece dos negócios, que olha mercado, que está super antenada com a 
parte estratégica, de tendências. (Respondente 28) 

 

 Também chama atenção o fato dos herdeiros de empresas familiares terem uma preocupação 

em não serem vistos apenas como “filhos dos donos”, mas sim como executivos experientes e 

competentes. Assim, nota-se que um deles atuou no mercado antes de ingressar no negócio da 

família e outro trabalhou na empresa familiar desde cargos iniciais (estoquista) até chegar à 

presidência. 

 
Eu acho que, tendo uma conduta extremamente profissional, porque a última 
coisa que eu queria era ser vista na empresa como a filha do dono, meio que 
está aí por acaso. Eu sou profissional, eu tenho o meu nome, e eu quero fazer 
diferença, mas é super legal você fazer diferença numa coisa que você tem 
relação emocional, propósito, que você está preocupada com o legado. Então 
foi uma experiência bastante interessante. Então, como gestão, eu saí em 
maio de 2017, quando a gente contratou o primeiro CEO não familiar. 
(Respondente 28) 
 
Eu fui estagiário, fiz alguns programas, mas... Aqui dentro eu comecei como 
estoquista, passei por praticamente todos departamentos da empresa até 
assumir cargos de gerência e de direção, depois eu... Mas é uma carreira 
interna, mesmo e fui crescendo. Quando eu entrei aqui a empresa tinha 36 
funcionários, hoje nós somos mais de 2 mil. (Respondente 7) 
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6. FATORES QUE DIFICULTARAM A PROGRESSÃO 

 

Na questão que indagava se os respondentes se recordavam de algum fator que dificultou 

sua progressão na carreira, chama atenção o fato de um número relevante ter afirmado que não se 

lembram de dificuldades específicas.  

Apenas as mulheres destacaram a questão do machismo, de falhas na autopromoção e a 

ocorrência de momentos de dúvida sobre como conciliar a vida pessoal (filhos e casamento) e os 

próximos passos da carreira. Uma das respondentes, por exemplo, destacou a questão de ter que 

abrir mão de uma pós-graduação no exterior por conta dos filhos. 

 
E aí quando eu olho para esse momento, para minha trajetória lá atrás, uma 
das grandes dificuldades, eu fui a primeira mulher na área comercial da 
empresa a ter filho, a casar, e eu tive que quebrar um monte de barreira. [...] 
Eu disse, gente, não é porque eu tive filho que eu vou ficar mole, que eu não 
vou render, que eu não vou performar, que eu não vou entregar. [...] Então, 
eu tive que quebrar uma série de paradigmas aqui dentro, que abriu talvez a 
porta para um monte de gente. (Respondente 18) 
 
Eu mesma fui mãe no meio dessa jornada aí, né, que eu não falei, eu tenho 3 
filhos [...]. E eu acredito muito e a gente trabalha bastante aqui com a questão 
de vieses inconscientes e tudo mais, e eu acho que a mulher, nós mesmas 
temos um, em alguns momentos, né, pensamentos tipo, não vai dar, eu não 
vou dar conta. (Respondente 24) 
 
Eu acho que, assim, tem opções de escolha. Então, por exemplo, tem a haver 
com a questão do equilíbrio mais forte na sua pergunta. Sei lá, de repente, se 
eu estou com filhos pequenos. E eu ia fazer um MBA fora, aí eu cancelei, e fiz 
o MBA aqui. (Respondente 28) 
 
Que eu tive que abrir mão, né? E também em alguns momentos é claro que 
ficou uma dúvida, né? O que fazer? Então eu abro mão desse momento e 
espero, né, em função de ou meus filhos ou mesmo o casamento, né? Um 
contato maior com amigos... Então eu não vou dizer que não houve dúvida: 
houve. (Respondente 4) 

 

Alguns entrevistados destacaram dificuldades relacionadas à não proficiência de idiomas 

estrangeiros em empresas multinacionais. Apesar de ter sido relatado como uma dificuldade, nota-

se que em dois casos isso não impediu os entrevistados – homens brancos - de chegarem à posição 
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mais alta da empresa (CEO). Trata-se de um aspecto interessante, visto que a não proficiência em 

idiomas é recorrentemente utilizada como argumento para a não contratação de pessoas negras por 

empresas e organizações.  

 
Outra coisa que eu sofri bastante na minha carreira, eu aprendi inglês tarde. 
Eu resisti muito a essa coisa da língua, né? Não tinha facilidade, não gostava. 
E quando eu comecei a perder oportunidades de carreira, ainda no mercado 
de seguros, não para, isso aqui é uma doença. Eu preciso resolver isso aqui. 
Ou eu faço essa cirurgia e tiro essa deficiência, ou eu não vou conseguir andar 
para frente na carreira que estava no planejamento que eu sempre fiz para 
mim. E aí eu resolvi estudar de verdade.  
[...] 
Língua é um fator limitante sempre, principalmente em empresas que tem 
sede fora do Brasil - por mais que a gente fale a língua não é nativo, então ter 
começado tarde com o estudo de língua foi limitador. (Respondente 3) 
 
Há sim, há sim, acho que o que mais dificultou minha progressão foi 
definitivamente a minha habilidade com línguas, eu como comecei a 
trabalhar, comecei a estudar línguas mais tarde eu até os 25 anos eu não 
falava uma palavra em inglês. Isso você pode imaginar que em empresas 
como a que eu trabalho hoje a exigência em torno disso é enorme, mas eu 
também acho que consegui buscar o tempo perdido. Acho que isso foi o que 
mais dificultou, o que mais me pressionou foi [...] falar inglês, mas hoje em 
dia isso está absolutamente superado, hoje não, já há algum tempo. 
(Respondente 16) 

 

Um outro fator interessante é a menção à formação em outra área e a necessidade de 

determinados conhecimentos técnicos como uma barreira. Segundo alguns entrevistados, a 

progressão na carreira poderia ter sido mais veloz caso eles tivessem mais conhecimento em 

determinadas áreas. O Respondente 16 mencionou que em razão de sua formação em geologia, ao 

ingressar no mundo corporativo foi necessário realizar cursos e treinamentos relacionados a finanças 

e administração para que ele pudesse competir em igualdade de condições com outros colegas por 

posições.  

 
Eu acho que me faltou em algum momento uma fundamentação financeira. 
[...] Se eu tivesse tido mais formação de economia e de administração, eu 
teria galgado algumas posições mais rápido. (Respondente 1) 
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Teve coisas, por exemplo, o fato de que quando eu comecei a trabalhar na 
[empresa] eu trabalhava numa fábrica e não era engenheira, né. E era uma 
fábrica, era um ambiente muito masculino, né, que era um ambiente de 
fábrica há 20 anos atrás e que a idade média era 40 anos e eu tinha 20. Então 
isso criava uma dificuldade não só pela questão de gênero, né, mas muito 
também pela questão de credibilidade técnica, entendeu, porque eu não era 
engenheira. Então até eu aprender e demonstrar que eu tinha capacidade, 
isso por exemplo foi uma dificuldade, né. Quando eu fui pra, quando eu 
assumi minha primeira diretoria na área de relações públicas e 
governamentais eu tive uma dificuldade enorme, por exemplo, eu não tenho 
formação nem de jornalista, nem de comunicadora, nem de relações 
governamentais. Então eu tinha que liderar um time de especialistas sem 
saber do que se tratava. Isso foi muito difícil, assim, foi um desafio muito 
grande. E aí em algum momento que eu vi que eu não ia saber, não ia 
conseguir saber mais ou saber o suficiente para discutir com aquelas pessoas 
naquele nível eu resolvi que eu ia contribuir com o que eu sabia que era 
negócio comercial, então o meu propósito naquele job foi transformar essa 
área numa área muito mais próxima da área comercial, por exemplo. 
(Respondente 27) 

 
7. MODELOS E CARACTERÍSTICAS 

 

 Iris Bohnet indica que o baixo número de mulheres em posições de liderança faz com que as 

demais integrantes do sexo feminino não tenham referenciais (role models), prejudicando a 

perspectiva na progressão da carreira e retroalimentando a percepção de que é impossível para 

mulheres chegar aos níveis mais altos (Bohnet, 2016). A maioria dos respondentes afirmou que a 

presença de mulheres em cargos de liderança contribuiu para a alavancagem de movimentos de 

inclusão.  

 Algumas entrevistadas afirmaram o papel simbólico de mulheres na liderança, visto que estas 

servem de exemplo para outras mulheres e mostram que é possível chegar a cargos mais altos. Uma 

entrevistada destacou que as mulheres se sentem mais acolhidas, pois veem um exemplo a ser 

seguido e tem segurança psicológica de que é possível, por exemplo, ser feminina, mãe e líder de 

uma grande empresa.  

Segundo uma das entrevistadas, o fato dela ter sido a primeira mulher a assumir um cargo de 

liderança na empresa contribuiu para os movimentos de inclusão e para a criação de políticas em 

prol de mães exatamente porque ela é mulher e luta pelas mulheres.  
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Vale destacar, ainda, a menção à necessidade de mulheres com diversos perfis na liderança 

como forma de possibilitar que as mulheres se inspirem em diferentes modelos, seja com relação ao 

perfil profissional ou em relação à estruturação da vida pessoal. Ou seja, é importante que as 

mulheres possam perceber que há vários modelos possíveis – mulheres mais “femininas” ou que 

tiveram que se masculinizar, mulheres solteiras, casadas, com filhos ou sem.  

Nota-se também uma diferença de percepção entre as mulheres mais jovens e as mais velhas. 

Enquanto muitas respondentes jovens afirmaram que se espelham em mulheres que já alcançaram 

posições mais altas no seu setor ou em outros setores, as mulheres mais velhas afirmaram que ou 

não haviam modelos femininos na época ou não queriam se espelhar nas mulheres que eram líderes 

em razão de suas características. Há alguns anos, em razão da existência de pouquíssimas mulheres 

em cargos de liderança, os modelos acabavam sendo mais masculinos.  

No que se refere à necessidade de mulheres terem atitudes semelhantes aos homens para 

progredirem na carreira, a maioria dos respondentes afirmou que isso ainda é necessário. Nota-se 

que houve uma melhoria nos últimos anos com relação aos estereótipos femininos e masculinos no 

ambiente de trabalho, mas ainda há valorização de características consideradas como tipicamente 

masculinas como assertividade e dureza. Em geral, pessoas (homens e mulheres) que apresentam 

características tipicamente femininas como emotividade e delicadeza podem ser vistas como frágeis 

e incapazes de dar conta de determinadas situações. Por outro lado, as mulheres que apresentam 

características tipicamente masculinas – como assertividade – correm o risco de serem vistas de 

forma estereotipada como “solteirona”, “recalcada”, “maluca”. Assim, os respondentes apontaram 

que é necessária inteligência emocional para verificar como a pessoa deve atuar naquele ambiente 

para ser ouvida e respeitada, visto que o comportamento exigido varia de acordo com o contexto da 

empresa, o setor e outros fatores.  

 
Eu acredito sim, ainda é necessário a mulher ser mais assertiva, ela ter uma 
postura mais combativa pra ainda se fazer valer nos negócios, né. E 
normalmente mulheres mais sensíveis elas são vistas ainda como não 
preparadas, né. Esse aspecto eu acho que ainda é um ponto a ser trabalhado 
porque é a forma do feminino, ele não precisa assumir características 
masculinas pra se fazer valer. Mas ainda hoje eu acho que isso ainda pesa. 
(Respondente 22) 
 
Eu acho que são vistas de forma positiva. Eu acho que ainda fica uma coisa, 
ah, aquela mulher, eu tenho uma grande amiga, que trabalho inclusive aqui 
numa área grande, de interface, que trabalha com várias áreas, é um hub ai 
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no meio. E ela tem problemas seríssimos, porque ela é doce, ela é 
delicadíssima, mas ela é extremamente eficiente. Ela performa muito, 
praticíssima, mas ela fala, cara, esse meu jeito é um problema. Porque as 
vezes pode passar por, ah meu deus, ela é fragilzinha, ela não vai resolver, ela 
não vai dar conta. E ela fala, puta, como que eu faço, pra ser legítima e ser 
real comigo? E, ao mesmo tempo, eu conseguir traduzir pra empresa que sim, 
eu vou conseguir dar conta dessa equipe. É muito louco. (Respondente 18) 
 
Eu acho que o preconceito existe, é natural do ser humano. Então, 
naturalmente, eu custo acreditar que uma pessoa, uma mulher que a cada 
reunião que alguém fale mais alto, ela sai chorando da sala de reunião, que 
essa moça vai ser, né, almejada para assumir a presidência da companhia. 
Mas eu imagino que se fosse um homem também. Então eu acho que 
também a gente precisa quebrar um pouco desses estereótipos que a gente 
cria, né? Então, acho sim, que no mundo, os fortes sobrevivem. Não é o 
homem ou a mulher, eu acho que talvez você ganhe destaque sendo forte. 
Você ganha empoderamento, você alimenta a tua autoestima e aí você tem 
a chance de provar. Porque depois que as pessoas conhecem seu trabalho, e 
vem valor no teu trabalho, eu tenho certeza que não existe mais o 
entendimento homem e mulher. Acho que a grande diferença tá aí. Talvez a 
mulher ela demore mais, ou tenha mais trabalho para provar o quão boa ela 
é, comparada a um outro homem que às vezes tem uma chance de provar 
isso de uma forma mais fácil. Isso sim. (Respondente 19) 
 
É, acho que tem um risco muito grande de ser muito assertiva e ser uma... 
uma... uma maluca, enfim, solteirona, recalcada... tem um monte de coisas, 
de preconceitos, nesse sentido. Então acho que é uma dificuldade enorme 
você ser assertiva sem cair nesse estereótipo que... Que assim, as pessoas 
ficam incomodadas com as coisas, né? Mas se é um homem que dá uma 
bronca, dizendo como ele é rigoroso, como ele é cuidadoso e tal; quando é a 
mulher que dá bronca ela é maluca, histérica... Então, é um desafio. Eu acho 
que isso aí é um desafio muito grande. (Respondente 2) 
 
Ah, eu acho que ainda, não vou mentir para você que eu acho que ainda 
existe, existe preconceito, existe viés, não vamos dizer que não, né. Mas eu 
acho que isso tem mudado bastante, tem mudado bastante. Então assim eu 
sempre brinco, né, com as pessoas que eu trabalho diretamente, meu chefe 
mais indireto, eu sou muito feminina, né, eu não tenho um perfil tão 
assertivo, eu sou um perfil mais conciliador, isso em nenhum momento me 
atrapalhou, né. É, não precisei nunca me masculinizar apesar de por exemplo 
ter exemplos aqui na PWC de sócias mais masculinas no jeito de falar, no jeito 
de vestir, etc., porque eu acho que em algum momento da carreira delas 
profissional era assim que isso era visto, né, então precisa ser um pouco mais 
dura para poder chegar lá, né, pra. Eu acho que isso aqui, eu tenho sorte de 
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estar numa organização que olha para isso de uma maneira diferente e que 
a gente trabalha muito isso, né, e que a gente fala, existem homens sensíveis 
também, homens que são conciliadores, né, não é homem, mulher, é uma 
questão individual, de cada um de nós, então eu acho que sim, existe, eu não 
precisei mudar e não conseguiria ser de outra maneira. É lógico que é 
inteligente e estratégico você, por mais que eu não seja tão assertiva em 
determinados momentos sem deixar a feminilidade, sem deixar minhas 
características principais, ser mais assertivo ou menos, mas isso para 
qualquer posição, homem, mulher. Homem também tem que ser mais 
assertivo ou menos conciliador, etc., então eu não vejo isso como uma 
questão de gênero, mas eu acho que aconteceu muito e ainda acontece. 
(Respondente 24) 
 
Eu acho que elas precisam, elas não precisam ter comportamento igual ao 
masculino. Mas também não podem ser vítimas da situação. Ai que entra a 
questão que eu te falei do tom. Você não precisa se masculinizar para ter 
espaço. Mas cada sistema, cada cultura tem um comportamento exigido. 
Você não precisa se transformar, mas você precisa ter inteligência emocional 
para saber de que forma você precisa atuar no departamento, num 
determinado ambiente para ter escuta, para ser ouvida. (Respondente 28) 
 
 

Em geral, nota-se a percepção de que o mercado está mudando e que há uma maior 

consciência dos respondentes sobre questões de estereótipos e vieses inconscientes2 e como eles 

impactam a avaliação de homens e mulheres no mercado e na sociedade. Alguns respondentes 

afirmaram que há alguns anos a sensação de que mulheres precisavam se masculinizar era mais forte 

e hoje ainda há variação em relação aos setores.  

 
Eu acho que vem mudando, mas eu acho que o primeiro, o primeiro estágio 
da mulher para conseguir o lugar delas nas empresas foi agindo como 
homem, desenvolvendo características masculinas de uma certa 
agressividade. É, e a gente ainda vê muitas líderes mulheres assim, né, porque 
precisaram ser assim para romper essa primeira barreira. Eu acho que hoje 
cada vez menos porque quanto mais você tem representatividade, quanto 

                                                           
2 Os vieses inconscientes são reações inconscientes, rápidas e automáticas das pessoas diante do diverso e que 
desempenham um papel forte ao influenciar o julgamento de certas pessoas e grupos e a tomada de decisão. Nas 
entrevistas, o viés mais mencionado (de forma indireta) é o de afinidade, segundo o qual o ser humano possui uma 
tendência a se aproximar de pessoas que são parecidas e compartilham valores, religião, raça/cor, profissão, afiliações 
políticas. Disposição a ver, selecionar e avaliar de forma positiva pessoas que tem gostos parecidos com os nossos ou 
histórias de vida semelhantes, como por exemplo, ter estudado na mesma escola/faculdade, hobbies, torcer para o 
mesmo time de futebol ou frequentar os mesmos lugares. Vide: (Banaji e Greenwald, 2013; Jost, Banaji e Nosek, 2004; 
Nosek et al., 2007; Steele, 2010). 
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mais discussão se tem sobre o assunto, eu acho que menos você precisa 
dessas características assim o tempo inteiro, eu acho que vem mudando, mas 
ainda tem. (Respondente 27) 
 
Eu diria que no primeiro momento que houve a necessidade de as mulheres 
afirmarem desproporcionalmente para conseguirem um espaço há mais no 
mercado de trabalho, talvez isso acontecesse mais frequentemente. A minha 
percepção é que hoje já existe uma incipiente evolução nas empresas na 
percepção dessas ações afirmativas, em que abrem espaço para as mulheres 
perceberam que não necessariamente precisam se masculinizarem para 
ocupar esses espaços que, no passado, talvez fosse mais importante. 
(Respondente 12) 
 
Eu acho que em algum período, isso eu me incluo até, eu acho que a gente 
teve uma função... teve que se igualar para ser percebida, né? Então eu acho 
que talvez a gente tenha abdicado um pouco da feminilidade, daquela 
questão de ser mais... sabe? Cândida, sabe? Mais simpática, tal, para tentar 
se posicionar no mesmo contexto. Hoje eu acho que não, eu vejo as 
lideranças femininas aqui da firma, as sócias mais jovens, as diretoras mais 
jovens, ela não tem nenhuma necessidade de fazer isso. São muito mais 
femininas, o falar delas é muito mais tranquilo... Assim, eu acho que isso - 
graças a deus - isso foi uma coisa que ficou no passado. (Respondente 11) 
 
Acho que isso já foi verdade “na década de 80” quando você era a única 
mulher a estar na mesa. Hoje tem, tem exemplo de mulheres que são 
extremamente femininas e se posicionam super bem, são assertivas, mas ao 
mesmo tempo tem a liberdade de falar do filho que está doente, tem a 
liberdade de chorar às vezes também, não é incomum. Mas obviamente é um 
caso “extremo”, eu já vi homens também que demonstraram esse lado, que 
choraram, pessoas em posição de liderança realmente e que mostraram esse 
lado mais emotivo. Depende muito da situação, mas o que o standard sempre 
vai ser é responsabilidade e confiança naquilo que você está fazendo e em 
você mesmo senão você não consegue ganhar a confiança do cara que está 
fazendo negócio com você. (Respondente 3) 

Outros respondentes, por sua vez, afirmaram que características como assertividade não são 

exclusivas de homens e que são importantes em qualquer ambiente corporativo. Segundo a 

Respondente 20, “a mulher é assertiva de uma forma diferente”, de modo que é possível ser assertiva 

e feminina ao mesmo tempo.  

 
Mas a mulher é assertiva, de uma forma diferente. Ela é assertiva da forma 
dela. Ela ser assertiva feminina, ela vai ser ouvida. Mais do que ela ser 
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assertiva de um jeito masculino. Assertiva é uma característica que tem que 
ter, tanto o homem quanto a mulher.  (Respondente 20) 
 
Mas ser assertivo “independe” do gênero, pessoas assertivas são vistas de 
forma diferente, seja homem, mulher, “independe” do gênero. (Respondente 
10) 

 

Em suma, a percepção geral é que pessoas mais sensíveis e emotivas são vistas de forma 

negativa, sejam homens ou mulheres, pois tais características são vistas como um sinal de fraqueza, 

algo que não é desejado de líderes. Todavia, tais características não podem ser vistas isoladamente, 

sendo necessário verificar se, apesar de delicada e sensível a pessoa é produtiva e apresenta bons 

resultados.  
Depende, delicadeza, mas “não produz”, delicadeza, “mas sem assertivas”, aí 
não dá para a função de direção, tanto homem quanto mulher. (Respondente 
10) 

 
8. PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA PROGRESSÃO DE MULHERES 

 

A maioria dos entrevistados afirmou que o preconceito e a cultura machista (nas empresas e 

na sociedade) é o principal obstáculo para que mulheres alcancem cargos de liderança em empresas. 

Segundo alguns entrevistados, historicamente as funções de cuidado são atribuídas às mulheres, 

fazendo com que em determinado momento de suas vidas profissionais elas tenham que fazer 

escolhas difíceis entre o pessoal e o profissional.  

 
Porque é uma área machista. (Respondente 1) 
 
Mas eu sinto que o mercado tem preconceito, eu sinto que o mercado... A 
sociedade é machista e isso reflete nas empresas, então. ( Respondente 7) 
 
"ah, mas esse aqui aguenta a pressão". Era uma forma de falar, assim, sabe? 
"Ele é homem, ele aguenta a pressão, ela é mulher, ela não aguenta". Eu tive 
pouquíssimas chefes mulheres. (Respondente 14) 
 
Acho que o primeiro ponto, acho que é a história. Acho que a gente consegue 
aí que a mulher hoje ela se prepara para tal de 50 anos para cá, né? Se gente 
for pensar quando foi a última, quando foi a primeira vez que uma mulher 
pode votar, quando foi a primeira vez que a mulher pode dirigir, né? Então, 
naturalmente, a história não contribui. Então destarte, eu acho que esse já é 
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um ponto de start, para que as mulheres estejam defasadas, comparadas aos 
homens. Segundo, o fato da gente ter encontrado depois na história, né, no 
Business, naturalmente, as lideranças são muito iguais. Homens da mesma 
faixa etária, formados na mesma faculdade, com os mesmos gostos, né? 
Então, naturalmente, você entra numa zona de conforto que você não tem 
porque mudar. Então isso também, eu acho que contribuem para este, para 
esses, para essas diferenças. É cultural também, né? (Respondente 19) 
 
Eu sempre começo essa conversa falando assim, antes de falar porque que 
tem um problema profissional, a gente tem que entender como a sociedade 
vê os papéis e as responsabilidades dentro de cada cultura. [...] Então, eu 
acho que o primeiro problema é que eu acho que a nossa sociedade, 
primeiro, o problema para tua pergunta, a gente define junto a sociedade 
como sendo um problema. A gente definiu que, na média, a mulher tem um 
papel e o homem tem um papel. Eu venho de uma casa onde meu pai 
trabalhou a vida toda, e a minha mãe não. (Respondente 23) 

 

Vale destacar que muitos respondentes, em especial mulheres, afirmaram que as próprias 

mulheres se impõem obstáculos, pois não se enxergam como preparadas e capazes de assumir 

determinadas responsabilidades e funções, não querem abrir mão da vida pessoal e familiar, etc.  A 

Respondente 20 denominou isso de “crenças limitantes” construídas socialmente a respeito do papel 

e da capacidade das mulheres. A Respondente 30 ressaltou o papel das famílias e dos brinquedos 

que são oferecidos às crianças e como isso impacta as habilidades que meninas e meninos 

desenvolvem ao longo da vida.  

 
Eu acho que até a própria decisão da mulher. Eu acho que mais do que... Mais 
do que as pessoas em volta, eu acho que é uma questão mais pessoal, 
porque... Não sei se é necessário você abrir mão da sua vida pessoal, eu acho 
que não. No meu caso, não. Tive filhos - todos filhos que eu quis -, não teve 
problema nenhum. E todas as pessoas que eu conheço também. Mas eu acho 
que a mulher se limita muito, ela tem a percepção de que ela tem que abrir 
mão de alguma coisa, ou de que ela tem que fazer algo a mais, então eu acho 
que isso é uma coisa importante. (Respondente 2) 
 
Eu acho que, eu acho que existe um, um tema na sociedade que tem sido 
trabalhado de preconceito mesmo de, histórico. [...]  que é viés, tanto da 
mulher, não se achar capaz, achar que não vai dar conta. [....] a minha 
percepção maior é a de que a gente mesma mulher acha que não vai dar, 
acha que não vai chegar, acha que não vai dar conta, então eu desisto ali no 
meio do caminho, né. (Respondente 24) 
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É, existe também a própria mulher de não querer essa posição, de não querer 
ascender por N motivos, porque ela tem outras obrigações, outras 
responsabilidades, que ela pensa que vai atrapalhar na sua função de 
trabalho. E esse é o fator que precisa ajuda-las e entender que não. Dá para 
você conciliar. (Respondente 26) 
 
É o aprendido. Uma menina ela nasce tão destemida quanto um menino. Ela 
não nasce com medo de fazer isso ou fazer aquilo. Só que ao longo da história 
da menina, é diferente. Dou o exemplo do elevador, porque eu mesma tenho 
que me concentrar. Eu sei o que é direita e esquerda. Só que dentro de um 
elevador eu tenho que me concentrar pra saber onde que é a frente do 
elevador. Mas, dependendo do prédio, e da localização, onde é que eu estou. 
Meu irmão não. Ele sabe exatamente, que lado que é, lógico. Enquanto eu 
brincava de boneca, ele brincava de carrinho. A boneca fica presa quietinha 
em casa. O carrinho não, ele anda de leste a oeste. Quem você acha que 
aprendeu onde estão os polos cardeais? Ele, e não eu. Então assim, ao longo 
da sua vida, o treinamento de vida que você tem é diferente. Então, assim, 
eu até brincava lá, mas ele tinha, não é que ele tinha mais habilidade, ele 
tinha mais treino mesmo. Então, ele cresceu sabendo mais do que eu. Agora, 
se tivesse me colocado para treinar exatamente como treinou o meu irmão. 
Eu teria provavelmente o mesmo resultado. (Respondente 30) 

 

Outro fator mencionado por vários respondentes é a questão dos vieses inconscientes e do 

fato do preconceito, na maioria das vezes, não ser percebido por aqueles que sofrem e por aqueles 

que discriminam. A temática dos vieses inconscientes está na pauta de empresas e organizações há 

alguns anos e muitos respondentes indicaram a importância de treinamentos e palestras de 

conscientização sobre o tema, especialmente para líderes e pessoas responsáveis pela realização de 

recrutamentos e seleções de funcionários.  

 
Eu acho que essa questão do viés inconsciente ainda é uma questão muito 
forte nas organizações. Eu brinco aqui as vezes, assim: às vezes tem duas 
pessoas, elas são idênticas, aí o homem, como diversas pesquisas já 
provaram, ele é considerado assertivo, pró cliente, focado; a mulher é louca, 
histérica, crítica em demasiado... (Respondente 11) 
 
Eu acho que a questão do viés inconsciente. Ou seja, a cultura das 
organizações, barra, acho que cultura é o maior. Então, aí tem, e a cultura aí 
é por mercado. Então, tem o viés inconsciente de machismo, não só de 
homens, como de mulheres também. (Respondente 28) 
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Eu acho, eu sempre acho que é quem escolhe, né. Eu acho que é isso, vem 
da afinidade de quem escolhe, é o que eu vejo. (Respondente 6) 

 

Uma hipótese interessante trazida pela Respondente 8 é a de que o problema não está na escolha 

de cargos de alta gestão (superintendente para cima), mas sim em cargos de média gerência 

(coordenadores), visto que as promoções nessa faixa ocorrem justamente no momento em que as 

mulheres estão na idade de ter filhos (por volta dos 26 a 30 anos). Na visão da entrevistada, há poucas 

diretoras justamente porque as empresas não conseguem ampliar o número de gerentes e 

coordenadoras, de modo que haverá poucas mulheres para serem escolhidas para superintendência 

e diretoria. Dessa forma, a entrevistada considera que é fundamental que as empresas criem políticas 

para ajudar as mulheres nessa fase da carreira e neutralizar os efeitos da maternidade para que o 

resto aconteça com naturalidade.   

 
[cargos] de alta gestão normalmente você está falando de pessoas mais 
velhas, né, que no fundo já ultrapassaram aquela barreira ali que, que eu te 
falei que é uma barreira crucial que é ali os 30 abaixo, né. Então quando a 
gente fala dessas posições de alta liderança são, as mulheres no caso já têm 
ali seus filhos, né, são as sobreviventes no final das contas desse processo. 
Então elas estão em igualdade de condições com os homens no final das 
contas. Porque não tem mais o drama da licença maternidade, ainda tem um 
pouco da escola dos filhos, mas assim, é muito suavizado. Eu acredito que o 
nosso problema de ter uma quantidade menor de diretoras está muito mais 
porque a gente não consegue subir, avançar embaixo, na hora que a gente 
conseguir aumentar a quantidade de gerentes e superintendentes vai ser 
natural a gente ter uma quantidade equivalente de diretora. O problema não 
está no processo de escolha de superintendente para diretor, o problema 
está no processo de escolha de coordenador justamente nesse momento do, 
é a grande peneira no fundo, são as mulheres, e é aqui que eu acho que a 
meritocracia fica de uma certa forma prejudicada. Por que quando você 
pensa em meritocracia você pressupõe que tenha o que os americanos 
chamam de “levelplanfield” (15:05) e aí na hora que as mulheres têm a 
responsabilidade sozinha da casa, dos filhos e tal elas já chegam numa 
posição de desvantagem, então aí eu acho que a gente tem um papel de 
neutralizar o desnível do campo. Então tendo políticas que ajudem a mulher 
a nesse período complicado de licença, de gravidez, licença maternidade, 
parto, filhos pequenos e tudo mais, a gente tem que ajudar a neutralizar os 
efeitos adversos. Acho que tendo conseguido fazer isso o próximo passo vem 
com naturalidade. Essa é minha hipótese. (Respondente 8) 
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 A maternidade foi mencionada por alguns respondentes, sempre com a menção ao fato das 

mulheres terem que parar no momento mais produtivo de suas carreiras, além da questão do 

machismo da sociedade e da cultura de cuidado em que os filhos dependem mais das mães e não 

dos pais. Ou seja, há a percepção de que as empresas não mudam exatamente porque a sociedade 

ainda é sexista e impõe tarefas de cuidado de forma desproporcional a homens e mulheres.  

 
Então, a mulher desiste porque ela vai ter filho numa época em que é a época 
mais produtiva dela. Então, ela desiste, ela não se prepara para isso. E neste 
momento ela prefere cuidar da maternidade, do que cuidar do 
desenvolvimento dela. Errado? Não acho. Eu acho que é opção. Isso na 
verdade é opção. E é uma opção saudável também. (Respondente 13) 
 
Daí ela precisa fazer um trabalho em Belém do Pará. Ela não vai. Porque ela 
está namorando, porque o homem enfrenta qualquer desafio. Então, a 
mulher ela não tem essa vontade de ter toda essa mobilidade e inclusive, ela 
tem uma família em que quando o marido vai ter que fazer alguma mudança, 
ela está junto. Quando ela tem que fazer alguma mudança, numa grande 
maioria, o marido não vai junto. Então, tem esses lados, bastante complexo 
do relacionamento. Porque, querendo ou não querendo, ainda temos um 
mundo, eu não diria machista, mas ele ainda é masculino. O homem, por mais 
que ele seja colaborativo em casa e tal, o filho vai sempre procurar a mãe, 
mesmo que ela esteja fora. Ela pode até ter, ser 200 pessoas para ajudá-la a 
cuidar, mas é ela. O filho não vai procurar o pai se dá com dor no pé. Vai 
procurar a mãe. Então, tem todas essas, e a gente vê hoje que a maioria das 
empresas está muito preocupada em proporcionar às mulheres essa 
condição mais acolhedora. (Respondente 13) 
 
É, talvez seja mais generalização, mas eu acho que as mulheres é precisam 
equilibrar muitas funções, então essa coisa de, é trabalhar muito quando 
você tem filhos, é uma coisa que faz essa ascensão mais difícil, principalmente 
porque muitas vezes as mulheres não querem abrir mão da sua, enfim, de 
serem mais próximas em casa, de estarem com seus filhos, é isso talvez atrase 
um pouco a carreira das mulheres porque pouco coincide né, o tempo que 
você tem pra ser mãe com o tempo que você está ascendendo 
profissionalmente , isso eu acho que a divisão de trabalho é desigual, talvez 
até por responsabilidade das mulheres, é uma coisa que pesa. (Respondente 
9) 

 
9. REDES DE CONTATO 
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Em praticamente todas as entrevistas foi ressaltado o papel das redes de contato na carreira 

como um todo.  

Foi destacada a facilidade de se trabalhar com pessoas que você conhece e confia, o que 

acaba sendo facilitado por indicações provenientes de redes que o profissional integra. A importância 

do relacionamento ou conhecimento prévio do profissional foi ressaltado especialmente em cargos 

de liderança, os quais exigem não apenas conhecimento técnico, mas um grau de relacionamentos e 

colaboração. Isso impacta as mulheres de diversas maneiras. Primeiro na questão dos vieses 

inconscientes, visto que a neurociência e a psicologia social já apontam que todos possuem o 

denominado “viés de afinidade”, o qual representa uma tendência de ver pessoas parecidas de uma 

forma mais favorável. Dessa forma, em ambientes com maioria masculina, há uma tendência natural 

à escolha de outros homens para compor tais locais.  

Ademais, como ressaltado por diversas respondentes, em razão da inclusão mais recente de 

mulheres em determinados espaços e profissões, as mulheres acabam por ter uma rede de contatos 

menor, bem como enfrentam uma série de dificuldades adicionais para construir tais redes em razão 

de estereótipos e estigmas da sociedade.  

Por fim, em setores relacionados à prestação de serviços a questão das redes foi considerada 

ainda mais essencial, visto que os relacionamentos são fundamentais para a captação de novos 

clientes para a empresa, o que afeta metas, resultados e, consequentemente, a progressão na 

carreira.  

E do ponto de vista de possíveis soluções para o problema, muitos destacaram a tentativa de 

mulheres criarem suas próprias redes de contato, mas com a ressalva de que redes compostas 

apenas por mulheres possuem limitações e não resolvem o problema de mulheres não estarem 

incluídas em grupos compostos predominantemente por homens.  

Com relação aos contatos familiares, a maioria dos respondentes destacou que tais contatos 

podem influenciar homens e mulheres no ingresso em uma determinada empresa ou posição, mas 

que a progressão na carreira independe desse fator. Assim, após o ingresso, a pessoa deverá 

demonstrar resultados e comprometimento como qualquer outro profissional. Ou seja, os contatos 

familiares e a rede de amizades ao longo da vida pode proporcionar uma alavancagem, já que o fato 

de você pertencer a uma família influente permite que você transite por certos ambientes que, por 

exemplo, o ajudem a captar mais clientes e oportunidades de negócios para a empresa.   
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10. OLHAR DIFERENCIADO  

 

 Para a maioria dos respondentes, a mulher tem um olhar diferenciado em relação ao homem 

por serem mais sensíveis, detalhistas, meticulosas e colaborativas. Segundo alguns respondentes, as 

mulheres possuem uma formação focada no cuidado e acolhimento (de filhos, pais, etc.), o que faz 

com que elas consigam perceber mais rapidamente conflitos e problemas de seus colegas e 

funcionários, o que é muito importante para cargos de liderança. Ou seja, as mulheres conseguem 

ter um olhar mais detalhista não apenas para questões técnicas, mas um olhar do todo, de como as 

coisas na sua equipe e na empresa estão fluindo.  

 
Ela olha sob um olhar acho diferente assim, mais detalhe, mais carinho, mais 
capricho, você vê o comportamento da mulher até na escola o caderno é mais 
bonito, escreve mais, tem um nível de detalhe maior. (Respondente 10) 
 
Eu acho que... Eu acho que aqui, na auditoria, a gente tem uma grande 
vantagem porque eu ainda isso... Ainda nos considero muito mais detalhista 
que os homens. E como nosso trabalho é um trabalho muito meticuloso, 
então a gente tem um olhar para as questões que é um olhar muito mais 
meticuloso do ponto de vista, assim: pô, será que isso está certo mesmo? [...] 
Você se preocupa mais talvez, assim, com o ambiente, como as coisas estão 
se comportando na organização... Eu vejo assim, que as mulheres elas 
conseguem ver o que talvez alguns homens não vejam. Então, sabe? É aquele 
grupo que está tendo algum problema entre pessoas, tal... Elas tem uma 
visão, assim, que as vezes escapa do universo masculino. Então eu diria que 
a gente tem um olhar mais meticuloso tanto para as questões técnicas, né - 
que é muito particular no nosso negócio, mas uma questão também sob o 
ponto de vista de análise do todo, sabe? As mulheres, assim, que eu converso 
aqui, elas têm ideia mais ou menos como a empresa se comporta, como as 
coisas estão fluindo... E os homens são mais assim: "ah, meu cliente está bem, 
tudo bem, vamos em frente", entendeu? (Respondente 11) 
 
Sem dúvida nenhuma, a mulher é cuidadora. Nós somos acolhedoras, nós 
somos cuidadoras. Nós, eu diria, que o homem é mais ganancioso, nós somos 
ambiciosas. São coisas diferentes. Nós somos mais seres colaborativas, 
distribuímos, olharmos no outro. Eu não estou generalizando, eu estou 
falando que isso é uma maioria. (Respondente 13) 
 
Mas eu acho que de forma geral, até pela natureza da mulher, né, acho que 
não sei se é porque gera o filho, tem toda essa questão biológica, mas de 
forma geral ela é mais sensível, ela consegue capturar melhor eu diria os 
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sentimentos e as reações do que, talvez os homens sejam menos atentos a 
isso de forma geral. (Respondente 16) 
 
O homem aprendeu a administrar muito de um jeito mecânico. Ele não pode 
chorar, ele não pode dizer que ele não pode. Ele tem que ver as coisas muito 
números primeiro, é a sociedade industrial que levou isso. E a mulher tem 
um olhar mais orgânico, mais de caos, mais de relacionamento. E hoje, o 
mercado está exigindo uma empresa mais orgânica, do que uma empresa 
mais mecânica. Eu costumo dizer que as mulheres tão mais preparadas para 
isso. Elas têm esse olhar mais diferente. (Respondente 20) 
 
Mas eu acho que normalmente as mulheres elas olham aspectos por exemplo 
talvez mais, a questão da vida pessoal, o momento que a pessoa está 
passando, isso acaba entrando mais numa, quando você olha a pessoa, né, 
hoje se a gente considera que o ser humano hoje ele vem integral pro 
trabalho porque todo mundo, já caíram essas barreiras eu estou no trabalho, 
eu estou em casa, é tudo meio misturado, então até se você vai fazer um 
ambiente inclusivo você quer que a pessoa traga seu “true self” pro trabalho. 
Então eu acho que a mulher tem um olhar às vezes mais apurado para 
identificar por exemplo quando a pessoa está com alguma dificuldade 
pessoal, por exemplo. Eu acho que a mulher tem um olhar mais apurado para 
escolher, fazer o “met” do talento, da competência com o que o job requer, 
né, porque tem um olhar não só dos skills, tem do soft skills também. 
(Respondente 27) 

 

 Por isso, muitos ressaltaram a importância de um equilíbrio, já que os olhares e perspectivas 

diferentes de homens e mulheres se complementam, trazendo benefícios em termos de inovação e 

novas ideias e visões para a mesa.  

 
Mas eu não tenho a menor dúvida de que a mulher ela tem skills que se 
diferenciam dos homens, como os homens têm que se diferenciam das 
mulheres. Então eu acho sim que existem características na mulher, existem 
características no homem, que os dois podem se complementar muito bem. 
[...] a mulher ela traz uma visão de decisão que é totalmente diferente do 
homem. (Respondente 19) 
 
 
Mulher tem na sua maioria talvez ter uma posição mais conciliadora, né, ter 
um perfil mais conciliador, não é a regra, mas, menos imediatista [...] Então 
eu acho que esses inputs assim de diferentes percepções, diferentes pontos 
de vista, faz diferença num conselho, numa reunião, num time. É nisso que 
eu acredito. (Respondente 24) 
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 Apenas dois respondentes afirmaram que não haviam diferenças, sendo que um ressaltou 

que as mulheres têm vivências diferentes e precisam lidar com questões diferentes dos homens, mas 

que em determinado momento da carreira profissional as experiências serão semelhantes e as 

decisões serão embasadas em elementos técnicos muito próximos.  

 
A: E pela sua vivência você acha que a mulher tem um olhar diferenciado para 
as mesmas questões no ambiente de trabalho? 
B: Sim e não. Por que que eu digo sim? Porque obviamente as nossas 
vivências enquanto meninas que depois viraram mulheres são diferentes. 
Questões biológicas, porque nós temos que lidar com uma série de detalhes 
que o homem ou não vivenciou ou ainda vai vivenciar. Então de alguma forma 
nós somos caretakers, a gente ou toma conta do filho, ou toma conta do pai 
idoso, da mãe idosa ou toma conta do irmão mais novo quando era criança 
porque isso já (26:14) social. Por que que eu digo que não? Porque muitas 
vezes, vai chegar um momento que as nossas experiências “vão ser” 
semelhantes, e as decisões elas vão ser de alguma forma técnica embasadas 
em elementos muito próximos entre homens e mulheres, então eu não vejo 
uma distinção tão grande. E tem, certamente são visões diversas, elas trazem 
diversidade para mesa, mas elas tendem a ter uma confluência muito grande. 
(Respondente 15) 

 
11. PARTICIPAÇÃO FEMININA EM REUNIÕES 

 

 Pelas respostas dos entrevistados, nota-se que ainda há um problema no que se refere à 

participação de mulheres em reuniões e discussões corporativas. No entanto, percebe-se uma maior 

consciência dos atores com relação à ocorrência de tais situações.  

 
O corte maior de uma mulher falando, isso existe. Eu acho que tem 
melhorado a partir do momento que as pessoas tão tomando um pouco mais 
de consciência, e aonde elas estão se acostumando a ter mulheres, mais 
mulheres, entendeu? Então assim esse movimento isso vai mudando. 
(Respondente 5) 
 
Então, é o que eu digo, recentemente a gente lê e escuta tantas é, tantas 
formas que as mulheres são, ou interrompidas ou são, é enfim, que roubam 
as ideias, eu confesso que eu precisei me sensibilizar para perceber essas 
coisas. (Respondente 9) 
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 Nota-se uma diferença de percepção entre homens e mulheres. Dentre aqueles que 

afirmaram que na sua experiência não veem problemas na participação de mulheres, a maioria é 

homem. Alguns afirmaram que já leram ou ouviram relatos sobre isso, mas nunca presenciaram uma 

situação em que a mulher é interrompida ou tem que se esforçar mais para ser ouvida. Já as mulheres 

apontaram que tem conhecimento do problema, mas que não vivenciam isso em seu ambiente de 

trabalho.  

 
Na minha experiência, total. Porque, aqui tem até uma política para 
introvertidos, você necessariamente tem que dar espaço para introvertidos 
em reunião, garantir que as pessoas que estão em vídeo conferência tão 
sendo ouvidas, que tem que falar alguma coisa. Então, como existe esta 
preocupação, essa se estende para todos. [...] . Então, assim, aqui não vejo 
nenhum problema. Eu até brinco que as mulheres vão dominar o mundo e os 
homens vão ficar para trás. O que eu vejo é uma coordenação, eventos que 
as mulheres planejam, ou seja, tem uma rede muito forte. (Respondente 12) 
 
Tem uma pessoa da nossa indústria que se chama [nome], vocês podem até 
olhar num artigo que ela produziu, que eu gosto muito, mas ela saiu da 
empresa. [Ela] escreveu um artigo há um tempo atrás, eu não sei há quanto 
tempo, inclusive a gente até publicou e falou um pouco disso em algumas 
pautas no [marca da empresa], e a gente falou na [marca da empresa] 
também, o número de vezes que as mulheres são interrompidas dentro de 
uma reunião de trabalho. É impressionante como, depois de você ver, eu não 
percebia isso com tanta, com esse nível de detalhe, com tanta profundidade. 
(Respondente 23) 
 
Já ouvi casos de mulher me relatando: "ah, que lá não... mulher não pode 
falar, não deixam falar ou quando fala todo mundo me olha"... Nunca vivi isso. 
[...] Já ouvi relatos, já ouvi... Até li sobre, mas eu não... Eu nunca vivi. 
(Respondente 7) 

 

 Em geral, a maioria dos respondentes afirmou que as mulheres são interrompidas e precisam 

se esforçar mais para serem ouvidas e terem suas visões consideradas em discussões. Uma das 

entrevistadas relatou que desenvolveu uma estratégia que ia contra o estereótipo da mulher fala 

demais e começou a demorar mais tempo para falar nas reuniões, algo que fez com ela fosse mais 

ouvida.  
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Então o que acontece: eu cheguei ao ponto, assim, [0:23:39] que tinha 89 
homens e eu; 40, para mais de 50 e eu era a única mulher. E eu comecei a 
perceber que eu despertava muito interesse nas reuniões, sob o ponto de 
vista de ser a estranha. E os homens, eles têm uma característica natural - 
que eu também aprendi isso ao longo da minha carreira - de achar que a 
gente fala muito, né, que a gente vai dar muito pitaco, esse tipo de coisa. 
Então eu desenvolvi uma estratégia distinta: eu levava muito tempo nas 
reuniões - principalmente reuniões muito importantes - para falar qualquer 
coisa. E quando eu falava, eu falava realmente alguma coisa que fosse muito 
importante para o meu cliente naquela oportunidade; e eu nunca deixei de 
ser ouvida. Por quê? Porque quase que era uma coisa natural, ficava todo 
mundo olhando para mim, tipo: "você não vai falar nada?" "Não é possível, 
essa mulher é a única no mundo que não fala?" Então quando eu falava 
ouvida pra... Eu estava ali, existia uma expectativa para minha fala. Então eu 
desenvolvi isso como estratégia e vi que dava certo, que dava super certo. Eu 
não falar nada, assim, durante os 10 primeiros minutos. Não falava, ficava só 
olhando, assim. Podia ter alguma coisa que me chamasse a atenção, mas eu 
deixava passar. Aí quando realmente era uma coisa assim, muito importante 
de eu falar e aí eu via que eu estava inserida no contexto. Vi que eles 
estavam... Eles estavam na expectativa, chegava ao ponto de todo mundo 
ficar olhando para mim. (Respondente 11) 
 
Não, eles interrompem, é muito comum isso. Não, eles interrompem, a 
pessoa vai começar a falar e quando ele questiona de uma forma mais incisiva 
aí a pessoa que já é insegura não fala mesmo, vai tentar explicar e é 
interrompida, entendeu? Até eu sou interrompida, mas eu tenho as minhas 
estratégias. A gente desenvolve. (Respondente 6) 

 

 

 Além disso, alguns respondentes afirmaram que não se trata de uma questão de gênero, mas 

de perfil da pessoa, dela conseguir se colocar e expor suas opiniões. Alguns relataram que as 

mulheres são mais inseguras para fazer colocações e só o fazem quando tem certeza do que irão 

dizer, enquanto homens não pensam nisso.  

 
Eu acho que se ela conseguir se posicionar. Ela sempre vai ser ouvida. O 
grande problema da mulher é que ela às vezes já entra insegura, já entra 
perdendo em uma reunião, já entra menos. Para conquistar o espaço, e 
principalmente, se ali ela tiver os altos índices de testosteronas. Se ela não 
tiver a autoestima muito bem resolvida e ela não estiver preparada, ela é 
comida pela turma. (Respondente 13) 
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Eu acho que a tendência realmente é... Existe uma tendência a ser menos 
escutada, existe uma tendência de ser menos relevante, mas aí é questão de 
você se colocar e dizer: "não, tem que ser assim" e aí é... Assim: tem que fazer 
valer a sua autoridade naquele momento, né? (Respondente 2) 
 
Agora no nível das gerentes eu acho que as mulheres participam menos das 
reuniões. Até a gente tem um trabalho de fazer elas se imporem mais, eu 
acho que até por exemplo a (19:10) da mulher que tem no meu time, ela é 
sênior, ela é excelente, mas ela é super insegura para dar a opinião dela, 
especialmente se tiver o presidente da empresa na reunião, ela não se coloca. 
E o meu trabalho é fazer ela se colocar, mas ela acha, “mas e se realmente eu 
falar e tiver errado”? Mas tudo bem, você conserta depois, entendeu. Ela só 
quer falar quando tem certeza e ela já sabe da matéria, mas ela não se sente 
com coragem de falar. (Respondente 6) 

 
12. CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO, DIVISÃO DO TRABALHO E MERITOCRACIA 

 

A literatura aponta que uma das caudas da desigualdade de gênero é que a escolha para 

cargos de liderança é feita de modo oblíquo e sem critérios objetivos, sendo fundamental a 

transparência nos processos internos. (Bohnet, 2016). A maioria dos respondentes afirmou que os 

critérios para progressão na carreira são objetivos e transparentes, no sentido de que os profissionais 

sabem o que precisam fazer para avançarem na carreira.  

Muitos mensuraram que os funcionários têm seu desempenho avaliado anualmente, sendo 

analisadas metas quantitativas e qualitativas. É a partir dessas avaliações que os responsáveis fazem 

uma projeção dos talentos em potencial. Também foi ressaltado que apesar de serem avaliados 

aspectos quantitativos (metas e resultados) e competências técnicas, há fatores subjetivos e de 

percepção (parte qualitativa) que estão sujeitos a vieses e a experiências pessoais dos avaliadores, 

tais como relacionamento com clientes e/ou equipe, como esses resultados foram entregues 

(aspecto de ética e comprometimento), nível de turn-over da equipe, postura, o impacto que você 

gera no negócio, entre outros.  

 
Sim, sim, você tem avaliação de desempenho, todo ano você tem quais são 
suas metas, quantitativas e qualitativas, projetos, muito bem mensurado. 
Você tem uma projeção de desempenho, você tem uma “análise de” 
desempenho e uma projeção potencial. [...] mas você tem também a parte 
de como que a pessoa se posiciona, como a pessoa fala, “quais” são os 
contatos com as pessoas, como é que se relaciona com os clientes, com 
funcionários, você tem a parte subjetiva, não é só número. (Respondente 10)  
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A gente, um dos nossos valores é meritocracia e a gente acredita bastante, 
as pesquisas mostram que até dos valores é o valor que os funcionários veem 
como o valor mais forte, então... E meritocracia as regras são mais claras do 
que entregou/não entregou, se entregou tem mais chance de 
desenvolvimento de carreira, mas sempre tem o que se entregou e o como, 
né? E o como sempre é um pouco subjetivo, né? Não é só você bater todas 
as suas metas, é se você não deixou nenhum morto no caminho, se você não 
fez desagregando. Então o como é subjetivo, mas eu diria que aqui 70-80% é 
bastante objetivo e 20 a 30% tem um grau de subjetividade da coletividade 
dos diretores para fazer uma promoção. (Respondente 3) 

 

Percebe-se que a maioria das empresas busca tornar o processo de avaliação para progressão 

o mais objetivo possível e há grande valorização de dados quantitativos, especialmente o 

cumprimento ou superação de metas e resultados entregues.  

No que se refere ao plano de carreira, em geral os respondentes afirmaram que há planos de 

carreira bem delineados, de modo que ao entrar na empresa o profissional consegue identificar quais 

competências e habilidades são necessárias para avançar na estrutura.  

Vale destacar que alguns respondentes afirmaram que os planos de carreira são bem 

delineados, mas têm um caráter de abertura, pois permitem que os profissionais mudem de caminho 

ao longo de suas carreiras. Isso foi denominado “carreira em Y” por alguns respondentes. A 

respondente 32, por exemplo, mencionou que caso o profissional não tenha perfil de liderança, ele 

pode continuar na empresa enquanto especialista e ser compensado como tal. Isso foi feito de forma 

a alocar como “talento potencial” aqueles que realmente possuem perfil de liderança e gestão de 

equipes e interesse em assumir essa responsabilidade.  

 
E cada vez mais o RH tem trabalhado para falar, não, se ele é um bom 
especialista, a gente vai compensado como especialista, então, a gente vai 
tentar criar ferramentas para que ele seja um ótimo especialista. Se ele não 
tem perfil de liderança, não tem como a gente trabalhar, porque isso não vai 
ser criado de uma hora para outra. Então, a gente tem que, trazer para o 
potencial realmente quem tem perfil de liderança. Por que? É ruim, tanto 
para pessoa, quanto para uma equipe, você ter um gestor que, de repente, 
não é um bom líder, ele vai sacrificar o time, ele não vai valorizar, ele não vai 
desenvolver. Não é isso que a gente quer. (Respondente 32) 
 
Sim, total, a gente estimula muito as mudanças de área, a gente estimula 
muito intercâmbios, a gente gosta muito dessa experiência, a gente tem isso 
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na cultura assim de prefiro te perder para uma outra área, se você quer vai, 
do que você falar eu não estou satisfeito mas tem que ficar aqui e daqui a 
pouco eu te perco pro mercado. Então a gente investe muito no 
desenvolvimento dos profissionais e nessa mobilidade. (Respondente 24) 
 
Você pode no meio do caminho mudar. Se tem oportunidade de trabalhar 
numa loja e aí tem uma vaga no escritório, se achar que faz sentido trabalhar 
no escritório você pode se candidatar a essa vaga e mudar, você pode fazer 
isso. (Respondente 21)  
 
Como é uma estrutura toda globalizada, todos os KPIs de performance 
individual são facilmente monitorados aqui. Então, por exemplo: um bom 
vendedor tem que ter o que? Conversão. Qual conversão? Em [0:56:41], 
então o cara tem que receber a demanda e fechar. Um bom vendedor tem 
acima de 35% de conversão, então é fácil saber quem é bom vendedor. Olha, 
não necessariamente um bom vendedor é um bom diretor de vendas. Que 
para ser diretor de vendas é outro tipo de pacote de experiência do que ser 
vendedor. O que eu acho que se fazia muito no passado aqui era uma 
progressão vertical: então porque eu sou um bom atendimento ao cliente 1 
eu viro um 2, porque eu sou um bom 2 eu viro um sênior, porque eu sou um 
bom sênior eu viro gerente, porque eu sou um bom gerente eu viro diretor. 
Mas não necessariamente as progressões precisam ser em maneira 
escalonável assim, elas podem ser em y. Eu posso ser um bom vendedor, mas 
não necessariamente eu sou um bom coordenador de equipe. Então eu vou 
continuar sendo bom vendedor. Aí eu tenho que investir nesse cara ampliar 
o leque de vendas dele, não para que... forçar para que esse cara ser um 
diretor de vendas e matar a carreira do cara aqui dentro porque ele não é um 
cara bom em fazer gestão de equipe. E eu vejo muito isso. Um bom vendedor 
ele tem a lábia de vendedor, ele é um cara que cativa, que vem, que traz, que 
mostra o produto, ele gera aquele efeito uau no que o cliente quer comprar 
- isso são características totalmente diferentes de se fazer uma gestão de 
equipe de vendas. (Respondente 14)  
 
Não, a trilha, a trilha é quase que de escolha do próprio profissional, inclusive 
nos diálogos e desenvolvimento com o gestor ele deve expressar o desejo 
dele. Então não é necessariamente porque ele está me marketing que ele 
deve seguir uma trilha em marketing ou em vendas, seguir uma trilha em 
vendas, ou (20:18) “controler”, ele pode migrar. Eu sou um exemplo vivo, eu 
estou nos últimos 17 anos na área de marketing, agora vim para área de 
operações comerciais, esse era um desejo que eu tinha, expressei pra 
companhia, depois de um ano, um ano e meio houve a oportunidade e a 
migração aconteceu. Mais do que isso há inclusive um incentivo nesse 
sentido, a gente procura fazer trocas de divisões, a pessoa que está na 
farmacêutica ir para a área de agronegócio e vice-versa, porque a gente 
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entende que isso também, é, movimenta muito a organização, né, oxigena 
muito a organização, então há um incentivo nesse sentido também. 
(Respondente 16) 
 

 

Ademais, alguns respondentes destacaram que seus planos de carreira permitem que as 

pessoas pulem etapas (níveis hierárquicos) caso ela já tenha adquirido todas as competências 

necessárias para um cargo mais alto.  

 
O que que acontece, até a pessoa ser validada para ser um potencial a gestão, 
então ele passa por alguns steps. Ele começa a se colocar como talento e 
começa a participar de treinamento e são dados projetos para que a pessoa 
se desenvolva. Ele pode ficar até 2 anos como talento, depois disso ele passa 
one step, para potencial, pode ficar de 1 a depois anos, e depois como 
potencial ready (?). É lógico que assim, a partir do momento em que a pessoa 
foi listada como talento, e ela já mostrou todas as competências necessárias 
para ela ser um potencial, ela também pode pular esse step. E aí ele sendo 
promovido. Agora, a gente não tem mais a figura potencial e talento, então, 
ele pode ir para qualquer nível. Tanto é que a gente tem outra plataforma, 
que chama Mypoints, aonde eu visualizo aonde eu quero estar no futuro. E 
aí, por exemplo, eu vou lá e coloco o nome do meu chefe, e a posição que ele 
ocupa e porque eu gostaria de ocupar essa posição. O que eu tenho, qual o 
skill que eu tenho para entregar que eu possa ser escolhido para essa posição. 
E aí, no momento em que a gente divulga a vaga, como RH, a gente olha o 
que veio do Mypoints, as pessoas que se indicaram, e o que veio de 
candidatura espontânea. Se aquelas pessoas não se candidataram, a gente 
questiona, no passado você tinha indicado que gostaria de chegar a essa 
posição, a posição foi aberta, você quer se candidatar? Ai, se a pessoa fala, 
ah, esse momento eu não quero, depois muda, e aí depois ela pode colocar 
até 15 posições. Se ela ver que não quer ficar naquela posição, ela pode 
deletar. E, eu ia comentar ainda do Mypoints, é só a partir do nível gerente. 
Analista não entre no Mypoints. (Respondente 32) 

 

No que se refere à percepção sobre meritocracia, a maioria dos respondentes afirmou que a 

escolha de pessoas para cargos de alta gestão é meritocrática. Alguns (3 respondentes) afirmaram 

que a definição de mérito depende de diversos fatores. E apenas 5 respondentes consideram que em 

alguns casos a escolha é meritocrática e em outros não.  

Nota-se que a maioria dos respondentes enxerga a meritocracia enquanto desempenho (o 

alcance de metas e resultados) e o potencial do profissional. Ou seja, a meritocracia é vista como 
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reconhecimento pelo que a pessoa já entregou, o quanto e como ela impactou o negócio e o que ela 

pode trazer no futuro (o potencial).  

Vale destacar que, na opinião de alguns respondentes, a meritocracia não significa 

necessariamente sucesso em cargos inferiores e anteriores, mas sim o fato da pessoa ter as 

características e competências necessárias para o novo cargo. Ou seja, apesar da pessoa estar a um 

nível abaixo de um cargo de diretoria, por exemplo, ela só será promovida à diretoria caso tenha as 

competências exigidas.  

 
Mas não necessariamente meritocracia porque a pessoa teve sucesso em 
cargos inferiores. Ela é meritocracia se a pessoa tem as características para 
assumir o cargo que a gente está buscando. Então, de novo: o melhor 
vendedor não necessariamente é o melhor diretor de vendas. Entendeu? O 
melhor gerente comercial não vai ser o meu diretor de vendas se ele não tiver 
as características. Então a meritocracia ela é um dos indicadores para que eu 
promova uma pessoa; não necessariamente a decisão final. (Respondente 
14) 

 

Além disso, alguns respondentes destacaram que apesar das companhias trabalharem com 

performance e planos de sucessão definidos, em muitos casos as mulheres não estão no mesmo nível 

de seus colegas homens por terem ingressado mais tarde no mercado de trabalho, não fazerem 

networking no mesmo ritmo e intensidade, por se arriscarem menos, entre inúmeros outros fatores. 

Em vista disso, eles ressaltaram a importância de políticas que incentivar que mais mulheres estejam 

nos planos de sucessão da liderança.  

Também vale destacar que poucos entrevistados mencionaram a questão do ponto de partida 

na análise da meritocracia. Isto é, apesar deles mencionarem a questão da capacidade de realizar do 

profissional, nada foi dito do sentido de avaliar de onde a pessoa saiu e onde ela chegou (o que é 

comumente chamado de “delta” do profissional). Foi muito destacada a questão do perfil – verificar 

se o profissional tem o perfil e as competências para a vaga, mas sem que seja avaliado como ele 

adquiriu tais competências. Assim, a meritocracia não parece ser vista como esforço, o quanto a 

pessoa se esforçou para chegar naquela posição, o que pode ser prejudicial do ponto de vista de 

justiça social.  

Outro fator relevante mencionado por um entrevistado é a avaliação do momento de vida do 

profissional, algo que pode impactar mulheres de forma mais negativa. Segundo o Respondente 7, é 

importante avaliar fatores pessoais e familiares do profissional no momento de fazer uma promoção, 
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tais como o tipo de casamento, se o marido é participativo, se é o momento de escolher uma pessoa 

com filhos ou com intenção de ter filhos, entre outros. 

 
O desafio de qualquer promoção é: "bom, essa pessoa que ah... ela está 
preparada para as novas atribuições?" Isso é futuro, a gente está tentando 
prever um futuro. 
E aí tem pessoas de perfil, mesmo, de... sabe? Pô, isso aqui vai fazer... Eu vou 
pegar um exemplo, vai: "isso aqui vai fazer... tem que viajar muito, sair de 
casa e não sei o que, não sei que mais, não sei que mais e... E a Anna tem 
filhos pequenos". "A Anna vai viver bem com isso?" É uma grande decisão 
para ter... Você vai dizer que não influencia? Então é o momento de 
promover a Anna como sócia? Ou é o momento de escolher uma pessoa que 
ou não tenha filhos, sabe? É isso que eu acho que são os processos de 
decisão, sabe? Você tem que olhar o lado pessoal das pessoas. Você tem que 
olhar o lado... Pra... Na carreira da promoção, eu acho que assim, é o que fez 
a história dela. A história te diz muita coisa. Eu acho que a fotografia do 
momento que a pessoa está... Então quando a gente olha a promoção, essas 
coisas de crescimento de carreira, de novo: independe... e a questão de sexo, 
depende assim, bom... Ela tem filhos, mas o marido ajuda em casa? Mais fácil; 
ela tem filhos, mas é a moda antiga, o marido não faz porra nenhuma - 
desculpa ... ... E a mulher que cuida de tudo... Isso tem que ser levado em... E 
aí a mulher... A mulher, depende do tipo de casamento que ela tenha, ela é 
sacrificada mais. Porque você pode, sim, deixar de ser promovida porque 
"peraí, eu sei que você tem dois filhos e não sei o que", eu vou colocar ela 
para viajar 6 dias por semana? Tá... A Anna pode até querer, porque ela é 
profissionalmente, mas... E num médio prazo, isso? (Respondente 7) 

 

 Apenas um entrevistado considerou a meritocracia como relacionada à capacidade de 

favorecer a inovação dentro da empresa. Trata-se de algo que chama atenção, visto que o principal 

argumento em favor da diversidade é que ela proporciona maior inovação nas companhias e, 

consequentemente, melhores resultados financeiros.  

 
13. IMPORTÂNCIA DA PARIDADE DE GÊNERO 

 

No que se refere à percepção dos respondentes sobre os benefícios e importância da 

paridade de gênero nos conselhos e diretorias, nota-se uma maior variação das respostas.  

O benefício mais mencionado foi o de que a paridade de gênero proporciona a existência de 

diferentes visões e perspectivas sobre os temas, tornando o diálogo mais rico e produtivo.  
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Diversidade de pensamento, para começar. Então, se você pensa que uma 
empresa, ela contrata líderes para influenciar, para melhorar o negócio, o 
quanto você tem diversidade de pensamento, você aumenta a chance do 
diálogo mais rico que vai ser, que vai gerar propostas mais diversas e soluções 
melhores. Acho que é tão simples quanto isso, olhando estritamente do lado 
de resultados de negócio. Para a organização é importante para você garantir 
que as ações para a organização reflitam de um ponto de vista mais diverso 
também. Isso, ou seja, para os dois lados, para a organização é importante, e 
para o negócio é importante. (Respondente 12) 
 
Acho que sempre, de verdade, essa questão - que é fácil de explicar hoje em 
dia para quem usa rede social: você só recebe no seu feed de notícia alguma 
coisa que o algoritmo diz que você vai gostar. Portanto, o mundo só é feito 
de coisas que você gosta e coisas que você não gosta. E você não vai ter 
contato com as coisas que você não gosta? Porque só vai ter tempo que você 
gosta? Então é o mesmo que acontece com a visão das pessoas. Se as pessoas 
todas pensam igual, coisas iguais acontecerão. Como é que você vai ter 
inovação, rupturas, novos olhares, revisitas aos mesmos olhares? 
(Respondente 1) 
 
Eu acho assim, primeiro, a diversidade já traz uma oportunidade de 
enriquecimento de discussões, de ideias, de estilos, e quando você traz isto, 
você só tem a ganhar. [...] Quando você traz a diversidade, você terá 
questionamentos, discussões diferentes, novas, e que vai fazer você pensar 
diferente. Isso em todas as frentes. (Respondente 26) 
 
 
Agora isso não é algo fácil de fazer até porque quando você tem um grupo 
diverso as discussões são muito maiores, você não consegue chegar a um 
consenso rapidamente. Mas tem uma relevância e aí vai além de homens e 
mulheres, homens, mulheres, certamente com representação de raça 
diferente, [...] são importantes para que tenha uma, uma, para que você 
realmente tenha opiniões que sejam representativas da sociedade onde você 
está inserida, senão realmente 15 pessoas que pensam igual, todos homens 
brancos de uma certa idade, a decisão vai ser obviamente destinada para 
uma, um único viés. (Respondente 15) 

 

Isso se relaciona com a melhoria do processo de tomada de decisão, algo que também foi 

destacado por respondentes. Alguns destacaram que a participação de mulheres nos conselhos e 

diretorias melhora as decisões, visto que as mulheres têm um olhar mais empático em negociações. 
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Além disso, também foi destacada a importância de olhares diversos para antecipar problemas que 

podem ocorrer na empresa.  

 
Eu acho que aí eu não acho que é a paridade de gênero, mas a “importância” 
da diversidade. Que eu acho que é justamente você ter uma melhor decisão 
porque ela é uma decisão que considera diversas visões, diversos aspectos, 
ela é muito mais sensível às necessidades externas, então você é muito mais, 
você tem muito mais o “custo” do que o que seu cliente precisa, do que o 
que seu colaborador precisa, tem muito mais estímulo, o estímulo a pensar 
diferente faz com que surjam novas ideias, então tem um componente de 
inovação aqui super relevante. (Respondente 8) 
 
Do ponto de vista da minha percepção, eu acho que isso aumenta a 
sensibilidade da organização como um todo. Te dá a capacidade de ler um 
pouco melhor o ambiente e atuar de maneira mais antecipada o problema. 
(Respondente 25) 

 

Alguns respondentes indicaram que a presença de pessoas diferentes permite que se conheça 

melhor os clientes e consumidores da empresa. Um respondente ressaltou que hoje a decisão de 

compra é da mulher, de modo que ter mulheres na liderança auxilia na compreensão do ponto de 

vista dos clientes e suas necessidades.  

 
O nosso cliente é... Tem uma equidade. A sociedade tem uma equidade. A 
decisão de compras de muitos produtos financeiros ainda é do homem, por 
incrível que pareça do seguro parece ser mais da mulher, pelas pesquisas que 
a gente faz. Então conhecer, vamos dizer, trazer para dentro uma, vamos 
dizer, um espelho do ecossistema de compra ou de decisão de compra, né? 
Se eu tenho 50% dos meus clientes homens, 50% dos meus clientes mulher 
provavelmente eu conheceria melhor ou a empresa se conectaria melhor se 
ela tivesse esse mesmo ecossistema. [...] . Eu brinco que: quer conhecer o 
cliente da zona leste? Contrate 4, 5 pessoas da zona leste. (Respondente 3) 
 
A gente trabalha com prestação de serviço, que é para todo mundo, então 
tem que pensar realmente como, o que mulher pensa, o que mulher gosta, o 
que homem não gosta... E não adianta só uma mulher expressar a opinião 
dela, entendeu? Preciso de fato ter mais mulheres nesses cargos, né, de 
gerência, direção, que normalmente são cargos de tomada de decisão, de 
mudança de estrutura, de estratégia, né? Então isso eu acredito que seja 
essencial. (Respondente 4) 
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Outros respondentes também apontaram que a paridade confere maior transparência e 

demonstra que há oportunidades de crescimento para todos dentro da organização. 

Apenas um entrevistado mencionou a questão do respeito não apenas em relação às 

mulheres, mas também para questões raciais, de religião e outros.  

 
Acho que a coisa mais importante é... Primeiro respeito, né? Que eu acho que 
se existe o respeito de gênero, acabam existindo outros respeitos, né? De 
raça, de religião e tal. Esse eu acho que é o mais presente - ou era pelo menos, 
há algum tempo atrás, acho que ainda existe muito, mas... Se existe esse 
respeito acho que os outros respeitos vão ficando mais fácil, né? 
(Respondente 2) 

 

Pesquisas indicam que nomeações para diretorias e conselhos são influenciadas pelos CEOs, 

os quais podem exercer um papel relevante e advogar por mais mulheres nos conselhos3. No entanto, 

estudos demonstram que conselhos mais diversos tendem a questionar mais os CEOs e que muitos 

não querem opiniões dissidentes nos conselhos. Dados também mostram que os CEOs têm receio de 

indicar pessoas que eles não conhecem pessoalmente e afetar as boas relações entre os membros. 

Diferentemente do que é apontado pela literatura, na percepção de vários respondentes os CEOs 

não têm receio de ampliar a diversidade de conselhos e diretorias. Entretanto, alguns respondentes 

consideram que ter conselhos ou diretorias mais plurais exige maturidade e que todos têm medo do 

diferente ou desconhecido. 

 
Eu acho que a diversidade dá mais trabalho. Mas assim, sempre voltando, 
que eu acho super importante avaliar a cultura da organização. Eu acho que 
a diversidade, o questionamento, um outro olhar. Sempre dá mais trabalho 
do que todo mundo falando a mesma coisa. (Respondente 28) 
 
Eu acho que todo mundo tem medo do diferente, né? É... É humano isso, é 
uma coisa de grupo, então... Você prefere estar com as pessoas parecidas 
com você; então se só tem homens brancos, então você vai continuar só com 
os homens brancos e grisalhos e barrigudos e todos iguaizinhos, né? E acho 
que exige muito desprendimento, assim, muita maturidade, você aceitar 
coisas diferentes, né? Então... Por isso que eu acho que algumas empresas 
forçam um pouco a barra: porque é humano isso. As vezes nem é proposital, 
assim, no sentido de "eu vou fazer igual", mas é muito mais fácil você 
conversar com quem pensa igualzinho a você. (Respondente 2) 

                                                           
3 https://hbr.org/2013/04/what-ceos-really-think-of-their-boards  
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Se tiverem acho que é uma bobagem, né? Eu acho que isso realmente seria 
uma bobagem. Era pra [0:45:55] Eu até... Eu me relaciono com algumas 
pessoas que fala "ai, é tão difícil porque a pessoa - o presidente ou o diretor 
– é [?], só contrata alguém muito parecido com ele", né? Normal, 
normalmente é alguém que tem medo, né? Tem medo do novo porque tem 
medo que ele seja trocado. E aí é que eu acho que talvez a pessoa não tenha 
entendido o segredo da companhia, da equipe, né? Se todo mundo caminha 
junto, né? Eu brinco muita... Com muitas coisas aqui no escritório, é. Muita 
coisa eu sou muito ruim. Com muitas coisas eu sou muito ruim porque 
ninguém é boa em tudo, né? E aí o que eu faço: eu contrato a melhor pessoa 
naquilo que eu sou ruim, né? Porque senão a chance de não dar certo o 
conjunto todo é enorme, né? E aí a incompetência é minha. Uma porque eu 
sou ruim e outra porque eu não contratei alguém bom. Então, assim, as coisas 
precisam ser muito simples, né? E não é porque ele é bom naquilo que ele 
vai tomar o meu lugar, ele não é bom em uma série de coisas que eu sou. 
Então as pessoas precisam tentar entender que a oxigenação do negócio é 
que vai fazer ele andar.  Então você ter as melhores pessoas em todas as 
áreas é que vai fazer com que o seu negócio flua, né? (Respondente 4) 
 
No geral, as pessoas gostam de criar - como é que é o termo? - e eu não acho 
que isso também deixa de... Só as panelinhas, clubinhos, aí eu acho que as 
vezes constrói essas coisas então é confortável você estar com gente do seu 
perfil. É confortável você estar com gente tenha afinidade com você. Então 
se você pega um presidente de conselho que tenha perfil mais... mais... com 
história mais que prefere homem. (Respondente 7) 

 

 Por fim, quanto à criação de políticas para ampliação do número de mulheres em cargos de 

alta gestão e a redução dos padrões (standards) de seleção, as respostas oscilaram entre “não 

reduziria” e “reduziria”, algo que já era esperado, pois a principal crítica a políticas afirmativas é a 

redução da qualidade e do mérito.   

 Vale destacar que dentre os que afirmaram que tais políticas reduziriam os padrões de 

seleção, 5 são homens e apenas 1 é mulher.  

 Aqueles que consideram que políticas afirmativas reduziriam os padrões afirmaram que não 

se deve escolher um profissional apenas por ser mulher, visto que isso representaria uma 

“discriminação ao contrário” (Respondente 25) ou preconceito (Respondente 4). Segundo o 

respondente 25, a escolha de cargos de liderança deve ser feita pela habilidade da pessoa e pelo o 

objetivo que se deseja alcançar, não devendo ser considerado o sexo da pessoa.  
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Tô sendo muito honesta, né? Eu acho que não... A mesma coisa com cota, 
né? Por que que existe tanta polêmica: a partir do momento que você 
começa a fazer isso, você mesmo tá sendo preconceituoso, né? Você está 
dando ênfase pra algo que não tem que existir, né? A mulher é igual ao 
homem, então ela tem que se candidatar a uma vaga assim como o homem 
tem que se candidatar. E tem que passar por um processo seletivo 
igualmente. Então eu não vejo muito essa... Eu não criaria, aqui, essa política 
de ter que desenvolver algumas ferramentas pra trazer o mesmo número de 
mulheres pra um funil. Tá? Eu não criaria. Eu acho que isso eu mesma já estou 
sendo preconceituosa comigo mesmo, estou achando que eu tenho que ter 
alguma vantagem só porque eu sou mulher, pra poder chegar... 
(Respondente 4) 
 
De novo: a mulher não é menos capaz que o homem. A partir do momento 
que eu estou falando isso eu vou dizer "a mulher é menos capaz que o 
homem". Eu acho um absurdo esse conceito [...] Eu nem vou mentir: vou 
estar errado. "Olha, nós temos que ter metade de mulheres" em tese você 
está falando "ó, existe um tipo de pessoa que não é tão capaz, mas a gente 
quer ser tão politicamente correto que a gente tem que dividir isso". Isso não 
é mérito. Desculpa. Você está literalmente falando assim: "nós somos 
bonzão, nós somos homens, mas pra gente ser legal politicamente a gente 
tem que promover mulher". Cara, desculpa, eu não acredito numa sociedade 
assim. Eu realmente não acredito. (Respondente 7) 

 

Também foi destacado que essas políticas poderiam criar grupos “café com leite” e sem poder 

decisório nos conselhos, algo que representaria uma igualdade apenas artificial e não substantiva. 

Ou seja, a escolha de mulheres sem a devida experiência poderia criar uma nova “classe” de 

conselheiros (“juniors”), que não iriam agregar para o negócio por não terem a experiência de 

aconselhamento de executivos.  

 
Eu particularmente não acredito nessas políticas, eu acho que essas coisas 
elas não são, acho que como eu falei antes, a sociedade ela vem mudando, 
ela está mudando com uma velocidade cada vez maior. E eu acho que vai 
continuar mudando e eu acho que é melhor que seja assim do que pela força 
de cotas, de regras e tal. Porque senão você tira legitimidade, entendeu, eu 
acho que você cria um problema maior depois e talvez até um retrocesso, 
entendeu? Ah, a gente, puta, a gente vai ter que ter um conselho com mais 
gente porque “criou-se” uma cota aqui que tem que ter não sei quantas 
mulheres, então assim, pô, vamos aumentar o conselho, aí a gente consegue 
ter os caras que a gente acha que precisa ter e vamos deixar ali um grupo de 
café com leite. Não é assim que funciona. (Respondente 17) 
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Eu sou contra criar, eu sou contra você criar cotas, eu acho isso artificial. Eu 
acho que as pessoas têm que chegar lá pelos seus méritos, independente se 
é homem ou mulher. (Respondente 21) 
 
Sou contra. Sou contra. [...] Eu acho que essa experiência, o que a gente viu 
acontecer na Europa que reforça a minha visão eu acho que gera um 
artificialismo, no fundo você fica com conselheiras juniors e pouca 
experiência porque elas não tiveram a chance de ocupar ali as posições dos 
chamados [...] e o conselho tá lá pra aconselhar executivos. E como é que 
você pode aconselhar alguém se você não teve naquela posição. Então eu 
acho que gera um artificialismo que no final das contas acaba virando uma 
profecia que se auto realiza dizendo que as mulheres que tão no conselho 
são mais fracas, menos competentes e tal. Eu acredito que o caminho é o 
caminho da ascensão, eu acho que de conseguir trazer as mulheres para as 
principais posições de liderança para um dia sim elas poderem sentar nos 
conselhos. (Respondente 8) 

 

 Um outro entrevistado afirmou que ao invés de criar cotas, é necessário analisar as 

estatísticas das empresas e identificar as fontes e causas de um problema. Por exemplo, se os dados 

apontam que uma equipe ou área só contrata homens, é necessário conversar para que isso não 

aconteça e resolver naquele momento.  

 
A matemática funciona para tudo, você vai achar uma correlação no mundo 
de honesto para desonesto que vai bater exatamente com (incompreensível) 
da sua igreja. Não tem como você fugir disso. Então, a gente orientou para 
não criar discriminação, né? A sua pergunta, eu sou contra a criação de cotas, 
sou a favor de você entrar na estatística. Se eu descobri numa área que só se 
contrata homem, ou só se contrata mórmon, só se contrata palmeirense, 
corintiano. [...] Eu acho que tem que atuar na estatística, mas não 
necessariamente criando cota. Não deixando acontecer, implantando 
políticas de previsão, conversa, para evitar que aconteça, mas eu resisto 
muito a esse negócio de criação de cota. (Respondente 25) 

 

 Dentre os que consideram que a criação dessas políticas não reduziria os padrões, há 6 

mulheres e 3 homens. A maioria não se manifestou integralmente a favor de políticas de reservas de 

vagas, por exemplo, mas destacou a importância de políticas afirmativas para equalizar 

oportunidades e permitir que as mulheres tenham exemplos e espaço. Alguns afirmaram, inclusive, 

que essas políticas ampliar a meritocracia. 
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A partir do momento que o CEO e o RH colocarem que não tem nome, sexo 
nos currículos, e, às vezes, nem idade, você consegue ter muita mais gente, 
às vezes, muito mais interessante.  (Respondente 13) 
 
Eu acho, que sem dúvida nenhuma, e traria mais espaço para que as mulheres 
tenham mais espaço e a coragem de enfrentar essa nova, esses novos 
desafios entendeu. (Respondente 13) 
 
Eu sou totalmente favorável à meritocracia. Este é o meu discurso. Porém, eu 
sei que existe uma discussão gigantesca de cota no Brasil, porque já foi feita 
uma análise que poderá tomar 100 anos para que haja uma igualdade. Eu não 
posso ser contra a algo no qual o número está te provando de que as pessoas 
não estão realmente engajadas pela meritocracia para mudar esse número. 
Então, eu sou favorável à meritocracia, porém, eu não sou contra caso tenha 
necessidade, pelo fato de trazer esse número e essa igualdade. Não há 
rapidez maior. 100 anos é muito. (Respondente 26) 
 
Então, assim, eu era contra a cota porque eu acho cota vem sempre um nome 
forte com um viés, então parece que você está lá por cota. Um 
desmerecimento. Não por mérito. E o que a gente estudou bastante, eu 
acabei sendo bem favorável a cota temporária, porque existe um gap enorme 
de oportunidade de mulheres em conselho. Então, assim, muito porque, o 
que eu compreendi do sistema, o que acontece muito em conselhos são 
indicações. Então, poucas vezes, lógico, você tem um currículo, você olha as 
competências do conselheiro que está sendo indicado, mas é um mundo 
extremamente masculino que homens indicam homens. E muitos 
conselheiros que eu tenho acesso, se você perguntar para eles, mas você 
conhece, mas não tem mulheres para eu indicar. Então, as mulheres também 
têm uma questão de se comunicar, de se relacionar no mundo dos negócios 
não tão bem quanto os homens. Eu acho que assim, nada é culpa de uma 
pessoa só. Não é cota. A gente não pode falar, a então a causa disso é que 
homens só indicam homens. Não, as mulheres também se expõem menos. 
Porque? Primeiro porque elas têm uma, ainda tem, por mais que os homens 
hoje sejam mais modernos, ajudem mais em casa, a mulher, por exemplo, eu 
puts, eu adoro chegar na minha casa cedo. Hoje meus filhos tão numa 
situação diferente, porque eles são mais velhos. Mas com eles menores, sabe 
aquela coisa, eu quero jantar com meus filhos às 19h30 da noite. Então você 
não vai para um Happy Hour, você não vai num jantar, a maior parte desses 
momentos de networking, de trabalho são à noite sim. Eu viajo bastante a 
trabalho, mas puta, eu fazia de tudo para não viajar a trabalho, porque a 
gente tem que dividir o nosso tempo entre família, marido, amigos, trabalho. 
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Então, a carga horária, eu não tenho dúvida que da mulher é muito maior. 
(Respondente 28) 
 
B: A gente tem que ter pelo menos uma mulher como candidata e pelo menos 
uma mulher como entrevistadora. Acho que isso sim, acho isso ajuda a tornar 
consciente o preconceito. 
A: Mas você acha que isso reduz os padrões, os standards de seleção? 
B: Não, ajuda a reduzir, a tratar um pouco do preconceito. 
(Respondente 8) 

 

 
14. ESCOLHA DE MULHERES E RECEPÇÃO 

 

 Das 21 mulheres entrevistas, 20 afirmaram que não acham que foram escolhidas por ser 

mulher. É possível notar que muitas responderam enfaticamente que não e fizeram questão de 

afirmar que não há cota na empresa e que a escolha se deu em razão de sua competência técnico-

profissional.  

 
A: E você considera, considerou em algum momento que você foi escolhida 
como vice-presidente apenas por ser mulher? 
B: De jeito nenhum, absolutamente (risadas). Eu acho que eu diria assim, 
apesar de ser mulher. (Respondente 8) 
 
Eu fui escolhida porque eu que eu era a mais preparada para substituir, 
então, quem estava saindo. Eu tinha experiência, principalmente, a 
experiência comercial, marketing e produto, que é uma experiência que é 
importante no ramo de confecção. E conhecia também a área produtiva. 
Então não era, conhecia todo o processo do negócio. Eu conhecia o negócio. 
Então, isso foi importante a decisão. Aqui não foi colocado gênero. O que foi, 
talvez, era uma pessoa da família que estava dentro da empresa e já tinha 
toda essa trajetória. (Respondente 13) 
 
Não. Eu fui entrevistada, e foi me feita a pergunta sobre se eu estava sendo 
promovida pelo sistema de cotas. Várias vezes passei por essa pergunta. E eu 
não fui escolhida somente por ser mulher. Muito pelo contrário, no processo 
seletivo, depois me comunicaram que foi feita uma pesquisa. A empresa fez 
uma pesquisa para entender qual seria o impacto se colocasse uma mulher. 
SE fosse muito negativo, se o país era machista ou não era. Entendeu? Foi o 
contrário, e decidiram por mim, significa que a pesquisa foi positiva. A 
pergunta foi, você está nessa posição para você cumprir o processo de cota? 
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Não, porque o processo de cota nos Estados Unidos não se abrange ao Brasil, 
não se estende. E aqui não tem cota, então não é. (Respondente 26) 
 
Não, de fato meus antecessores eram homens. E se outro homem tivesse sido 
convidado a participar para ser responsável dessa área, mas se tivesse tido 
um homem com as mesmas condições, capacidades, habilidades, 
competências, poderia ter sido contratado um homem, ou seja, não fazemos 
essa distinção só porque é mulher ou porque é homem, realmente é pelas 
competências mesmo da pessoa para a função do cargo. (Respondente 29) 

 

Apenas 1 respondente mencionou que acha que o “ser mulher” foi um fator importante em sua 

escolha, mas não o único. Segundo a Respondente 27, na época em que ela foi escolhida como 

diretora havia um movimento consciente da empresa de colocar mais mulheres em diretorias.  

 
Não apenas por ser mulher, nunca achei isso porque me acho muito 
competente, mas acho que como eu falei por exemplo na primeira função de 
diretoria acho que teve um movimento consciente da empresa de colocar 
mulheres na diretoria. Mas também não adianta você colocar mulheres ruins 
porque na verdade você acaba fazendo o resultado oposto, né. Então acho 
que teve. (Respondente 27) 

 

 Com relação à recepção dessas mulheres, a maioria afirmou que foram bem recebidas por 

seus pares e colegas, não tendo notado a ocorrência de comentários que desfizessem a sua escolha.  

 
15. POLÍTICAS DE DIVERSIDADE 

 

 A maioria dos respondentes (19) afirmou que a empresa possui algum tipo de política de 

diversidade, enquanto outros (10) afirmaram que as empresas não têm qualquer política nesse 

sentido.  

 Os principais beneficiários são mulheres, pessoas LGBT+ e negros, havendo também 

empresas com políticas em prol de pessoas com deficiência, geração e refugiados.  

 Nota-se que as políticas em prol da equidade de gênero não possuem um caráter 

interseccional, isto é, levam em consideração apenas o gênero, desconsiderando outras identidades 

como raça, identidade de gênero e orientação sexual, deficiência, entre outras. Apenas uma 

respondente afirmou que foi feito um workshop de equidade de gênero em que foi contratada uma 
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consultoria especializada na questão racial (a EmpregueAfro) “porque a gente queria retratar 

também um outro recorte das mulheres”.  

 As políticas para mulheres mais mencionadas foram: 

• Sponsorship  

• Programas de liderança com cursos e mentoring e/ou coaching 

• Flexibilidade (para todos ou em situações específicas, como no pós-maternidade) 

• Exigência de uma proporção de mulheres em etapas dos processos seletivos 

• Adesão a fóruns e compromissos (ONU Mulheres, etc.) 

• Ampliação das licenças parentais 

• Part-time 

 

A maioria dos respondentes (14) afirmou que as empresas não possuem metas para equidade 

de gênero, enquanto 9 informaram que há meta e 2 não sabiam informar.  

Dentre as empresas que possuem metas, em alguns casos as metas são locais e específicas 

para o Brasil, enquanto em outras há uma meta global de equidade de gênero podendo a empresa 

brasileira contribuir para seu alcance.  

Algumas possuem metas de recrutamento, as quais estabelecem que um determinado 

percentual das vagas deve ser preenchido por mulheres ou que sempre deve haver, no mínimo, uma 

mulher participando do processo4. 

 
A gente tem uma meta que 40% das vagas preenchidas precisam ser de 
mulheres. (Respondente 19) 
 
Além de ter critérios de seleção em processos seletivos (36:32), equidade, 
tomando esse cuidado, como também para admissão nos processos seletivos 
externos, a gente sempre observa quando vai montar uma nova loja, que a 
gente tenha paridade. (Respondente 22) 
 
tem essa questão que eu falei de sempre ter é, mulheres participando no 
processo de seleção, no mínimo uma mulher. (Respondente 9) 
 
 

                                                           
4 A lógica dessa exigência já foi implementada organizações dos Estados Unidos e se originou de uma regra do 
ambiente esportivo chamada “Rooney Rule”, em que era necessário à liga nacional de futebol entrevistar candidatos 
de minorias para seus cargos altos. Vide: https://bol.bna.com/an-nfl-rooney-rule-for-law-firms/  
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As demais possuem metas para o preenchimento de cargos de liderança, as quais variam 

entre 20% e 50% e entre local e global.  

 
Local: 
Nosso número é muito pequeno de mulheres, assim, então, tem crescido, 
mas hoje se você perguntar quantas sócias temos, 12%, então não é muito. 
A gente quer ter 20% até o próximo ano. E a gente tem trabalhado, por 
exemplo, a gente acabou de fazer 31 sócios, metade deles mulher. 
(Respondente 24) 
 
A gente tem meta de mulheres na, em diferentes faixas e todas no sentido 
de aumentar o que a gente tem hoje. (Respondente 27) 
 
Era 25%, e agora é 30%. (Respondente 30) 
 
A gente tem meta de 24, a gente quer, agora todo mundo fala, vamo chegar 
nos 30, né. Então a meta é, vamos chegar nos 30. (Respondente 5) 
 
Hoje nós já temos 30% dos altos cargos da companhia ocupados por 
mulheres e a gente quer que realmente seja equitativo, que isso alcance os 
50%. (Respondente 22) 

 
Global: 
Queremos chegar a um percentual, mas é um “tema” global, um tema da 
área de diversidade como geral do mundo, então todos temos meta de 
chegar a um número. [...]  eu não me lembro agora o percentual exato. 
(Respondente 29) 
 
... Por ser líder da [empresa] eu vivencio uma meta geral do grupo Zurique. 
[...]  da liderança como todo do grupo Zurique tem o objetivo de crescer, se 
não me engano, é 20% em 3 anos a quantidade de mulheres em cargos de 
liderança. (Respondente 3) 

 

Quanto ao acompanhamento quantitativo da participação de mulheres por nível hierárquico, 

a maioria dos respondentes afirmou que as empresas fazem um acompanhamento, sendo que em 

grande parte há ampla divulgação dos resultados e em outros apenas a liderança ou um grupo 

restrito de executivos têm acesso às informações.  
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Em alguns casos essas informações ficam disponíveis na rede interna da empresa, enquanto 

outros fazem publicações específicas como relatórios de sustentabilidade, responsabilidade social 

e/ou diversidade.  

Também foi mencionada a divulgação de informações em palestras e eventos internos e 

externos, bem como por meio de newsletter ou notícias e entrevistas. Por fim, também foi destacada 

a divulgação em pesquisas, tais como a Great Place to Work.  

 

 Com relação às políticas de flexibilidade, a maioria dos respondentes informou que a empresa 

possui algum tipo de política nesse sentido e que elas são aplicáveis a todos, independentemente do 

gênero. A flexibilidade se apresenta como importante a todos e como uma característica da 

sociedade contemporânea e da preocupação com a qualidade de vida e compatibilização da vida 

pessoal e profissional.  

 Em algumas empresas as políticas já existem há alguns anos e são bem estruturadas, 

enquanto em outras há projetos piloto em fase de avaliação e adaptação. 

 
O horário flexível pra você adequar sua vida, pra deixar filho na escola, pegar 
filho na escola, tanto pro homem quanto pra mulher, isso é possível há muito 
tempo. (Respondente 21) 
 
A gente tem, também, que a gente criou - isso vale para homens e mulheres 
-, a gente criou 40 horas de flexibilidade anuais. [...] Então, você tem 40 horas 
por ano - que, é claro, você sempre fala pro seu gestor "amanhã eu tenho 
flexibilidade". É claro que você ter um deadline urgente amanhã, mas enfim, 
você tem essas 40 horas. A maioria tira essas 40 horas... que você tira para 
fazer coisas que não são férias, mas que você precisa se ausentar do trabalho. 
(Respondente 11) 
 
Sim. É parte do nosso business, né? Ter flexibilidade de trabalho faz parte. 
Assim: eu não consigo dar flexibilidade de horário quando as pessoas estão 
em atendimento ai cliente, né? Então, por isso que eles sempre trabalham 
em dois - porque se der uma dor de barriga ou se um precisar resolver um 
compromisso, você tem o segundo ali. (Respondente 14) 
 
: E não é só mulheres, exatamente, homens e mulheres, né, não importa, eu 
acho que todo mundo hoje tem necessidade de flexibilidade. Eu acho que 
com certeza a flexibilidade e o respeito aos horários de trabalho da empresa 
e dos colegas, então essa questão, por exemplo, de eu ter certeza absoluta 
que ninguém vai me marcar uma reunião depois das 5 isso é maravilhoso e 
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deveria ser assim pra todo mundo, entendeu? Porque isso você sabe que 
você pode se comprometer com coisas fora da empresa, por exemplo. Agora 
vão ter dias, muitos dias que eu vou ter que “jantar” com o cliente, que eu 
vou ter viagem, mas isso tudo é muito organizado. (Respondente 27) 
 
O que acontece hoje a gente tem horário flex, a pessoa pode entrar uma hora 
depois. Nosso horário é, pros analistas, da 7h45 às 17h. E a ideia é, eles 
podem entrar até 1 hora depois, ou podem sair uma hora antes. Ou até uma 
hora depois. E ai, a ideia é, tem banco de horas. As pessoas podem tirar meia 
folga, podem tirar folga o dia todo. Então, a cada mês, a pessoa acumula 
quase 8 horas, então, são 15 minutos trabalhados a mais por dia, pra que ela 
pule 1 dia de folga. E depois ela tire no momento em que ela precisar a folga, 
acordada com os gestores. Agora, a gente entrou com home office no ano 
passado. (Respondente 32) 

 

 O aspecto mais interessante com relação à flexibilidade e ao home office é a variação de 

percepção a depender do setor da empresa. Alguns entrevistados mencionaram que a política de 

flexibilidade só é aplicável para determinados cargos da empresa – especialmente administrativos e 

gerenciais - por uma incompatibilidade com o tipo de atividade de determinadas áreas, tais como 

atendimento ao cliente, TI, lojas (varejo),call center, jovem aprendiz, entre outras. Assim, para 

funcionários de áreas que fazem atendimento ao público ou que dependem de máquinas e 

plataformas para trabalhar há maior dificuldade em implementar políticas de home office e, em 

alguns casos, flexibilidade.  

 
Por exemplo, call center não tem como fazer Home Office. Tem algumas 
pessoas do financeiro, da área de compras, né, que não dá para fazer. Mas 
no geral eu te diria que 85% da companhia hoje está dentro dessa política de 
flexibility work. (Respondente 19) 
 
Eu acho que “tem” questões legais que a gente precisa olhar, então, por 
exemplo, “eu sei que a gente tá falando” de cargos de liderança aqui, mas eu 
tenho o jovem aprendiz que não pode fazer, né, eu tenho uma linha de 
negócio que trabalha em 3 turnos e as pessoas compartilham algumas 
ferramentas de trabalho porque faz sentido pro negócio. (Respondente 24) 
 
Atendimento ao cliente, essa pessoa vai ser mais complicado que faça o 
homeoffice. (Respondente 29) 
 
Nossas unidades operacionais são as que estão no restaurante do cliente, 
(41:50) falamos que uma cozinheira por exemplo fizesse homeoffice seria 
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super complicado, porque de fato ela não tem como fazer homeoffice, nosso 
trabalho não é fazer isso, entende? Nosso trabalho é estar no cliente 
cozinhando, por exemplo, certo, porque vamos atender o cliente, servir. 
Então por isso esse homeoffice é um pouco mais no nível da gerente desse 
contrato que pode fazer porque ela precisa fazer coisas de computador, etc., 
mas as outras pessoas é um pouco complicado, essas outras pessoas 
operacionais talvez não homeoffice mas elas sim têm um dia livre por ano 
pela empresa, dado pela empresa, e também quando elas estão de 
aniversário também tem uma jornada que eles podem trabalhar, sair um 
pouco antes, por exemplo. (Respondente 29) 
 
Eu acho que na loja é mais difícil, porque você não sabe a hora que o cliente 
vai entrar na loja, aí você tem que ser um pouco menos flexível, porque você 
tem que ter quadro pra atender gente. Agora nos escritórios, em fábricas, eu 
acho super normal. (Respondente 20) 
 
Têm áreas que a gente tem uma dificuldade, por exemplo, nas fábricas a 
gente tem sistema de turno, por exemplo turnos de 6 horas, né, ou de 8 
horas, então a pessoa entra para trabalhar e ela está lá basicamente na área, 
abrindo válvula, controlando os equipamentos, operando uma fábrica que 
lida com produtos, não dá pra ela sair no meio do expediente pra, entendeu, 
não sei, pra buscar o filho na escola. Então a essas áreas realmente é muito 
difícil a flexibilidade. (Respondente 27) 

 

 Além disso, para empresas do setor imobiliário e que vendem espaços (escritórios, 

coworking), os respondentes afirmaram que políticas de home office são contrárias ao negócio, de 

modo que não são implementadas ou incentivadas.  

 Por fim, alguns respondentes afirmaram que a possibilidade de horários flexíveis e home 

office são negociadas diretamente com o gestor e apenas em casos específicos e emergenciais, tais 

como problemas de saúde própria ou de familiar, entre outros.  

 Em geral, os respondentes afirmaram que a criação dessas políticas teve um impacto positivo 

e auxiliou na conscientização sobre desigualdade de gênero, bem como na preparação de mulheres 

para assumirem cargos de liderança. Apenas 5 respondentes afirmaram que no início algumas 

pessoas reclamaram por se sentirem preteridas, mas que com o passar do tempo não foram feitos 

comentários negativos.  

 

 Dentre as políticas indicadas pelos respondentes como mais importantes para a ampliação de 

mulheres em cargos de alta gestão destacamos as seguintes: 
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(a) Mentoring 

 As políticas de mentoring foram mencionadas por diversos respondentes. Em alguns casos há 

uma política de mentoring voltada especificamente para mulheres, enquanto em outros há um 

programa geral de recursos humanos voltado para acompanhamento de carreira.  

 Também nota-se diferença nos níveis e cargos em que são aplicadas as políticas. Na maioria 

dos casos, o programa de mentoria é aplicado apenas para pessoas avaliadas como “potenciais” e 

independentemente do nível hierárquico, enquanto em outras apenas cargos mais elevados 

(gerência e coordenação) participam.  

 
Mentoring, coaching, na empresa ela tem um plano, ela tem um programa 
de Coaching específico para mulheres. Então, anualmente, são escolhidas as 
40 mulheres talento do mundo inteiro e se coloca as 40 mulheres dentro de 
uma sala durante uma semana em algum canto do mundo. E são feitas várias 
sessões ali de coaching and mentoring, de pesquisa de opinião existe um 
pouquinho disso também. (Respondente 19) 
 
Mentoring, coaching, e não é nem para todos, mas é para quem são high 

potential candidates. Então, se você é identificado como um candidato em 
potencial, aí você tem inúmeros programas de desenvolvimento, que a 
empresa financia e te ajuda no desenvolvimento de carreira. Então, não é 
especificamente para mulher. A empresa tem milhões de programas de 
desenvolvimento. Então não depende se você é mulher ou se você é homem. 
(Respondente 26) 

 

(b) Sponsorship 

 

 Vários respondentes mencionaram a importância de ter “sponsors” na organização e o 

quanto eles auxiliaram em termos de visibilidade e apoio ao longo da carreira. Na empresa da 

Respondente 11, por exemplo, notou-se que as mulheres não divulgavam suficientemente os 

negócios que fechavam, enquanto homens divulgavam qualquer negócio independentemente do 

montante. Em vista disso, foi criado uma política chamada “Careerwatch” que auxiliava as mulheres 

no processo de autopromoção. O programa foi bem-sucedido e foi encerado por ter atingido os 

resultados desejados. 

 

Então a gente tem aqui... A gente há uns 5 anos atrás a gente importou dos 
Estados Unidos um programa que a gente tinha chamado careerwacth 
[0:10:19]. Como é que funcionava esse programa: ele é um programa que a 
priorização dele é determinar que as mulheres, elas não... Não tem a mesma 
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visibilidade nas mesmas organizações que os homens. Eu brinco aqui que 
quando uma mulher vende um projeto de 1 milhão só quem fica sabendo é 
ela e o chefe direto - quando muito; quando um homem vende 500 mil até o 
presidente fica sabendo. Ah, toca um bumbo, é uma coisa maravilhosa. Então 
que que a gente fez: a gente colocou uns sponsors - podem ser homens ou 
mulheres – para as mulheres que a gente tem no nosso nível - que chama 
gerente sênior - que é o cargo imediatamente inferior a diretoria e sociedade 
- que é um cargo nevrálgico, assim, um cargo que você tem que decidir sua 
carreira. Porque às vezes elas estão precisando de um empurrão, só precisam 
de alguém que dê uma voz que elas não estão tendo por diversas questões, 
tá? Ou porque elas estão muito inseridas no contexto do trabalho, ou porque 
elas têm mil coisas para cuidar, enfim... Porque elas não estão fazendo o que 
os homens fazem que é se autopromover. Então a gente fez esse programa. 
O programa foi tão bem-sucedido que a gente até acabou com ele há um ano 
atrás porque a gente acha que hoje, realmente, elas meio que aprenderam a 
fazer essa autopromoção, então tá todo mundo aqui no nível gerencial 
sabendo que isso faz parte do jogo: você precisa fazer pra se promover. 
[...] 
Eu acho que a partir do momento que elas... que a gente conseguiu que as 
mulheres fossem mais visíveis na organização - porque era um problema de 
falta de visibilidade. E que elas aprenderam a se auto promover. 
(Respondente 11) 

 

 
16. PERFIL PESSOAL 

 

Com relação ao perfil pessoal dos entrevistados, os dados coletados apontam que a maioria 

(22) é casado(a), 1 é solteiro(a), 7 divorciados (sendo 4 com relação com a trajetória profissional) e 1 

viúvo(a).  

Dentre aqueles em que o divórcio tem relação com a trajetória profissional, todas (4) são 

mulheres e ocupam cargos de liderança (CEO, diretora e sócia) e os motivos são relacionados a 

promoções e a dificuldade de conciliar carreira e casamento.  

 
Toda relação. 100%; É... 100% não, né? Vamos dizer assim... Mas foi 
catalisada pela trajetória profissional. Já não tava legal, quando eu resolvi 
montar a empresa e virar empreendedora e deixar de ser empregada, aí... Aí 
acabou. (Respondente 2) 
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Sim, teve. Teve porque eu trabalhava atualmente incansavelmente e aí não 
houve um... Não foi possível administrar. Eu viajava muito a trabalho, eu era 
muito nova, ele também, então não foi possível conciliar. (Respondente 4) 
 
Eu sempre brinco, meus casamentos terminaram cada promoção que eu tive, 
meu primeiro término, meu primeiro casamento terminou quando eu virei 
gerente. Meu segundo casamento terminou quando eu virei diretora depois 
de um ano. Então, aí o meu terceiro casamento era uma coisa assim. 
(Respondente 5) 
 
Ele competia comigo, eu não sabia. (Respondente 11) 

 

Além disso, com relação ao momento da carreira em que os profissionais tiveram filhos, a 

maioria (23) respondeu que não esperaram alcançar um cargo para ter filhos. Apenas 4 informaram 

que esperaram, sendo 3 mulheres e 1 homem. Em algumas entrevistas, nota-se que havia uma 

preocupação em atingir uma estabilidade financeira e profissional antes de ter filhos. 

 
Eu dizia para ela, nós vamos ter um outro filho assim que eu organizar a vida 
melhor, quando tiver nossa casa própria [...] Estar mais estabilizado, tá com 
uma melhor remuneração, você tem um horizonte mais, exatamente isso, 
senão a gente podia ter tido filho logo, que filho é uma coisa pra te dar prazer, 
que vem somar na sua vida, e não pode ser um peso. (Respondente 21) 
 
No meu caso eu acho que eu só fui pensar em ter filho quando realmente, é, 
eu tive que pensar nisso. Por conta da questão da idade, né, de que você 
começa a olhar em volta e todos os seus amigos têm filhos, aí você começa a 
ter a vontade. Mas eu tinha outros interesses então eu não sei, eu não se eu 
estava esperando chegar num certo ponto. Mas com certeza tinha alguma 
influência profissional. (Respondente 27) 
 
B: Ah, eu demorei para ter filho, né, quando eu já estava mais, como eu posso 
dizer, mais bem estruturadas, com condições financeiras melhores, a carreira 
mais consolidada. 
A: Então você pensou em apenas engravidar após atingir um determinado 
patamar da sua carreira ou teve mais alguma coisa pessoal? 
B: Teve as duas coisas, é, a gente queria aproveitar o “casamento” antes, mas 
por outro lado financeiramente era difícil a gente ter antes, veio no momento 
certo. (Respondente 31) 
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 Ademais, 5 respondentes afirmaram não ter filhos por uma questão pessoal e sem qualquer 

relação com a trajetória profissional. 
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APÊNDICE A 

 

SUB-REPRESENTAÇÃO DE MULHERES EM CARGOS DE ALTA ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES DE 
EMPODERAMENTO 

QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 
 

Blocos: 
(1) Trajetória profissional 
(2) Percepção sobre o problema investigado 
(3) Questões específicas para cada gênero/cargo 
(4) Políticas e estrutura da empresa em que a(o) entrevistada(o) trabalha 
(5) Perfil Pessoal/Profissional 

 
BLOCO 1 – Trajetória profissional 

Todos 
1. Antes de começar, você pode me falar um pouco sobre o seu cargo e a quem você se 

reporta? 
 

Todos 

2. Você poderia nos contar um pouco sobre como foi a sua trajetória profissional (dentro da 
companhia e antes de entrar)?  

a. Follow-up: Formação 
 

Todos 

3. Você teve oportunidades de ascensão na sua trajetória profissional? Quais foram e como se 
deram? 

a. Você sempre teve um desejo de avançar na carreira? Ou esse desejo surgiu após 
recomendações/comentários de chefes/gestores? 

b. Se sim, como os conselhos de chefes/gestores influenciaram sua progressão? 
 

Todos 

 
4. Há algo que você considera que foi um diferencial e pesou a favor de sua escolha como 

(cargo)?  
 

d. CEO 
Mulher / 
Diretora/ 

Conselheira/ 
Gerente 

5. Há familiares seus na empresa em que trabalha?  
a. Se NÃO, indagar por que.  
b. Se SIM, quantos e em quais cargos? 
c. Você considera que fazer parte da família controladora foi visto como algo positivo 

pelos seus pares na sua escolha ou como um favorecimento?  
d. Você considera que foi escolhida apenas por ser filha, esposa ou mulher? 

 

Todos 
6. Pensando nessa trajetória que você acabou de relatar, há algo que você considera que 

dificultou sua progressão na carreira? 
 

Todos 
7. Qual o seu maior sonho profissional? Ou seja, onde você quer chegar pensando do ponto 

de vista pessoal e profissional? 
 

CEO Mulher 
/ Diretora/ 

Conselheira/ 
Gerente 

8. Você considera que o fato da companhia já ter mulheres em cargos de diretoria/conselho 
contribuiu positivamente para a escolha de mais mulheres? 

 

CEO Mulher 
/ Diretora/ 

Conselheira/ 
Gerente 

9. Você vê as mulheres que já chegaram a posições mais altas como modelos? 
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BLOCO 2 – Percepção sobre o problema investigado  
(Ouvir sua percepção sobre o problema, se há um problema ou não.) 

Todos 
10. Na sua opinião, qual o principal obstáculo para a progressão de mulheres a cargos de alta 

gestão? 
 

Todos 

11. Você acha que as redes de contato influenciam na escolha de mulheres para cargos de alta 
gestão? Os membros do conselho costumam ser escolhidos a partir de redes de contato 
dos atuais membros?  

 

Todos 
12. Você considera que contatos familiares têm impacto na carreira? Se sim, de qual maneira?  
 

Todos 
13. Pela sua vivência, a mulher tem um olhar diferenciado para as mesmas questões no 

ambiente de trabalho? 
 

d. vermelho 
CEO Mulher / 

Diretora/ 
Conselheira/ 

Gerente 

14. Como você avalia a participação de mulheres em reuniões/discussões? Isto é, elas têm 
espaço?  

a. Você sente que elas se sentem confortáveis em falar?  
b. Elas são escutadas?  
c. Elas influenciam as decisões de fato? 
d. Você contextualiza a fala de alguém pelo seu gênero? 

[Você se sente bem em um ambiente em que é a única mulher ou minoria? Ou 
você se incomoda ou restringe sua fala ou condiciona sua fala quando há uma 
mulher no ambiente profissional?] 
 

 

Todos 
15. Como você avalia os critérios para progressão na carreira? Na sua perspectiva, eles são 

objetivos e transparentes? 
 

Todos 

16. Você acha que dentro das equipes da companhia/empresa, o trabalho é dividido de forma 
igual/proporcional entre homens e mulheres? Ou as mulheres acabam ficam com funções 
de menor prestígio ou remuneração? Por quê? 
 

Todos 

17. Você acha que para progredirem na carreira as mulheres precisam ter atitudes semelhantes 
aos homens? Ou mulheres mais fortes e assertivas são vistas de forma diferente? 
Características femininas (emotividade, delicadeza) são vistas como positivas ou negativas? 
 

Todos 
18. Você considera que o fato da companhia/empresa já ter mulheres em cargos de 

diretoria/conselho contribui positivamente para a escolha de mais mulheres? 
 

Todos 
19. Você considera que as escolhas de pessoas para cargos de alta gestão é meritocrática? O 

que você entende por meritocracia? 
 

 
BLOCO 3 – Questões específicas para cada gênero/cargo 

CEOs 
20. Você considera que o seu ambiente/local de trabalho é equitativo para homens e mulheres? 

 

CEOs 
21. Qual a importância e quais os benefícios de paridade de gênero nos conselhos e diretorias? 

 

CEOs 
22. Você liderou alguma iniciativa nesse sentido? Se sim, como foi sua experiência? 

 

CEOs 
23. Você considera que os CEOs têm algum receio a ampliar a diversidade dos conselhos e trazer 

pessoas com perfil diferenciado?  
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CEOs 
24. Você considera que criar políticas para ampliação do número de mulheres nos cargos de alta 

gestão reduziria os padrões (standards) de seleção? Se sim, por que? 
 

CEO Mulher 
/ Diretora/ 

Conselheira/ 
Gerente 

25. Você considera que foi escolhida como CEO/diretora/conselheira apenas por ser mulher?  
 

CEO Mulher 
/ Diretora/ 

Conselheira/ 
Gerente 

26. Como foi a sua recepção pelos demais membros do conselho ou da diretoria? Em algum 
momento você ouviu comentários que desmerecessem sua escolha por ser mulher? Você 
considera que ser mulher foi visto como algo positivo pelos seus pares na sua escolha ou 
como um favorecimento?  
 

 
 
BLOCO 4 – Políticas e estrutura da empresa em que a(o) entrevistada(o) trabalha 

Todos 

27. A empresa possui alguma política de diversidade?  
e. Se sim, qual? Para quais grupos? 
f. Se tiver política para equidade de gênero, a empresa possui alguma meta? A 

empresa faz um acompanhamento quantitativo da representação de gênero por 
nível hierárquico?  

i. Se sim, como se dá esse acompanhamento? 
ii. Se sim, esses dados são amplamente divulgados? É elaborado um relatório 

de sustentabilidade ou outro documento interno? 
 

Todos 

28. A companhia possui alguma política de flexibilidade de horários, em prol de compatibilização 
tanto do homem quanto da mulher no trabalho e as tarefas caseiras (cuidar dos filhos e da 
casa)?  

 

Todos 

29. Na sua percepção, o home office é uma alternativa viável para possibilitar mais flexibilidade 
às mulheres? As mulheres que fazem uso desse benefício são vistas como menos 
comprometidas e disponíveis? O trabalho a distância é visto como um trabalho pleno? Afeta 
a visibilidade? 

 

Todos 
30. Há alguma política implementada pela companhia que contribuiu para o aumento de 

mulheres em cargos de alta gestão? (mentoring, coaching, part time, etc.). 
 

Todos 

31. Como as pessoas em geral percebem essas políticas? Qual o efeito psicológico que você 
notou no grupo após a criação dessas políticas? 

Follow-up: conscientização x backlash effect.   
 

 
 
BLOCO 5 – FINAL – Perfil do entrevistado e conciliação entre vida pessoal e profissional 

Todos 

32. Quantas horas você trabalha por dia?  
g. Essas horas são dentro do escritório ou fora dele? 
h. Você trabalha aos finais de semana? 

 

Todos 

33. Qual o seu estado civil? 
i. Se responder divorciado: “A próxima pergunta é mais delicada e você pode ficar à 

vontade para não responder. O seu divórcio tem alguma relação com a sua 
trajetória profissional?” 
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a. ii. 
Mulheres 

34. Você tem filhos? Quantos? 
a. Se sim, em qual momento da carreira teve filho(s)? 

i. Pela sua resposta, você e sua esposa apenas decidiram engravidar após 
algum momento específico da sua carreira.  

ii. Pela sua resposta, você apenas engravidou após a nomeação como 
diretora/conselheira. Isso teve alguma relação com a companhia?  

 
b. Usufruiu de licença paternidade? Se sim, de quanto tempo? 
c. Como se dá sua dinâmica familiar em termos de horas dispensadas por você ou seu 

cônjuge no cuidado com os filhos? 
d. Se não tiver filhos: pergunta aberta sobre motivos.  

 

Todos 
35. Como se dá sua dinâmica familiar em termos de horas dispensadas por você ou seu cônjuge 

em cuidados com o lar? 
 

Todos 
36. Você possui ajuda em casa para tarefas domésticas (exemplos: mãe, esposa, motorista, 

babá, cozinheiro, passadeira, etc.)? (Sistema de apoio) 
 

Todos 37. Qual o percentual de sua contribuição pessoal na formação da renda familiar? 
 

Todos 38. Qual seu hobby? Você faz atividades físicas?  
 

Todos 39. Qual sua idade? 
Todos 40. Qual é a sua cor ou raça de acordo com os critérios utilizados pelo IBGE? 

  

Todos 
Para finalizar. O que você acha que deveria mudar? Há mais alguma coisa que não discutimos e 
você gostaria de acrescentar? 
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APÊNDICE B 
Lista de Temas e Códigos 

 

Código Descrição 

Questão:  
Antes de começar, você pode me falar um pouco sobre o seu cargo e a quem você se reporta? 
Você poderia nos contar um pouco sobre como foi a sua trajetória profissional (dentro da companhia e 
antes de entrar)?  
1.1 Cargo atual 

1.2 Cargo anterior 

1.3 Tempo no cargo atual 

1.4 Ano de ingresso na empresa 

  

Questão:  
Você teve oportunidades de ascensão na sua trajetória profissional? Quais foram e como se deram? 

a. Você sempre teve um desejo de avançar na carreira? Ou esse desejo surgiu após 
recomendações/comentários de chefes/gestores? 

b. Se sim, como os conselhos de chefes/gestores influenciaram sua progressão? 
2.1 Sempre desejou ascender na carreira  

2.2 Desejo de ascender surgiu por recomendação de chefes 

2.3 Influência da situação familiar (fatores externos) 

  

Questão:  
Há algo que você considera que foi um diferencial e pesou a favor de sua escolha como (cargo)?  
3.1 Diferencial para escolha do cargo atual 

3.2 Simplesmente aconteceu 

  

Questão:  
Há familiares seus na empresa em que trabalha?  
4.1 Não há familiares na empresa 

4.2 Empresa familiar 

4.3 Restrições à subordinação direta 

4.4 Familiares são proibidos em qualquer nível 

4.5 Não há regras sobre participação de familiares 

  

Questão:  
Qual o seu maior sonho profissional? Ou seja, onde você quer chegar pensando do ponto de vista pessoal 
e profissional? 
5.1 Não pensa em um sonho profissional 
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5.2 Sonho de alcançar um cargo mais alto 

5.3 Já chegou onde sonhava/desejava 

5.4 Nunca almejou um cargo 

5.5. Outro 

  

Questão:  
Pensando nessa trajetória que você acabou de relatar, há algo que você considera que dificultou sua 
progressão na carreira? 
6.1 País não é favorável a empreendedores em geral 

6.2 Idioma estrangeiro em empresa multinacional 

6.3 Momentos de dúvida sobre abrir mão de vida pessoal e familiar 

6.4 Não lembra de dificuldades específicas  

6.5 Machismo / Preconceito 

6.6 Falhou na autopromoção  

6.7 Dificuldade de aceitar coisas diferentes 

6.8 Alta competitividade  

6.9 Formação em outra área / Necessidade de conhecimento técnico 

6.10 Plano de carreira / Oportunidades na empresa 

  

Questão:  
Você considera que o fato da companhia já ter mulheres em cargos de diretoria/conselho contribuiu 
positivamente para a escolha de mais mulheres? 
7.1 Ter mulheres em cargos de liderança alavancou movimentos de inclusão 

7.2 Ter mulheres em cargos de liderança não influenciou 

7.3 Não há mulheres em cargos de liderança 

  

Questão:  
Você vê as mulheres que já chegaram a posições mais altas como modelos? 
8.1 Não havia mulheres modelos no passado, modelos masculinos.  

8.2 Não havia mulheres modelos na sua área/atividade, buscava em outras. 

8.3 Homens e mulheres como modelos 

8.4 Apenas mulheres modelos 

8.5 Mulheres da família como modelos 

  

Questão:  
Na sua opinião, qual o principal obstáculo para a progressão de mulheres a cargos de alta gestão? 
9.1 Preconceito / Cultura machista  
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9.2 Cultura organizacional  

9.3 Maternidade  

9.4 Falta de preparo  

9.5 As próprias mulheres se impõem obstáculos 
(ex. não abre mão da vida pessoal, se limita) 

9.6 Viés inconsciente, preconceito não é percebido 

9.7 Outro 

  

Questão:  
Você acha que as redes de contato influenciam na escolha de mulheres para cargos de alta gestão? Os 
membros do conselho costumam ser escolhidos a partir de redes de contato dos atuais membros?  
10.1 Redes de contato influenciam ingresso 

10.2 Redes de contato influenciam progressão 

10.3 Redes de contato influenciam toda a carreira 

10.4 Redes de contato não são mais importantes hoje em dia 

  

Questão:  
Você considera que contatos familiares têm impacto na carreira? Se sim, de qual maneira?  
11.1 Contatos familiares ajudam no ingresso 

11.2 Contatos familiares não interferem na carreira 

  

Questão:  
Pela sua vivência, a mulher tem um olhar diferenciado para as mesmas questões no ambiente de 
trabalho? 
12.1 Mulher tem um olhar diferenciado 

12.2 Mulher não tem um olhar diferenciado 

12.3 Há característica que são mais femininas  

12.4 Há característica que são mais masculinas 

  

Questão:  
Como você avalia a participação de mulheres em reuniões/discussões? Isto é, elas têm espaço?  

a. Você sente que elas se sentem confortáveis em falar?  
b. Elas são escutadas?  
c. Elas influenciam as decisões de fato? 
d. Você contextualiza a fala de alguém pelo seu gênero? 

13.1 Não vê problema na participação de mulheres em reuniões/discussões 

13.2 Participação de mulheres em reuniões/discussões já foi um problema, hoje não mais 

13.3 Mulheres são interrompidas 

13.4 Mulheres não são interrompidas 
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13.5 Mulheres não são ouvidas 

13.6 Mulheres tem que se esforçar mais para serem ouvidas 

13.7 É uma questão de perfil, da pessoa de colocar.  

  

Questão:  
 [Você se sente bem em um ambiente em que é a única mulher ou minoria? Ou você se incomoda ou 
restringe sua fala ou condiciona sua fala quando há uma mulher no ambiente profissional?] 
14.1 Sempre foi a única mulher e se sentiu bem 

14.2 Não se sentia bem em ambientes em que era a única mulher 

  

Questão:  
Como você avalia os critérios para progressão na carreira? Na sua perspectiva, eles são objetivos e 
transparentes? 
15.1 Critérios de progressão são objetivos e transparentes / definido 

15.2 Critérios de progressão são subjetivos 

15.3 Plano de carreira aberto 

15.4 Progressão baseada em resultados e entregas 

  

Questão:  
Você acha que dentro das equipes da companhia/empresa, o trabalho é dividido de forma 
igual/proporcional entre homens e mulheres? Ou as mulheres acabam ficam com funções de menor 
prestígio ou remuneração? Por quê? 
16.1 Trabalho igualmente dividido sempre 

16.2 Trabalho desigualmente dividido sempre 

16.3 Trabalho desigualmente dividido após retorno licença maternidade 

16.4 Mulheres com funções de igual prestígio e remuneração 

16.5 Mulheres com funções de menor prestígio e remuneração 

16.6 Não sabe informar 

  

Questão:  
Você acha que para progredirem na carreira as mulheres precisam ter atitudes semelhantes aos homens? 
Ou mulheres mais fortes e assertivas são vistas de forma diferente? Características femininas 
(emotividade, delicadeza) são vistas como positivas ou negativas? 
17.1 Antes mulheres precisavam se masculinizar, hoje não. 

17.2 Não precisam se masculinizar. 

17.3 Depende do cargo e setor. 

17.4 Ainda é necessário.  

17.5 Essas características também são femininas. Ser forte e assertivo também é ser feminina.  
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Questão:  
Você considera que as escolhas de pessoas para cargos de alta gestão é meritocrática?  
18.1 Progressão para cargos de alta gestão é meritocrática 

18.2 Progressão para cargos de alta gestão não é meritocrática 

18.3 A definição do mérito depende de vários fatores 

18.4 Alguns sim, outros não. 

  

Questão:  
O que você entende por meritocracia? 
19.1 Meritocracia como desempenho, metas e resultados 

19.2 Meritocracia como pensar fora da caixa, favorecer inovação 

19.3 Meritocracia como comprometimento com trabalho 

19.4 Meritocracia como relacionamento e trabalho em equipe 

19.5 Meritocracia como ética e comprometimento valores da empresa 

  

Questão:  
Você considera que o seu ambiente/local de trabalho é equitativo para homens e mulheres?  
20.1 Sim, é equitativo. 

20.2 Não é equitativo. 

20.3 Acho que sim, mas não tenho certeza. 

  

Questão:  
Qual a importância e quais os benefícios de paridade de gênero nos conselhos e diretorias? 
21.1 Diferentes visões e diálogo mais rico 

21.2 Respeito 

21.3 Conhecer melhor o cliente 

21.4 Melhores decisões 

21.5 Não sabe 

21.6 Oportunidades / Transparência  

  

Questão:  
Você liderou alguma iniciativa nesse sentido? Se sim, como foi sua experiência? 
  

Questão:  
Você considera que os CEOs têm algum receio a ampliar a diversidade dos conselhos e trazer pessoas com 
perfil diferenciado?  
22.1 Todo mundo tem medo do diferente 

22.2 Exige maturidade 
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22.3 Não  

22.4 Não acham importante 

  

Questão:  
Você considera que criar políticas para ampliação do número de mulheres nos cargos de alta gestão 
reduziria os padrões (standards) de seleção? Se sim, por que? 
23.1 Reduziria, não deve escolher só por ser mulher 

23.2 Não reduziria se fosse critério de desempate 

23.3 Passaria a imagem errada / artificialismo 

23.4 Não reduziria 

  

Questão:  
Você considera que foi escolhida como CEO/diretora/conselheira apenas por ser mulher?  
24.1 Não acha que foi escolhida por ser mulher 

24.2 Acha que foi escolhida por ser mulher 

  

Questão:  
Como foi a sua recepção pelos demais membros do conselho ou da diretoria? Em algum momento você 
ouviu comentários que desmerecessem sua escolha por ser mulher? Você considera que ser mulher foi 
visto como algo positivo pelos seus pares na sua escolha ou como um favorecimento?  
25.1 Recepção foi boa 

25.2 Ouviu comentários desmerecendo sua escolha 

  

Questão:  
A empresa possui alguma política de diversidade?  
Se sim, qual? Para quais grupos? 
26.1 Não possui política de diversidade 

26.2 Possui políticas 

26.2.1 Possui para gênero 

26.2.2 Possui para raça/etnia 

26.2.3 Possui para LGBT 

26.2.4 Possui para PcDs 

26.2.5 Possui para refugiados 

26.2.6 Possui para outros grupos 

26.3 Não sabia informar políticas da empresa 

  

Questão:  
Se tiver política para equidade de gênero, a empresa possui alguma meta? 
27.1 Não há meta 
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27.2 Há meta de diversidade de gênero 

27.3 Não sabe informar 

  

Questão:  
A empresa faz um acompanhamento quantitativo da representação de gênero por nível hierárquico?  

i. Se sim, como se dá esse acompanhamento? 
ii. Se sim, esses dados são amplamente divulgados? É elaborado um relatório de sustentabilidade ou 

outro documento interno? 
28.1 Há acompanhamento quantitativo, apenas liderança tem acesso. 

28.2 Há acompanhamento quantitativo, ampla divulgação. 

28.3 Não acompanhamento quantitativo.  

  

Questão:  
A companhia possui alguma política de flexibilidade de horários, em prol de compatibilização tanto do 
homem quanto da mulher no trabalho e as tarefas caseiras (cuidar dos filhos e da casa)?  
29.1 Flexibilidade para todos 

29.2 Flexibilidade apenas para mulheres 

29.3 Flexibilidade em situações específicas  

29.4 Flexibilidade para todos de determinados cargos 

29.5 Não há flexibilidade 

29.6 Não há flexibilidade por incompatibilidade com tipo de atividade 

  

Questão:  
Na sua percepção, o home office é uma alternativa viável para possibilitar mais flexibilidade às 
mulheres? As mulheres que fazem uso desse benefício são vistas como menos comprometidas e 
disponíveis? O trabalho a distância é visto como um trabalho pleno? Afeta a visibilidade? 
30.1 Home office é uma alternativa de flexibilidade para mulheres 

30.2 Home office é uma alternativa de flexibilidade para todos 

30.3 Home office é uma alternativa apenas em casos emergenciais 

30.4 Home office não é viável pelo tipo de trabalho 

30.5 Depende de muitos fatores 

  

Questão:  
Há alguma política implementada pela companhia que contribuiu para o aumento de mulheres em cargos 
de alta gestão? (mentoring, coaching, part time, etc). 
31.1 Mentoring  

31.2 Coaching 

31.3 Metas 

31.4 Ampliação licenças parentais 
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31.5 Cursos de liderança 

31.6 Exigência de número de mulheres para entrevistas 

31.7 Home office 

31.8 Outras políticas 

31.9 Não há 

  

Questão:  
Como as pessoas em geral percebem essas políticas? Qual o efeito psicológico que você notou no grupo 
após a criação dessas políticas? 
Follow-up: conscientização x backlash effect.   
32.1 Efeito positivo 

32.2 Efeito positivo porque não foi impositivo 

32.3 No início pessoas reclamavam, hoje é positivo. 

32.4 Efeito negativo 

32.5 Frustração se melhorias não acontecem no curto prazo 

32.6 Desconexão entre discurso e prática 

  

Questão:  
Quantas horas você trabalha por dia?  
33.1 Quantas horas trabalha por dia 

  

Questão:  
Essas horas são dentro do escritório ou fora dele? 
34.1 Trabalha dentro do escritório 

34.2 Trabalha fora e dentro 

34.3 Trabalha mais fora 

  

Questão:  
Você trabalha aos finais de semana? 
35.1 Apenas durante semana 

35.2 Fins de semana são comuns 

35.3 Fins de semanas apenas em emergências 

  

Questão:  
Qual o seu estado civil? 
Se responder divorciado: “A próxima pergunta é mais delicada e você pode ficar à vontade para não 
responder. O seu divórcio tem alguma relação com a sua trajetória profissional?” 
36.1 Solteiro(a) 

36.2 Casado(a) 
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36.3 Divorciado(a) e relação com a trajetória profissional 

36.4 Divorciado(a) e sem relação com a trajetória profissional 

36.5 Viúvo(a) 

  

Questão:  
Você tem filhos? Quantos? 

a. Se sim, em qual momento da carreira teve filho(s)? 
i. Pela sua resposta, você e sua esposa apenas decidiram engravidar após algum momento 

específico da sua carreira.  
ii. Pela sua resposta, você apenas engravidou após a nomeação como diretora/conselheira. Isso teve 

alguma relação com a companhia?  
b. Se não tiver filhos: pergunta aberta sobre motivos.  

37.1 Tenho filhos e esperei alcançar um cargo 

37.2 Tenho filhos e não esperei 

37.3 Não tenho filhos, escolha pessoal 

37.4 Não tenho filhos e relação com trajetória profissional 

  

Questão:  
Usufruiu de licença maternidade? Se sim, de quanto tempo? 
38.1 Licença de 4 meses 

38.2 Licença de 6 meses 

38.3 Não usufruiu de licença 

38.4 Voltou antes da licença acabar 

  

Questão:  
Usufruiu de licença paternidade? Se sim, de quanto tempo? 
39.1 Licença de 5 dias 

39.2 Licença de 20 dias 

39.3 Não usufruiu de licença 

  

Questão:  
Como se dá sua dinâmica familiar em termos de horas dispensadas por você ou seu cônjuge em cuidados 
com o lar? 
40 Dinâmica familiar / Horas cuidados com o lar 

  

Questão:  
Você possui ajuda em casa para tarefas domésticas (exemplos: mãe, esposa, motorista, babá, cozinheiro, 
passadeira, etc.)? (Sistema de apoio) 
41.1 Possui ajuda doméstica 

41.2 Não possui ajuda doméstica 
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Questão:  
Qual o percentual de sua contribuição pessoal na formação da renda familiar? 
42 Percentual contribuição pessoal na formação da renda familiar 

  

Questão:  
Qual seu hobby? Você faz atividades físicas?  
43 Hobby / Atividades Físicas 

  

Questão:  
Qual sua idade? 
44 Idade 

  

Questão:  
Qual é a sua cor ou raça de acordo com os critérios utilizados pelo IBGE? 
45.1 Branca 

45.2 Preta 

45.3 Parda 

45.4 Amarela 

45.5 Indígena 

  

46 Há algo que deveria mudar? 

  

 

 


