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RESUMO 

 

Este trabalho aborda dois temas de interesse e destaque na vida da mulher 

moderna: beleza e carreira. Para uma análise consistente, optou-se pela utilização 

da metodologia qualitativa, adequada em estudos nos quais os fenômenos 

estudados têm envolvimento com seres humanos e suas relações na sociedade. A 

pesquisa foi dividida em duas etapas: revisão da literatura referente à identidade 

feminina, beleza e comportamento de consumo e entrevistas em profundidade com 

seis jovens executivas, que trabalham na cidade de São Paulo. Durante os 

depoimentos, explorou-se o significado da beleza, seu papel no mercado de trabalho 

brasileiro e os hábitos de consumo de beleza. Na etapa final, foi realizado um pré-

teste quantitativo com alguns recrutadores, também da cidade de São Paulo, que 

apontou algumas tendências.  

 

A fundamentação teórica, aliada aos resultados da análise de conteúdo das 

entrevistas, propiciou o desenvolvimento de proposições de pesquisa e a 

identificação de variáveis para a elaboração de um modelo. A partir do estudo, 

constatou-se, na prática, que: i. A beleza é valorizada no mercado de trabalho 

brasileiro, chegando a influenciar a percepção de competência da profissional; ii. 

Existe o estereótipo da executiva bem sucedida no país, contemplando 

características tanto físicas quanto comportamentais; iii. Os estereótipos de gênero 

fazem parte da vida profissional e pessoal das jovens executivas, tornando a 

identidade feminina múltipla e gerando sobrecarga; iv. Faltam mulheres-modelo que 

as jovens executivas admirem, seja devido à falta de mulheres em posições de 

destaque profissional ou à busca do sucesso em todos os papéis desempenhados; 

v. E finalmente, o consumo de beleza ganha destaque, como satisfação de desejo e 

construção da auto-imagem, gerando um segmento de mercado que consome 

bastante, além de influenciar outros segmentos consumidores. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Beleza, carreira, mulher, Brasil, mercado de trabalho, trabalho feminino, executivas, 

conceitos de gênero, papéis femininos, comportamento do consumidor, Marketing. 

 



 

 

ABSTRACT  

 

This paper addresses two topics of interest and prominence in the life of modern 

woman: beauty and career. For consistent analysis, we chose to use qualitative 

methodology, recommended for studies in which the phenomena are related to 

human beings and their relationships in society. The research was divided into two 

stages: a review of the literature related to female identity, beauty and consumer 

behavior and in-depth interviews with six young executive women working in the city 

of São Paulo. During the interviews, the main focuses were the meaning of beauty, 

its role in the Brazilian labor market and consumption habits of beauty. In the final 

step, we performed a quantitative pre-testing with some recruiters, also from São 

Paulo, who pointed out some trends. 

 

The theoretical basis, joint with the findings of the interviews, provided the 

development of research propositions and identified variables for the development of 

a model. From the study it was found in practice that: I. Beauty is valued in the 

Brazilian labor market, influencing the perception of competence; II. There is the 

stereotype of the successful executive in the country, combining both physical and 

behavioral characteristics, III. Gender stereotypes are part of the young executive 

life, making the female identity multiple and generating overload, IV. Lack of female 

role models, due to the lack of women in executive positions and also the high 

expectations, V. And finally, the consumption of beauty is emphasized, as for desire 

satisfaction or self-image construction, generating a market segment that consumes 

a lot, and influence other to consume. 

 

KEYWORDS 

Beauty, career, women, Brazil, labor market, female employment, executive, gender 

roles, consumer behavior, Marketing.  
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1   INTRODUÇÃO 

 

Marketing é a disciplina que estuda o consumo e o consumidor. Sabe-se que 

atributos técnicos, racionais, não explicam totalmente o sucesso ou fracasso de um 

produto. Fatores subjetivos entram em cena, em geral, derivados da psicologia do 

consumidor. Em uma sociedade capitalista, como a brasileira, o consumo 

transcende a satisfação das necessidades e desejos, pois confere status e prestígio, 

promovendo identificação entre os grupos sociais (LEMOS, 2007). Ou seja, pessoas 

consomem para satisfazer desejos e necessidades e também para passar 

mensagens para a sociedade. 

 

A embalagem é importante para o sucesso do produto e, por isso, deve estar 

alinhada à estratégia da marca. Além das suas funções básicas, como proteção, 

armazenamento e conveniência, a embalagem e o rótulo suportam a imagem, geram 

identificação, promovem os benefícios e podem criar diferenciação do produto 

(FERRELL; HARTLINE, 2005). Portanto, são capazes de despertar curiosidade, 

educar e informar o consumidor.  

 

O mercado de trabalho está cada vez mais dinâmico e competitivo. Atualmente, 

além de ter talento, capacidade técnica e boa formação, o profissional deve ser 

multifuncional, flexível e mutável. Chiavenato cita uma série de habilidades, 

qualidades e competências necessárias para o sucesso profissional, tais como saber 

lidar com pessoas, recursos, informação, sistemas e tecnologia1. Ele ressalta ainda 

que as habilidades comportamentais como ética, visão de futuro e liderança, vêm 

sendo mais valorizadas que fatores técnicos2 (CHIAVENATO, 1997, 2006). 

 

Mas existem outras características que não aparecem nos anúncios de emprego ou 

nas revistas de negócio, que influenciam a escolha do profissional, relacionadas à 

sua imagem. 

 

                                            
1
 “What Work Requires of Schools”, Secretary‟s Commission on Achieving Necessary Skills, 

Washington, DC, U.S. Department of labor, June 1991. 
2
 “Você Vai Dar Certo?” in Revista Exame, Ano 30, n. 19, 11 de Setembro de 1996. 
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Relacionando os conceitos de Marketing ao mercado de trabalho atual, podemos 

dizer que os profissionais são os “produtos” e a imagem, a embalagem. Para o 

mercado de trabalho, somos produtos, por isso a importância da imagem.  

 

Surge então a pergunta: será que a beleza é importante para o sucesso de uma 

executiva no Brasil? Mas antes de responder a esta pergunta, algumas definições 

referentes à beleza e escopo do estudo se fazem necessárias. 

 

O objetivo deste trabalho é explorar estas questões, compreendendo os temas 

relacionados à beleza e carreira no mercado de trabalho brasileiro. Por se tratar de 

um assunto pouco explorado na literatura acadêmica, a pesquisa será qualitativa, 

para que temas surjam livremente, abrindo caminho para futuros estudos.    

 

Ao abordarmos o assunto beleza, tratamos de marketing de duas formas: o 

marketing pessoal, ligado à imagem, e também o comportamento de consumo. Ou 

seja, pessoas consomem produtos e serviços de beleza a fim de cuidar de sua 

imagem, sua principal ferramenta de marketing pessoal. 

 

Este trabalho visa, portanto, contribuir não apenas para o conhecimento da 

administração mercadológica, mas também para um importante campo da 

administração de empresas, a gestão de capital humano, mais conhecida como 

gestão de pessoas. 

 

 

1.1  Questão de Pesquisa e Objetivos 

 

A questão de pesquisa que levou à realização deste estudo é: 

Qual o significado e papel da beleza na carreira da jovem executiva? 

 

O objetivo é compreender o significado e papel da beleza através dos estereótipos e 

da importância atribuída à beleza pelo mercado de trabalho e como objetivo 

secundário, analisar a forma que estes fatores influenciam o consumo destas 

mulheres. 
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Para responder a esta questão foi realizada uma pesquisa qualitativa em 

profundidade com jovens executivas, complementada por um pré-teste quantitativo, 

com profissionais de Recursos Humanos. 

 

1.2  Estrutura do Trabalho 

 

O corpo deste estudo está estruturado em cinco capítulos, além das considerações 

finais, conforme ilustração a seguir. 

 

Figura 1 – esquema representativo da dissertação 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, apresentam-se alguns estudos relacionados à pesquisa Beleza e 

Carreira no Brasil. O objetivo é buscar na teoria acadêmica informações que 

ampliem o conhecimento a respeito dos temas estudados, sob uma perspectiva 

feminina, social e histórica. Ou seja, para compreensão do perfil desta jovem 

executiva e do contexto no qual ela está inserida, faz-se necessário retomar temas 

relacionados à identidade feminina, beleza e comportamento de consumo. 

 

A figura abaixo representa a estrutura do capítulo e os principais temas nele 

abordados. 

 

Figura 2 – Esquema Representativo do capítulo 2 
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2.1 Construção da Identidade Feminina  

 

As mulheres nascidas no Brasil na década de 70 desempenham hoje diversos 

papéis sociais. Elas são profissionais com carreira, esposas, donas-de-casa etc., e 

tiveram, portanto, ampliada a sua identidade feminina. O comportamento, as 

motivações e os anseios destas mulheres são impactados por diversas mudanças 

sociais, econômicas e do meio ambiente como a entrada e a conquista de espaço no 

mercado de trabalho, a independência financeira, o culto à beleza e à juventude, o 

adiamento da maternidade, entre outras. 

 

Caixeta e Barbato abordam pontos relevantes para o objeto deste estudo 

relacionados à identidade feminina, afirmando que:  

 
Compreender a identidade feminina como uma multiplicidade dinâmica de papéis 
sociais exige recuperar a história e os diversos contextos que possibilitaram essa 
construção da mulher através do tempo. Com isto, quer-se enfatizar que, 
possivelmente, a mulher nem sempre foi dividida e, ao mesmo tempo, múltipla 
como hoje. [...] Assumir o novo papel social de profissional com carreira não 
modificou sua identidade de mulher, apenas a ampliou. Agora, mais que mães e 
esposas, elas também são donas-de-casa e profissionais. A dupla jornada 
passou a fazer parte da vida da mulher. (CAIXETA; BARBATO, 2004, p. 7). 

 

O modelo de identidade e as aspirações femininas se tornaram mais complexos. 

Russo e Troiano3 (1999 apud LIMEIRA, 2008) fizeram um estudo que identificou 

“três modelos de identidades femininas: Cinderela, Carmem e Jane Fonda”, cada um 

correspondente a um padrão aspiracional. “A „Cinderela‟ corresponde ao „sonho da 

reprodução‟, „Carmem‟ ao „sonho da sedução‟ e „Jane Fonda‟ ao „sonho da 

produção‟.”. Porém, a mulher moderna não visa se adaptar a apenas um destes 

modelos e sim, ser a integração dos três.  

 

Embora todos nasçam com uma definição biológica – homens, mulheres, brancos, 

negros etc. – são os elementos históricos, culturais, religiosos e psicológicos que 

constroem a identidade social de cada indivíduo. (SAFFIOTI; VARGAS, 1994). 

Assim, para compreensão da identidade feminina das mulheres estudadas neste 

trabalho, faz-se necessário abordar alguns elementos que tem ou tiveram forte 

influência sobre sua geração: feminismo, trabalho e família. 

                                            
3
 RUSSO, C.; TROIANO, J. A Bela e a fera. Conferência da Esomar, Santiago do Chile, abr. 1999. 
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2.1.1 Feminismo 

 

Diferenças entre homens e mulheres foi objeto de estudo de muitos cientistas 

sociais no começo do século XX, que focavam suas análises basicamente nas 

diferenças biológicas entre os sexos. A partir dos anos 50, emergiu a teoria dos 

papéis sexuais, relacionando as características e comportamentos de homens e 

mulheres aos seus papéis na sociedade norte-americana. Segundo Parsons e 

Bales, a existência destes papéis pré-definidos e complementares garantia a 

estabilidade social (1955). Ao homem cabia a esfera pública, o local de trabalho, a 

produção e a razão. A mulher estaria restrita à esfera privada, ao lar, ao consumo e 

à emoção (COSTA, 1994). O conceito de gênero, derivado dos papéis sociais, foi 

fundamental como ponto de partida para o Movimento Feminista, que questionava a 

forma que o gênero era construído socialmente e, consequentemente, o papel 

secundário destinado às mulheres. 

 

O feminismo introduziu novos aspectos na sua luta de contestação política, 

abordando temas como família, sexualidade, trabalho doméstico e educação dos 

filhos, questionando a forma que homens e mulheres são formados como sujeitos 

generificados. O movimento discutia a posição social das mulheres, se opondo às 

relações de poder e à hierarquia existente entre homens e mulheres. As feministas 

lutaram por liberdade e direitos iguais, valorizando a carreira e independência das 

mulheres. O que começou como um movimento de contestação, expandiu-se, 

discutindo também a formação das identidades sexuais e de gênero (SOUZA, 1999). 

 

A importância do movimento feminista como influenciador de mudanças no modelo 

social vigente é incontestável, entretanto, ao recusar os estereótipos sobre a mulher, 

tais como fragilidade, limitação ao espaço privado e maternidade, o movimento 

aproximou a imagem feminina do modelo masculino. Camille Paglia, escritora 

americana, hoje com 60 anos, aborda esta questão de forma polêmica, ao contrariar 

as feministas da sua geração:  

 

Está mais do que na hora de o feminismo ocidental conseguir lidar com a 
centralidade da maternidade para a maioria das mulheres no mundo. Não quero 
as feministas ocidentais destruindo valores e tradições de culturas locais. 
Feminismo deveria ser sobre mulheres terem a oportunidade de avançar, não 
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serem abusadas e terem o direito de auto-subsistência econômica para não 
depender de um parente homem. (CARDOSO, 2007) 

 

O principal ponto da sua crítica é bastante pertinente para a sociedade moderna, 

pois os movimentos de contestação questionaram e destruíram os modelos de 

gênero vigentes, mas não chegaram a construir novos que pudessem auxiliar a 

construção da identidade feminina moderna.  

 

As conquistas da geração de feministas no panorama global e dos jovens que 

lutaram contra a ditadura militar no Brasil impactam a realidade das mulheres que 

hoje têm 30 anos, objeto de estudo deste trabalho. Elas trabalham fora, têm 

independência financeira, buscam o sucesso na carreira e na vida familiar e também 

o bem-estar pessoal. O grande dilema é como conseguir juntar todos os modelos de 

identidade feminina almejados – profissional, mãe, esposa e mulher sedutora – em 

uma só mulher.  

 

 

2.1.2 Mulher e Mercado de Trabalho 

 

As mulheres vêm conquistando, gradualmente, espaço no meio corporativo, na vida 

pública e na política, no Brasil e no mundo. Estas conquistas impactam o 

comportamento e o papel da mulher na sociedade. 

 

A inserção da mulher no mercado de trabalho tem sido objeto de diversas 

pesquisas. A sociedade e as organizações estão sentindo as conseqüências dessa 

crescente participação feminina e procurando adequar-se a esse novo cenário 

(MADRUGA et al 2001), o que impacta o modelo brasileiro de ciclo de vida familiar e 

cria um importante segmento de mercado consumidor: mulheres adultas, com alta 

renda e sem filhos.  

 

Alguns dados confirmam estas tendências como, por exemplo, o percentual de 

mulheres trabalhando fora. No Brasil, em 1960, 17% das mulheres maiores de 10 

anos trabalhavam fora, passando para 27% em 1980, um crescimento significativo 

em 20 anos (BARTOS, 1989). Contudo, dos 10 países pesquisados pela autora, o 
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Brasil era o que tinha a menor taxa. Em sua pesquisa, as mulheres brasileiras 

citaram satisfação pessoal, independência financeira e aumento da renda familiar 

como principais motivações para trabalhar fora de casa e destacaram a importância 

do suporte dado pelos maridos para que elas o façam. Algumas entrevistadas 

responderam que trabalhavam apenas “porque sempre trabalharam”, o que indicava 

uma forte influência social e cultural.  

 

Segundo Robbins4 (1999 apud MADRUGA et al, 2001), 48,5% das mulheres 

casadas faziam parte da força de trabalho no ano de 2000, percentual que era de 

apenas 39% em 1989, e no final da década de 90, em torno de 82% de todas as 

mulheres brasileiras com idade para trabalhar estavam empregadas. Vale ressaltar 

que os dados apresentados por Bartos e Robbins não usam a mesma base de 

dados, o que impossibilita a comparação. Estes percentuais estão aqui mencionados 

para confirmar a tendência de aumento da participação da mulher no mercado de 

trabalho. 

 

Além de ganhar relevância na esfera pública, as mulheres passaram também a 

ganhar destaque na esfera privada. Neves5 (2000 apud MADRUGA et al, 2001) 

destaca que em 1990, 20% das famílias eram lideradas por mulheres, passando 

para 26% em 2000. De acordo com dados do IBGE, em 2008, mulheres 

representavam 35% das pessoas de referência ou responsáveis pelo domicílio no 

Brasil6. Apenas na região metropolitana de São Paulo este percentual era ainda 

maior, 38% (IBGE, 2008).  

 

Estes efeitos foram também observados em outros países. Um estudo feito por 

Goldin (2006), nos Estados Unidos, demonstra que quase 80% das mulheres de 25 

a 45 anos trabalham fora, percentual que era de apenas 40% na década de 60. 

Porém, o homem ainda ganha, em média, 30% mais que a mulher para 

                                            
4
 ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. Trad: Christina Ávila de Menezes. Rio de Janeiro: 

LTC, 1999. 
5 NEVES, C. Elas são a bola da vez.  Revista T&D desenvolvendo pessoas. São Paulo. a. VIII. n. 96. 
p. 36-43, 2000. 
6 Segundo João Alves de Lima, supervisor do IBGE, “não existe uma definição acabada para 
identificar a pessoa de referência ou responsável pelo domicílio. O fundamental para o IBGE é que a 
pessoa de referência seja identificada como tal pelas pessoas que residem no domicílio pesquisado, 
independente de outros fatores.” 
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desempenhar papéis similares na empresa. Segundo Bartos, o que motiva a norte-

americana a trabalhar fora é “ampliar horizontes”. Ter estímulo e interação social é 

mais importante do que o salário para ela (1989). Segundo o Censo dos EUA7 (1995 

apud COHEN et al, 1998) a participação de mulheres em posições executivas, 

administrativas e gerenciais passou de 18.5% em 1970 para 43% em 1994. Este fato 

indica que, não apenas as mulheres estão participando mais do mercado de 

trabalho, como também estão começando a alcançar posições mais altas na 

hierarquia empresarial. 

  

Entretanto, conforme destaca Goldin (2006), o fato de a mulher trabalhar fora não é 

novidade já há algumas décadas. O que mudou foram as decisões e escolhas da 

mulher em relação ao trabalho nos últimos anos, o que a autora chamou em seu 

artigo de “the quiet revolution”. O trabalho passou a ter identificação, horizonte e 

tomada de decisão, ou seja, ele tem significado, a carreira é longa e contínua e 

também vista como reforço da própria identidade e as decisões são tomadas de 

forma independente ou em conjunto com o marido, pois o trabalho desta mulher não 

tem papel apenas secundário na casa.  

 

Embora os indicadores referentes à participação da mulher no mercado de trabalho 

mostrem tendências positivas, as conquistas não devem ser superestimadas. 

Estudos afirmam que ainda existe discriminação em relação à mulher, o que pode 

ser observado na hierarquia, remuneração, profissão e até indústria de atuação 

(ROCHA-COUTINHO, 2000). As mulheres geralmente ocupam posições 

subordinadas aos homens, recebem salários mais baixos, estão mais presentes em 

profissões ligadas às áreas como educação, assistência social e prestação de 

serviço, tidas mais “femininas”, e são minoria em indústrias “masculinas” como 

siderurgia e automobilística. Por exemplo, segundo Neves8 (2000 apud MADRUGA 

et al, 2001), as mulheres representam 97% dos assistentes sociais, 89% dos 

psicólogos e 77% dos professores, que declararam imposto de renda. 

 

                                            
7
 U.S. Bureau of the Census. 1986. Statistical Abstract of the United States, 1995. Washington, DC: 

Department of Commerce. 
8 NEVES, C. Elas são a bola da vez.  Revista T&D desenvolvendo pessoas. São Paulo. a. VIII. n. 96. 
p. 36-43, 2000. 
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Ocupações são rotuladas como femininas ou masculinas devido aos estereótipos de 

gênero, criando-se assim uma justificativa racional para suportar a discriminação 

sutil. Entende-se, portanto, que profissões como mineração de carvão ou combate 

militar, por exemplo, devem ser desempenhadas por homens, pois envolvem risco 

físico. Eles seriam mais aptos que as mulheres porque possuem as qualificações 

necessárias, são mais fáceis de treinar e, conseqüentemente, mais produtivos. 

Enfermagem e educação, por outro lado, são ocupações femininas pela sua 

natureza de cuidado e devem ser reservadas às mulheres. Em geral, a cultura 

ocidental valoriza músculos e cérebro, atributos pertencentes aos estereótipos 

masculino, em contraste a fragilidade, associada ao ideal feminino. Desta forma, 

associam-se posições de poder e autoridade a modelos masculinos e o oposto, às 

mulheres (ROBIN; PADAVIC, 2007). Por este motivo, observamos que mulheres em 

posições de alta liderança geralmente assumem estereótipos masculinos, como o 

foco na carreira, postura agressiva e autoritária. Outra diferença relacionada a 

gênero, observada em um estudo feito por Eddleston et al (2006), refere-se aos 

motivadores profissionais de homens e mulheres. Em geral, homens priorizam status 

e consideram fatores sócio-emocionais menos importantes do que as mulheres. 

 

Segnini (1998), em seu estudo sobre a participação da mulher no setor bancário, 

concluiu que houve crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho 

brasileiro de 1985 para 1995, de 33,5% para 40,4%. Porém, no setor em questão, 

46% dos funcionários subcontratados, que têm menos direitos trabalhistas e maior 

carga horária, eram mulheres. Além disso, as mulheres eram maioria nas áreas não 

vinculadas às atividades bancárias, como limpeza (90%), atendimento (85%) e 

cozinha (55%), que estão no mais baixo nível salarial. Os homens, por sua vez, 

eram subcontratados para posições altamente qualificadas, como, por exemplo, 

técnico de informática (88%). 

 

Importante notar que esta discriminação é discreta e não mais explícita como foi no 

passado. Tsui e Gutek (1984) realizaram um estudo ao longo de dez anos, 

comparando homens e mulheres em posições de média gerência e comprovaram 

que o número de mulheres ocupando posições de maior poder e prestígio nas 

empresas é inferior ao número de homens. O fato curioso deste estudo é que as 
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mulheres receberiam mais promoções do que os homens, o que levanta um 

questionamento sobre o efeito real das promoções para elas.  

 

Um estudo feito por Cohen et al (1998) relacionou a composição organizacional por 

gênero à mobilidade intra-organizacional. Os autores concluíram que a contratação 

e promoção de gerentes dependem não apenas da proporção de homens e 

mulheres na organização, mas também dos seus níveis hierárquicos. Por exemplo, 

mulheres tendem a ser contratadas e promovidas para um determinado nível 

hierárquico quando já existe alta proporção de mulheres naquele nível ou baixa 

proporção em níveis acima.  

 

Uma evidência atual, complementar às constatações destes estudos, é a lista anual 

das maiores empresas dos Estados Unidos, feita pela revista Fortune (2009). Em 

maio de 2009, das 500 maiores presentes no ranking, apenas 15 eram lideradas por 

mulheres, o que representa meros 3%. Porém, este número era ainda menor quatro 

anos antes: somente nove.  

 

Por fim, conforme destaca Rocha-Coutinho (2000), embora estas barreiras impostas 

às mulheres sejam em parte decorrentes de estereótipos tradicionais de gênero, não 

podemos nos limitar a eles, deixando de citar a dificuldade que as mulheres 

enfrentam para contrabalançar carreira e maternidade. Este cenário faz com que 

muitas delas não almejem posições de liderança, uma vez que elas não estão 

dispostas a abrir mão da família e bem-estar pessoal em prol de ascensão 

profissional.  

 

 

2.1.3 Família 

 

As mudanças observadas na sociedade em geral nas últimas décadas influenciaram 

o perfil da família brasileira. Dados indicam que, em geral, as mulheres estão 

engravidando pela primeira vez com mais idade do que há algumas décadas e os 

casais, optando por ter menos filhos. 
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Segundo dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, do Ministério da 

Saúde Brasileiro, a proporção de nascimentos em mães com 40 anos ou mais nos 

últimos anos aumentou de 1,75%, em 1996, para 1,95%, em 2002 e 2,17% em 

2007. Somente na cidade de São Paulo, no mesmo período, este índice passou de 

1,77% para 2,26%, chegando a 2,76% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Índices, 

portanto, similares aos de países desenvolvidos, como o Canadá, por exemplo, onde 

a taxa de gestantes com 40 anos ou mais aumentou de 0,6%, em 1982, para 2,6%, 

em 2002 (IDADE..., 2006).  

 

Segundo dados do IBGE, a taxa de natalidade no Brasil urbano caiu de 38% em 

1970 para 21,2% em 19999. A taxa de fecundidade também caiu drasticamente 

neste período, passando de 4,6 em 1970 para 2,2 em 1999 no Brasil urbano e para 

apenas 2,0 nos estado de São Paulo e Rio de Janeiro (IBGE, 2000).  

 

Estudos feitos nos Estados Unidos mostram tendências sociais que afetam 

positivamente a rotina das mulheres. A primeira mostra que a mulher norte-

americana está dedicando menos horas semanais ao trabalho doméstico (20 em 

1995 em vez de 30 em 1965), seja porque o homem passou de cinco para 10 horas 

semanais (BIANCHI et al., 2000) ou devido aos avanços tecnológicos dos produtos e 

equipamentos domésticos. Além disso, segundo Goldstein e Kenney (2001), quase 

90% das mulheres norte-americanas com mais educação (cinco ou mais anos de 

estudo) haviam se casado ao menos uma vez em 1980, percentual que não chegava 

a 70% algumas décadas antes.   

 

Os temas feminismo, trabalho e família têm por objetivo criar o cenário para a 

construção da identidade feminina das executivas de 30 anos, foco deste estudo. 

Hoje elas vivem o dilema “carreira x família x bem-estar”, pois querem ser bem-

sucedidas nestas três esferas. Elas buscam uma carreira de sucesso, que traga 

independência financeira e satisfação pessoal, aliada a bem-estar e relacionamentos 

saudáveis, sem ter modelos de sucesso nas quais possam se inspirar. 

 

                                            
9 Taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem por 1000 habitantes durante 1 ano. 
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2.2 Beleza 

 

O dicionário Aurélio define beleza, um substantivo feminino, como “qualidade do que 

é belo; harmonia, perfeição de formas; mulher bela; bondade, excelência.” 

(FERREIRA, 2004). Uma definição bastante ampla, que de fato não esclarece o que 

é belo, ou quais as características de uma mulher bela, pois este é um conceito 

subjetivo. Além disso, o conceito de belo é influenciado pela cultura e época, 

conforme ressaltam Hamermesh e Biddle: 

 

It seems quite clear that there are few consistent standards of beauty across 
cultures. What is perhaps a bit less obvious is that standards of beauty change 
over time within the same culture, changes that go beyond preferences and fads 
in clothing to the question of body type. The evidence seems quite clear on this 
issue: within a culture at a point in time there is tremendous agreement on 
standards of beauty, and these standards change quite slowly (HAMERMESH; 
BIDDLE, 1994, p. 3)10 

 

Beleza pode ter muitos significados, mas neste estudo exploraremos quais são estes 

significados para um específico segmento de mercado, a jovem executiva, e 

entender por que e de que forma a beleza desempenha um importante papel na sua 

carreira. 

 

 

2.2.1 Mercado de Beleza 

 

Dados mostram que o mercado de produtos de beleza cresceu bastante nos últimos 

anos no Brasil. A Datamonitor, empresa especializada em análise de diversas 

indústrias, monitora no país os mercados de fragrâncias, maquiagem, produtos para 

cabelo e higiene pessoal desde 2004.  

 

O mercado de fragrâncias, por exemplo, tanto em valor quanto em quantidade 

vendida, tem apresentado crescimento de mais de 14% ano a ano desde 2004. 

                                            
10 “Parece bastante claro que existem poucos padrões consistentes de beleza entre culturas. O que 

talvez seja um pouco menos óbvio é que os padrões de beleza mudam ao longo do tempo e dentro 
da mesma cultura, mudanças que vão além de preferências e tendências da moda, para uma questão 
de tipo físico. As evidências parecem muito claras neste aspecto: em uma cultura, em determinado 
ponto do tempo, existe uma tremenda concordância em relação aos padrões de beleza e estes 
padrões mudam lentamente.” (tradução nossa) 
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Foram vendidos mais de R$ 4 bilhões em 2008, sendo que as fragrâncias femininas 

representam 60% deste valor. O Brasil é o segundo mercado das Américas, com 

36%, ficando atrás apenas dos EUA, com 48% do total. (DATAMONITOR, 2009) 

 

Os mercados de maquiagem, produtos para cabelo e de higiene pessoal também 

tiveram crescimento contínuo nos últimos anos, chegando a atingir R$ 1,2, R$ 3 e 

R$ 2 bilhões, em 2008, respectivamente. Também nestes mercados o Brasil é o 

segundo em vendas nas Américas, ficando atrás dos EUA, porém com participações 

menores, (13%, 21% e 21%, respectivamente). (DATAMONITOR, 2009) 

 

Embora o crescimento do mercado de beleza não seja influenciado apenas pelo 

segmento estudado, os dados são relevantes para sedimentar a tendência do 

mercado e indicar a preocupação da mulher brasileira com a beleza e aparência 

física e ajudam, portanto, a construir o cenário. 

 

A sociedade brasileira em geral parece ter uma preocupação excessiva com a 

beleza e a busca incessante do corpo perfeito. O Brasil tem sido o pioneiro no 

desenvolvimento de novas e sofisticadas técnicas de cirurgias plásticas e é o 

segundo país do mundo em quantidade de cirurgias realizadas, segundo dados da 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), ficando atrás apenas dos Estados 

Unidos. Camille Paglia critica a perseguição da juventude, que pode ser boa para o 

aumento das vendas de produtos relacionados, mas é prejudicial à auto-estima da 

mulher. 

 
A neurose de uma sociedade em relação à juventude joga para baixo a condição 
da mulher de mais idade, que se torna planta seca na paisagem. Filmes, tevê e 
revistas saturam o ambiente com imagens de beleza e glamour. É muito difícil, 
senão impossível, resistir a esse constante apelo visual.” (JORDÃO, 2008)  
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2.2.2 Relação da Mulher Executiva com a Beleza 

 

Diversos estudos ao longo das últimas décadas sugerem que existe relação entre 

aparência física e carreira. Robert Quinn11 (1978 apud HAMERMESH; BIDDLE, 

1994), por exemplo, conduziu uma pesquisa na qual respondentes classificavam as 

pessoas de acordo com a beleza e esta lista era então comparada aos seus 

respectivos salários. Constatou-se que tanto os homens quanto as mulheres 

classificados como mais bonitos, tinham os salários maiores. Porém, neste estudo, 

este efeito era somente observado entre os mais bonitos, não havendo correlação 

nos demais grupos (médios e feios). Outro estudo sugere que o crescimento salarial, 

derivado de promoções e aumentos, é mais rápido entre os mais bonitos ao longo 

do tempo (ROSZELL; KENNEDY; GRABB, 1989). 

 

Um dos estudos mais conhecidos sobre o assunto foi feito por Hamermesh e Biddle 

(1994), no qual os autores sugerem que os feios recebem salários menores que a 

média, enquanto os classificados como bonitos ganham mais.   

 
Other things equal, wages of people with below-average looks are lower than 
those of average-looking workers; and there is a premium in wages for good-
looking people that is slightly smaller than this penalty. The penalty and premium 
may be higher for men, but these gender differences are not large. There is also 
some evidence that the labor market sorts the best-looking people into 
occupations where their looks are productive. (HAMERMESH; BIDDLE, 1994)12 

 

Um estudo conduzido por Mobius e Rosenblat complementa o anterior, apontando 

os três principais fatores que influenciam o “prêmio” dado aos mais bonitos: 

autoconfiança, percepção de competência e maior sociabilidade.  Ou seja, 

funcionários bonitos são mais confiantes, o que impacta positivamente seus salários. 

Além disso, a confiança associada à beleza cria a (falsa) crença que estes 

funcionários são mais competentes que os demais. Por fim, funcionários mais 

bonitos geralmente são mais comunicativos e sociáveis e esta interação impacta 

                                            
11

 QUINN, Robert. Physical Deviance and Occupational Mistreatment: The Short, the Fat and the 
Ugly. Institute for Social Research. Manuscrito não publicado. University of Michigan, 1978. 
12 “Tudo o mais constante, os salários das pessoas com beleza abaixo da média são mais baixos do 

que daqueles na média, e as pessoas bonitas recebem um prêmio em salário que é um pouco menor 
do que a correspondente penalidade. A penalidade e o prêmio podem ser maiores para os homens, 
mas a diferença entre os gêneros não é grande. Existe também alguma evidência de que o mercado 
de trabalho seleciona as pessoas com melhor aparência para as posições onde esta característica 
será mais produtiva.” (tradução nossa) 
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positivamente seus salários. Os autores classificam estes fatores como canais de 

transmissão, “we decompose the beauty premium in an experimental labor market 

and identify three transmission channels: the visual and oral stereotype channels and 

the confidence channel.”  13 (MOBIUS; ROSENBLAT, 2006) 

 

Outro estudo realizado por Hamermesh e Biddle reforça suas próprias descobertas. 

Os autores analisaram os ganhos de advogados formados na mesma universidade 

na década de 70 ao longo dos anos e concluíram que, após cinco anos de profissão, 

aqueles considerados mais bonitos ganhavam mais que os demais colegas e que 

esta diferença aumentava à medida que eles adquiriam mais experiência. Ainda 

segundo os autores, os advogados do setor privado eram mais bonitos que os do 

setor público, mostrando que a seleção era também influenciada pelo mercado. Uma 

relação similar pôde ser observada por Averett e Korenman (1996), que constataram 

que mulheres gordas ganhavam menos que as magras (relação kg / m2).  

 

Um professor da FGV declarou verbalmente que o comandante Rolim, ex-presidente 

da TAM, afirmava que a empresa só deveria recrutar comissárias de bordo bonitas 

porque, nas suas próprias palavras, “aeromoça feia gera stress nos passageiros”. 

Além disso, a fim de valorizar a beleza de suas funcionárias, uma profissional 

estética foi contratada para analisar e sugerir cortes de cabelo e penteados mais 

adequados para cada uma delas, de acordo com formato do rosto, hora do dia e 

duração do vôo.  

 

Discriminação por aparência, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é 

considerada crime e pode ser comparada a outros preconceitos tais como sexo, 

origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. Mas o objetivo deste 

trabalho não é classificar estas evidências como discriminação ou estereótipos, e 

sim compreender como estes fatos relacionados à beleza influenciam a carreira e 

fazem parte da vida das executivas. 

 

 

                                            
13 “Nós decompusemos o prêmio pela beleza em um mercado de trabalho experimental e 
identificamos três canais de transmissão: os canais de estereótipo visual e oral e o canal de 
confiança” (tradução nossa). 
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2.3 Comportamento de Consumo 

 

Além de oferecer contribuições para a prática do marketing, o estudo em 

profundidade de um segmento de mercado deve apontar direções para a ampliação 

das bases psicológicas da disciplina e identificar novas possibilidades para a 

pesquisa comercial de mercado.   

 

Uma vez que hábitos de consumo serão abordados neste estudo, alguns conceitos 

teóricos de marketing e psicologia deverão ser revistos.  

 

“O comportamento do consumidor é definido como atividades com que as pessoas 

se ocupam quando obtém, consomem ou dispõem de produtos e serviços” (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2005, p. 6). As pessoas consomem buscando a satisfação 

de necessidades e desejos. Podemos definir necessidade como um estado de 

carência ou privação e dividi-la em dois grupos: necessidades inatas e adquiridas. 

As primeiras são necessidades fisiológicas e de sobrevivência, enquanto as 

adquiridas são originadas pelo contexto social e cultural nos quais a pessoa está 

inserida. Já o desejo é um estado psicológico direcionado a obtenção de uma 

satisfação por si mesma. (LIMEIRA, 2007). A hierarquia de necessidades de Maslow 

é constantemente usada para categorizar a ordem pré-determinada de importância 

que os indivíduos atribuem às suas necessidades. Segundo o autor, os seres 

humanos buscam satisfazer primeiramente suas necessidades básicas (fisiológicas 

e de segurança), a fim de garantir a sobrevivência; depois, as de participação, 

ligadas à sociabilidade; e finalmente as de auto-realização, ligadas à estima e 

realização pessoal (MASLOW, FADIMAN, FRAGER, 1987). Mas se um grupo de 

necessidades não está sendo atendido, independentemente da sua hierarquia, ele 

muda a priorização.  

 

Diversos fatores influenciam o comportamento do consumidor, como cultura, fase de 

vida, renda, conhecimento, etnicidade, família, valores, recursos disponíveis, 

opiniões, personalidade, atitudes, motivações, sentimentos, experiências anteriores, 

marca, propaganda, embalagem, dentre outros (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 

2005). Limeira (2008) divide estes fatores influenciadores em quatro grupos: 
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pessoais (conjunto de estados fisiológicos e psicológicos do indivíduo), ambientais 

(natureza cultural, social, econômica, política e legal), situacionais (condições 

circunstanciais e momentâneas) e de marketing (estímulos da empresa ou marca, 

direcionados aos consumidores). 

 

Solomon aborda o significado do consumo como uma das premissas fundamentais 

do campo do comportamento do consumidor. Ou seja, “as pessoas muitas vezes 

compram os produtos não pelo que eles fazem, mas sim pelo que eles significam.” 

(2002, p. 29). As relações dos consumidores com uma determinada marca ou 

produto podem ser de autoconceito, nostalgia, interdependência ou amor. Na 

mesma linha de pesquisa, Holt (1995) fez um estudo que identificou quatro tipos 

distintos de atividades de consumo: consumo com experiência, como integração, 

como classificação e como jogo. Para desenvolvimento deste trabalho, mais 

importante do que classificar o consumo do segmento estudado, é descobrir seu 

significado e de que forma ele se manifesta.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para análise do tema foi realizada uma pesquisa qualitativa em profundidade e, 

posteriormente, um pré-teste quantitativo como parte do primeiro estudo. Neste 

capítulo, abordaremos a metodologia de pesquisa aplicada, destacando sua 

formulação, a definição da amostra, os procedimentos adotados para coleta e a 

análise e interpretação dos dados. A figura a seguir demonstra de forma simplificada 

as etapas envolvidas no estudo:  

 

 

Figura 3 – Esquema representativo do capítulo 3  

 

3.1 Definições metodológicas 

 

Segundo Collis e Hussey (2005), existem diversas definições para pesquisa, porém 

todas concordam em três pontos: “é um processo de perguntas e investigação, é 

sistemática e metódica, e aumenta o conhecimento” (p. 15). 

 

A pesquisa pode ter algumas “classificações-chave” (COLLIS; HUSSEY, 2005), 

dependendo do seu objetivo, processo, lógica e resultado gerado.  

 

De acordo com seu objetivo, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva, analítica 

ou preditiva, classificações detalhadas a seguir:  

 Exploratória – procura padrões, idéias e hipóteses. Indicada quando existem 

poucos ou nenhum estudo anterior que responda à questão de pesquisa.  

Geralmente responde à pergunta “o que?”, proporcionando uma visão geral 

do tema. 
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 Descritiva – relata o comportamento dos fenômenos, buscando estabelecer 

relações entre as variáveis observadas.  

 Analítica (ou explanatória) – passo seguinte da pesquisa descritiva, pois 

busca analisar e explicar as causas dos fenômenos e de que forma eles 

ocorrem. 

 Preditiva – parte das relações gerais e hipotéticas para prever a probabilidade 

de uma situação semelhante ocorrer em determinado contexto.  

 

Segundo Richardson (1999), existe dois métodos de pesquisa, determinados pela 

escolha dos procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação dos 

fenômenos. Assim, o processo para coleta e análise dos dados pode ser:  

 Quantitativo – objetivo e focado na mensuração de fenômenos. Envolve a 

coleta de dados numéricos e, para análise, são empregadas técnicas 

estatísticas. 

 Qualitativo – de natureza mais subjetiva, busca entender a natureza de 

fenômenos sociais. 

 

A pesquisa pode ser ainda dedutiva ou indutiva, dependendo da lógica empregada. 

A pesquisa dedutiva parte do geral para o particular, ou seja, cria-se uma estrutura 

teórica que será depois testada pela observação empírica. Já a pesquisa indutiva 

tem a lógica inversa, partindo do específico, da observação particular ela cria 

padrões que podem ser generalizados. Desta forma, geralmente a pesquisa 

quantitativa emprega a lógica dedutiva e a qualitativa, por sua vez, indutiva.  

 

Por fim, a pesquisa pode gerar um resultado aplicado ou básico. O primeiro visa 

solucionar um problema pré-existente, ou seja, espera-se que a pesquisa gere um 

resultado prático e imediato, que possa ser aplicado para a solução do problema. Já 

o resultado básico é menos específico, pois aumenta o conhecimento sobre 

questões gerais. 

 

Portanto, para análise do tema Beleza e Carreira no Brasil, conduziremos uma 

pesquisa exploratória, qualitativa, básica e com lógica indutiva.  
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3.2 Formulação da Pesquisa  

 

Segundo Collis e Hussey, “a pesquisa qualitativa normalmente é mais fácil de 

começar, mas os alunos costumam considerar mais difícil de analisar seus dados e 

redigir o relatório final” (2005, p. 27). Levando este e outros depoimentos similares 

em consideração, nesta etapa de formulação da pesquisa, as opções disponíveis 

não apenas para a coleta, mas também para posterior análise dos dados foram 

cuidadosamente examinadas.  

 

Existem diversas formas de coleta de dados em uma pesquisa qualitativa (DENZIN; 

LINCOLN, 2003a), tais como: 

 Entrevistas individuais estruturadas – questionário baseado em perguntas 

fechadas, com opções de respostas pré-estabelecidas. 

 Entrevistas individuais não estruturadas – questionários com perguntas e 

respostas abertas  

 Etnografia – uma técnica mais elaborada, proveniente da sociologia, na qual 

o pesquisador convive com o objeto estudado no campo, em seu ambiente.  

 Entrevistas em grupo – a forma mais conhecida é o focus group, bastante 

usado por empresas em pré-testes exploratórios com consumidores. 

 

Neste estudo exploratório, buscamos o significado e papel da beleza, percepções 

não mensuráveis, para jovens executivas, mulheres que, em geral, são 

comunicativas e esclarecidas, além de gostarem de chamar a atenção e falar a 

respeito de si próprias. Portanto, pelo objetivo e natureza do fenômeno e perfil do 

grupo estudado, entrevistas individuais são capazes de produzir um resultado 

satisfatório e responder à pergunta de pesquisa de forma eficaz. 

 

Entrevistas não estruturadas, com perguntas abertas, geram maior amplitude de 

informações e mais profundidade do que entrevistas estruturadas. Porém, o uso de 

um roteiro pode auxiliar durante a entrevista, garantindo que os principais tópicos 

sejam abordados, além de servir como base para posterior separação, 

categorização, priorização e inter-relação dos dados, etapas iniciais da análise da 

pesquisa (COLLIS; HUSSEY, 2005). 
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Vale ressaltar que, em alguns momentos, as entrevistas são conduzidas de acordo 

com a ética feminista, que “transforma entrevistadora e entrevistada em iguais que 

conversam a respeito de assuntos relevantes e críticos para ambas” (DENZIN; 

LINCOLN, 2003, tradução nossa), pois isso gera empatia para que os assuntos 

sejam abordados abertamente e com naturalidade. Entretanto, optou-se por não 

usar a perspectiva feminista na condução e análise, pois, embora seja um estudo 

conduzido por mulheres, com foco em mulheres, esta perspectiva poderia gerar viés 

nos resultados e conclusões (COLLIS; HUSSEY, 2005; DENZIN, LINCOLN, 2003b). 

 

A tabela abaixo resume as características do estudo principal. 

Características da Pesquisa Definição 

Tipo Exploratória 

Natureza Qualitativa 

Lógica Indutiva 

Finalidade Básica  

Método Entrevistas não estruturadas – roteiro   

Tabela 1 – Características da pesquisa 
Fonte: tabela elaborada pelo autor 

 

Posteriormente, na fase de codificação e identificação de temas, foi formulado um 

pré-teste quantitativo, aplicado junto a profissionais de Recursos Humanos (RH), 

responsáveis por recrutamento de executivos. As entrevistas individuais 

estruturadas foram feitas por telefone. O objetivo desta segunda etapa é indicar 

tendências, complementando as descobertas da pesquisa qualitativa e sinalizando 

temas para futuros estudos.  

 

O objetivo da pesquisa com as executivas é a compreensão mais ampla do tema 

beleza, relacionando-o com outras esferas da sua vida profissional e pessoal – 

carreira, consumo, família etc. O pré-teste quantitativo visa indicar a importância de 

alguns destes aspectos para o mercado de trabalho, relacionando-os com aspectos 

de gênero. 
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3.3 Definição da Amostra 

 

Para a realização de um estudo em profundidade, faz-se necessário o uso de 

variáveis de segmentação do mercado, para seleção da amostra. Neste estudo 

foram usados critérios demográficos (sexo, idade e nacionalidade), geográficos 

(regionalização) e psicográficos (estilo de vida) para a seleção da amostra 

(FERRELL; HARTLINE, 2005). Assim, buscamos mulheres nascidas entre 1971 e 

1980, sem filhos, brasileiras, que vivem na cidade de São Paulo e trabalham fora, 

em posição de média gerência ou acima, para realizarmos as entrevistas pessoais.  

 

Contudo, mais importante do que trabalhar fora em uma determinada posição 

hierárquica, era a relação desta mulher com o trabalho. Buscamos mulheres que 

tivessem uma carreira e que, para tal, em algum momento da vida profissional 

tenham feito as três decisões e escolhas relacionadas ao trabalho abordadas por 

Goldin (2006), – identificação, horizonte e tomada de decisão (vide Fundamentação 

Teórica, p. 19). 

 

Seguem algumas informações e características das entrevistadas, na tabela a 

seguir. 

Nome Idade Estado 

Civil 

Naturalidade Área / 

Indústria de 

atuação 

Características 

Luciana 33 anos Solteira. 

Mora com 

prima. 

Paulistana Financeira / 

Consultoria 

Alta, cabelo 

castanho-claro 

liso, traços fortes, 

corpo atlético. 

Carla 33 anos Casada. 

Mora com 

marido e 

dois 

cachorros. 

Nasceu no interior 

do Rio de Janeiro, 

morou no interior de 

São Paulo e vive na 

capital desde 1996. 

Marketing / 

Bens de 

consumo  

Descendente de 

japoneses, traços 

orientais, 

pequena, cabelo 

escuro e liso. 

Sabrina 32 anos Casada. 

Mora com 

marido. 

Nasceu no interior 

de São Paulo e 

mora na capital 

desde 1993. 

Trade 

Marketing e 

Vendas / Bens 

de consumo  

Alta, magra, 

traços levemente 

orientais. Fala 

doce. 
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Silvia 37 anos Divorciada. 

Mora 

sozinha. 

Nasceu no Rio de 

Janeiro e vive em 

São Paulo desde 

2004. 

Marketing / 

Internet 

Corpo bem 

definido, estatura 

mediana, cabelo 

comprido e liso, 

com luzes. 

Patrícia 37 anos Solteira. 

Mora com 

namorado. 

Nasceu em São 

Paulo, mas já 

morou nos EUA e 

Espanha por 3 

anos. 

Marketing / 

Eletrônicos 

Magra, estatura 

mediana, cabelo 

longo, loiro 

escuro e 

encaracolado. 

Fabiana 36 anos Casada. 

Mora com 

marido. 

Nasceu em São 

Paulo, mas já 

morou nos EUA e 

Espanha por 2 

anos. 

Vendas e 

Operações / 

Internet 

Estatura baixa, 

cabelo curto, 

escuro e liso. 

Objetiva e formal. 

Tabela 2 – Entrevistadas 
Fonte: tabela elaborada pelo autor 

 

Como características gerais das entrevistadas, podemos mencionar a facilidade de 

comunicação e expressão e a naturalidade na forma de abordar assuntos diversos.  

 

Já a definição da amostra para a realização da segunda parte do estudo foi 

conseqüência da primeira. Buscamos grandes empresas, pois estas recrutam muitos 

profissionais, localizadas na cidade de São Paulo, universo de trabalho das 

mulheres entrevistadas.   
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3.3 Procedimentos de coleta de dados 

 

Fase qualitativa  

 

O procedimento de coleta de dados teve a seguinte seqüência: 

 

Figura 4 – Esquema representativo do procedimento de coleta de dados da pesquisa qualitativa 

 

1. Busca por entrevistadas – A seleção da amostra foi feita com cuidado, para 

não conter apenas pessoas próximas, o que poderia gerar viés e distorcer as 

conclusões do estudo. Porém, jovens executivas, que têm pouco tempo, não 

dedicariam mais de uma hora do seu dia, nem falariam abertamente, com 

uma pessoa totalmente desconhecida. Assim, atravessamos algumas 

camadas da rede de contatos para encontrar 15 potenciais candidatas. 

2. Apresentação – Foi enviado um e-mail para 15 candidatas, contendo, em 

linhas gerais, a explicação do objeto e metodologia de estudo e um convite a 

participação.  

3. Contato – Para as 12 que retornaram o e-mail, foi feito um contato telefônico, 

para checagem dos dados e esclarecimentos necessários. Nesta fase, foi 

abordado o compromisso ético e a garantia de sigilo com os quais as 

entrevistas seriam conduzidas.  

4. Agendamento – Foram agendadas nove entrevistas, nos locais, dias e 

horários mais convenientes para as entrevistadas. 

5. Entrevista – Destas, três foram canceladas, por diferentes motivos, e seis 

entrevistas pessoais, realizadas. Os encontros foram registrados em áudio.  

 

A primeira entrevista foi feita com uma conhecida, amiga de uma amiga, o que 

possibilitou ajustes durante a aplicação e posterior refinamento do roteiro. Para as 

demais entrevistas, foi usada a última versão do roteiro, disponível no apêndice A.  
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Cada entrevista teve duração de pelo menos uma hora, entre introdução ao tema, 

geração de empatia e entrosamento, perguntas e respostas, conversa e fechamento, 

totalizando aproximadamente 10 horas de encontro e 3:15h de gravação (áudio).  

 

Um fato que chega a ser curioso, dado o perfil e declarada falta de tempo das 

entrevistadas, é que a entrevista, em vez de parecer um estorvo, era uma atividade 

divertida e leve, pois se tratava de uma atividade diferente na rotina e um momento 

no qual elas são o centro das atenções. Elas pareciam gostar de falar no assunto 

beleza, como se falar já fizesse bem para a auto-estima. 

 

No momento que o gravador é desligado, os melhores comentários são feitos, os 

menos politicamente corretos e os mais verdadeiros. Algumas chegaram a falar por 

longos períodos a respeito de assuntos tabus como conduta obrigatória, assédio 

sexual, preconceitos etc. Estes comentários foram anotados e, posteriormente, 

incluídos na analise e conclusão da pesquisa.  

 

 

Fase quantitativa 

 

Por se tratar de um pré-teste, a amostra foi de apenas 10 empresas. Entramos em 

contato inicialmente com as empresas nas quais as jovens executivas entrevistadas 

trabalham e, depois, com algumas de indústrias diferentes. As entrevistas com os 

profissionais de recrutamento foram realizadas em março de 2010. Os contatos 

foram feitos por telefone e as perguntas seguiam um questionário estruturado, 

conforme Apêndice B.  

 

 

3.4 Análise e interpretação dos dados  

 

Certamente a análise de dados qualitativos é uma etapa complexa da pesquisa, 

devido principalmente à natureza e à extensão dos dados gerados, que deve ser 

feita de forma cuidadosa, a fim de gerar subsídios para uma conclusão fiel aos 

depoimentos das entrevistadas. 
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Segundo Lindlof e Taylor (2002), a análise da pesquisa qualitativa é composta de 

três partes, ilustradas a seguir. 

 

 

Figura 5 – Esquema representativo da análise de dados 

 

Na primeira parte, gerenciamento dos dados, o objetivo do pesquisador é passar a 

ter controle sobre os dados gerados. Assim, optou-se por fazer a transcrição literal 

das entrevistas, em vez de contratar alguém que o fizesse, a fim de propriciar 

contato minucioso com o material gerado. A transcrição resultou em um documento 

com mais de 50 páginas. Buscou-se preservar no texto o que foi dito pelas 

entrevistadas e de que forma, a fim de manter o sentido fiel dos depoimentos no 

texto escrito (erros gramaticais, gírias, palavrões, pausas, risos, entre outros). 

 

Ao fim da transcrição da sexta entrevista, identificou-se que algumas respostas 

começaram a ficar repetitivas. A falta de diferenciação nas respostas nos levou a 

concluir que os temas principais haviam sido explorados com seis entrevistas e as 

três entrevistas anteriormente canceladas, portanto, não foram reagendadas.  

 

Pela natureza dos dados gerados e extensão das respostas, faz-se necessária a 

redução dos dados, usando alguns métodos para análise de textos livres. 

Inicialmente, foi feita a organização da informação e leitura flutuante (MINAYO, 

1994; BARDIN, 1977), provocando contato exaustivo do pesquisador com o material 

das entrevistas. O passo seguinte foi a codificação, identificando e agrupando idéias 

e conceitos a respeito dos temas emergentes: identidade feminina ampliada – 

estereótipos de gênero e feminismo, família, mercado de trabalho –, modelos 

profissionais e pessoais, relação da executiva com a beleza – definição, papel e 
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significado – e hábitos de consumo. Esta é também uma etapa de pré-análise, pois 

os dados serão priorizados de acordo com esquemas de interpretação.  

 

Na última etapa, desenvolvimento de conceitos, as idéias, conceitos e temas já 

identificados anteriormente, são relacionados de forma mais elaborada. Assim, 

torna-se possível fazer inferências e interpretação dos dados gerados, identificando 

e explicando padrões. Contudo, conforme destaca Denzin e Lincoln (2003a), os 

casos que contrariem o padrão devem ser considerados, pois eles apontam outras 

direções ou relações que não podem ser ignoradas em um estudo qualitativo.  

 

Por fim, a análise quantitativa foi mais simples. Por se tratar apenas de um pré-teste, 

não foi feito teste de hipótese, nem empregadas equações estatísticas complexas. A 

análise foi focada na média das notas atribuídas, comparando as das executivas às 

dos executivos, por categoria, e também nas características mencionadas.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Pesquisa Qualitativa 

 

Diversos temas abordados pela literatura e trabalhos anteriores emergiram nos 

depoimentos das jovens executivas entrevistadas. Nesta análise, nosso objetivo é 

apresentar os principais temas, ilustrados com trechos das entrevistas e 

reorganizados de forma que torne possível a compreensão dos mesmos.  

 

 

4.1 Identidade Feminina 

 

 

Principais temas  Opiniões e Comentários 

Multiplicidade de papéis 

femininos  

 Dificuldade para conciliar vida profissional e pessoal. 

 Sobrecarga gera preocupação com bem-estar e 

equilíbrio.  

Estereótipos de gênero  Responsabilidade pela maior parte das tarefas 

domésticas ainda é da mulher. 

 Mulheres em posições de liderança assumem postura 

masculina, embora a imagem seja feminina. 

 Características negativas, como falsidade, associadas 

ao gênero feminino. 

 Profissões generificadas, machismo e falta de mulheres 

em cargos de liderança. 

 Crescente preocupação do homem com beleza e 

vaidade. 

Modelos profissionais e 

pessoais 

 Falta de modelos femininos 

 Características profissionais admiradas: segurança, 

elegância, comportamento, agressividade, inteligência, 

atenção às pessoas e bons relacionamentos. 

 Características pessoais destacadas: força de vontade, 

carisma e dedicação. 
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Maternidade  Assunto pouco abordado, associado a conceitos 

negativos, como entrega e carga.  

 Medo de engravidar devido a fatores como idade 

avançada e complicações durante a gestação ou parto. 

 Animais de estimação ou adoção como opção. 

Tabela 3 – Principais temas relacionados à identidade feminina 
Fonte: tabela elaborada pelo autor 

 

As entrevistadas têm diversos papéis: mulheres, esposas, donas-de-casa e 

profissionais com carreira (CAIXETA; BARBATO, 2009). Assim, o equilíbrio entre 

estes papéis é constantemente mencionado como objetivo e motivo de 

preocupação. 

 

“[...] Eu acho que a gente sempre tem que tentar conciliar a nossa vida 
profissional com a pessoal. [...] Acho que a pessoa tem que trabalhar, tem que 
se esforçar, tem que estudar, tem que investir tempo na profissão, mas acho que 
ela tem que reservar um tempo para se cuidar. [...]” (Patrícia) 

 

“[...] Eu sempre procurei equilibrar muito o trabalho e a vida pessoal, porque 
acho que qualidade de vida é isso, você saber equilibrar as coisas. [...] Então eu 
sempre tentei equilibrar e dedicar um tempo pra mim na minha vida. Todos os 
dias eu vou na academia, gosto de ter um tempo para ficar com meu marido a 
noite, em casa, [...] gosto de costurar. [...]” (Fabiana)  

 

“[...] Eu como mulher hoje, vaidosa, opto por balancear. Se eu tiver que dar o 
sangue e esquecer de mim, sei lá, da vaidade, família, beleza, de cuidar de mim, 
acho que eu não quero. Prefiro o balanço. Posso chegar um pouquinho menos, 
mas com balanço. Eu aqui inteira, feliz no espelho e também no holerite, salário. 
[...]” (Luciana) 

 

Dos modelos de identidade propostos por Russo e Troiano (apud LIMEIRA, 2008), 

reconhecemos mais “Carmens” e “Janes Fonda” do que “Cinderelas” nas 

entrevistadas. Elas querem estar bonitas para seduzir e chamar a atenção das 

pessoas que gostam e o trabalho é parte integrante das suas vidas. Elas 

demonstraram interesse pelo assunto beleza, como se apenas falar a respeito já as 

fizesse sentir bonitas. 

 

De acordo com os conceitos tradicionais de gênero, ao homem cabe a esfera 

pública, o local de trabalho, a produção e a razão e a mulher estaria restrita à esfera 

privada, o lar, o consumo e a emoção. Mesmo após os avanços obtidos desde o 
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começo do século e em especial após o movimento feminista, ainda notamos que 

estes estereótipos de gênero continuam presentes na sociedade em geral e também 

no mercado de trabalho. Embora estudos indiquem que os maridos estão mais 

presentes nas tarefas domésticas e educação dos filhos, os estereótipos mudaram 

pouco e a mulher ainda é responsável pela maior parte do trabalho doméstico, o que 

gera a dupla jornada de trabalho. O estereótipo está presente também na carga 

horária de trabalho. É importante que os companheiros tenham ritmo profissional 

similar ao delas, para que tenham tranqüilidade para trabalhar, uma vez que não é 

esperado que a mulher trabalhe mais horas e chegue mais tarde em casa que o 

marido.  

 

A Carla, por exemplo, embora tenha diarista que arrume a casa três vezes por 

semana, é responsável pelo jantar, seja cozinhando ou pedindo delivery.  

 

 “[...] A carga nossa, da mulher, é muito grande. Pro homem, sai daqui 
(escritório), chega em casa, tem comida feita, a mulherzinha cheirosa em casa. 

A gente não. Tem que sair daqui, passar no supermercado, pensar se tem 
comida em casa. [...] fazer a comida, para a hora que o maridinho chegar em 
casa, estar tudo OK. Eu cozinho. Pouco, mas cozinho. Quando não cozinho, já 
penso „bom, vou chegar em casa, não tem comida, já está muito tarde, tem que 
pedir comida, já deixo pedido. „Pizza, chinês, árabe, japonês, todos os que você 
pode imaginar delivery tem na minha casa. Duas ou três vezes por semana eu 
peço. [...] É uma rotina complicada. Cuida de você, cuida do marido, cuida da 
casa, cuida dos cachorros. [...]” (Carla) 

 

Ela afirma também que sua vida “melhorou” depois que o marido passou a trabalhar 

mais horas por dia.  

 

“[...] Chego todo dia tarde da noite em casa. Porque ele trabalha todo dia até 
tarde, também me permite não ficar estressada do tipo „Ai, meu Deus, preciso ir 
embora para casa porque meu marido está desde as 6h em casa‟. [...] Quando 
eu comecei minha carreira, ele saia às 5 da tarde. [...] Era complicado. A partir 
do momento que ele foi para outra empresa [...] começou a entender o que é 
realmente trabalhar enlouquecidamente e não ter tempo nem para atender 
telefone. [...]” (Carla) 

 

Ainda analisando temas relacionados a gênero, confirmamos que mulheres em 

posições de alta liderança geralmente assumem estereótipos masculinos, como falta 

de cuidados com aparência, foco na carreira, agressividade e autoridade. Além 
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disso, características negativas, como falsidade, são relacionadas ao gênero 

feminino.  

 
“[…] Elas (minhas diretoras) hoje tem seus 40 e poucos anos, são de uma outra 
época. [...] Você fala „meu Deus, chegaram lá na garra, porque se esqueceram 
que são mulher. ‟ Nada vaidosas. Você olha a unha da mulher, „meu Deus, o que 
você faz fora daqui? Você dorme, né? ‟ Se mataram para chegar lá. [...]” 
(Luciana) 

 

“[...] Esta mulher (que eu admiro) tinha 1,60 m no máximo. [...] a bichinha 

mandava, impunha respeito com o tamanho dela, com a roupa chique e com a 
postura legal que ela tinha. Disse „tá legal. Ela manda, desmanda.‟ [...] Era uma 
figura feminina, mas a postura era masculina. Unha feita, maquiagem, pintada, 
bonitinha, escova. Tinha seus cuidados, mas para mandar em 6, 7 homens... [...] 
Era uma cena muito gostosa de ver. [...]” (Luciana) 

 

“[...] Rola muita falsidade quando você pensa em uma relação chefe-
subordinado. Geralmente rola conflito de interesse. [...] é difícil mulher com 
mulher. Tanto que eu prefiro chefes e subordinados homens [...] porque ele vai 
realmente falar o que pensa, já a mulher não. Geralmente a mulher fala „ah, está 
bom assim mesmo‟. Depois fala mal. É um estereótipo que eu tenho. [...]” (Carla)  

 

Em seus discursos, a discriminação, sutil ou não, foi um tema recorrente. Não 

abordamos remuneração durante as entrevistas, mas temas como profissões 

generificadas, machismo e falta de mulheres em cargos de liderança emergiram do 

cotidiano das entrevistadas. 

 

“[...] tem muito pouca mulher no meu ambiente. Infelizmente ainda é minoria. Ou 
ela é RH ou Marketing, mas na área financeira são poucas. [...]” (Luciana) 

 

“[...] Na verdade, existem poucas grandes executivas mulheres. Eu vejo isso pelo 
meu histórico. Eu trabalho há 18 anos, desde estágio até hoje são 18 anos. E eu 
vejo poucas mulheres lá em cima, na ponta. [...]” (Silvia) 

  

“[...] O mundo é muito machista. Geralmente os presidentes de empresa são 
homens. Se for mulher, é pior porque a mulher é mais exigente ainda. [...] Hoje o 
padrão de executivos está muito igual, então você disputa por detalhes. Por 
exemplo, em uma disputa de vaga para uma multinacional de grande porte, 
todos os profissionais falam inglês, espanhol, tem MBA, faculdade de primeira 
linha, tem a postura de um executivo necessária. O que faz com que uma 
empresa escolha um ou outro é o detalhe. E dentro deste detalhe o padrão 
estético com certeza entra. [...]” (Carla) 
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A crescente preocupação do homem com a vaidade e cuidados com a aparência, 

destacados na mídia em geral pelo termo metrossexual14, foram observados por 

elas. 

 
“[...] Eu estava percebendo que não só as mulheres estão deste jeito, mas os 
homens também. [...] Eu estava em uma roda de amigos falando a respeito 
desta rotina diária de protetor solar e hidratante. Eu achava que era exagerada, 
mas eu descobri que o meu amigo homem anda com protetor solar La Roche. 
[...] „Tenho que passar, minha dermatologista mandou‟. [...] Eu fiquei preocupada 
porque ele falou „eu uso protetor solar 80‟ e eu falei „eu nem sabia que existia 
80‟. Eu uso 30 e acho que está muito. [...]” (Carla)  

 

Embora o movimento feminino, por sua natureza de contestação, tenha seu valor e 

importância histórica ao questionar os modelos vigentes na década de 70, ele não 

chegou a construir modelos novos que pudessem auxiliar a construção da 

identidade feminina moderna. Isso ficou claro na dificuldade que as entrevistadas 

mostraram para lembrar-se de mulheres que admirassem, seja no ambiente 

profissional ou na vida pessoal.  

 
“[...] Uma mulher? (pausa) Deixe pensar... (pausa) Pode ser uma pessoa top ou 
alguma coisa assim? (pausa) De bate e pronto, assim, alguma referência de 
mulher, eu não consigo pensar... Acho que são tantas mulheres que... 
Sinceramente, nenhuma me marcou na minha vida profissional. [...]” (Patrícia) 

 

“[...] É eu nunca tive uma pessoa na qual eu me inspirei e que hoje possa ser 
uma referência (profissional) para mim. Eu tenho pessoas que são 
desconhecidas, com as quais eu trabalho, que eu admiro a postura, admiro a 
forma de se vestir. [...]” (Silvia) 

 

Entre aquelas que conseguiram se lembrar de modelos profissionais e pessoais, 

foram mencionadas pessoas do dia a dia em vez de celebridades, nenhuma citou a 

mesma mulher nas duas categorias (profissional e pessoal) ou repetiu a mesma já 

mencionada por outra entrevistada. O que reforça a falta de modelos femininos. 

 

Ao explicar os motivos da sua escolha, as entrevistadas geralmente citavam tanto 

características profissionais quanto pessoais e, em alguns depoimentos, a mulher 

escolhida tinha pelo menos um ponto considerado negativo. Evidenciando a 

                                            
14 Metrossexual é um termo usado frequentemente pela mídia para designar homens 
demasiadamente preocupados com a aparência e vaidade.  
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multiplicidade de papéis femininos e os dilemas por ela gerados, como abordado 

pela escritora Camille Paglia, em uma entrevista dada à IstoÉ (JORDÃO, 2008): 

“como a mulher deve encontrar o equilíbrio no exercício de sua autoridade, a 

natureza de seu lado emocional e a sexualidade de suas roupas, acessórios, 

cosméticos e jóias? É um dilema que não faz parte do universo masculino.” A mulher 

tem, portanto, a pressão social de ser eficiente no trabalho, nos cuidados com a 

casa, na atenção à família e ainda estar bem cuidada fisicamente, criando-se alta 

expectativa e o estereótipo de perfeição. 

 

“[...] No meu trabalho anterior, a minha diretora direta era uma super executiva. 
Por um lado eu admirava muito ela e por outro nem tanto. Ela estava sempre 
muito bem vestida, ela estava sempre muito atenta a tudo que estava 
acontecendo. [...] Ela tinha uma preocupação exacerbada, mas estava sempre 
muito bem em todos os ambientes. Ela tinha maquiagem, tinha cabelo, tinha 
roupa, tinha comportamento. Agora por outro lado, o que não admira tanto é que 
era uma pessoa tão focada, que faltava tempo para ela. Então eu via ter tempo 
para fazer uma escova na hora do almoço, mas não tinha tempo pros filhos dela. 
[...] Ela se ausentou no pessoal para ser aquela executiva modelo. [...]” (Silvia) 

 

Dentre as características das mulheres citadas como modelos profissionais, 

destacam-se: segurança, elegância, comportamento, agressividade, inteligência, 

atenção às pessoas e bons relacionamentos.  

 

“[...] Minha ex-chefe, que hoje ela é diretora. Pessoalmente, é a pessoa que eu 
mais me espelho e tento ser parecida. Porque, além dela ser uma excelente, 
espetacular profissional, ela é bem humana, tem um people muito forte e não 
tem medo de errar. É uma pessoa tão segura que ela pode ser questionada pelo 
presidente ou pelo estagiário e fala do mesmo jeito „ah, é mesmo, errei. 
Desculpa. ‟, numa naturalidade impressionante. [...] ela me liga, quer saber como 
está meu marido, como está minha vida, se eu estou feliz, se não estou feliz. É 
uma pessoa que se preocupa realmente de coração. [...]” (Carla) 

 

“[...] A Iara sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito agressiva trabalhando 
e estrategicamente fantástica. Conforme ela foi se arrumando, isso foi moldando, 
até certo ponto, a maneira dela se impor perante as situações, de colocar a 
opinião dela. Ela passou a ser menos agressiva. [...] Ela virou mais menina. É 
óbvio que não fez perder o lado estratégico, o lado inteligente, porque isso ela já 
tinha. [...] Ela aprendeu a lidar com ela, com o corpo dela, com as características 
que ela valoriza nela. [...]” (Sabrina) 

 

“[...] Além de ela ser uma excelente profissional, muito bem relacionada, conhece 
muito do que faz, ela está sempre muito elegante, impecável, sempre. Nunca vi 
a Ana descabelada. É aquela pessoa que todo mundo admira. „Nossa, a Ana 
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está sempre elegante. ‟ [...] Eu admiro porque ela causa um grande impacto nas 
pessoas, sempre. É impressionante. [...]” (Fabiana) 

 

“[...] Eu admiro pessoalmente uma das diretoras que trabalha hoje comigo. [...] 
Ela é uma executiva exemplar. [...] Mesmo afobada, preocupada, está sempre 
disposta a parar e te ouvir, conversar, dividir, dar continuidade às coisas. Assim, 
eu acho que ela poderia se cuidar mais, mas como profissional, eu admiro 
extremamente esta pessoa. [...]” (Silvia) 

  

Ao mencionar modelos pessoais as entrevistadas citaram pessoas mais próximas, 

como mãe e irmã, foram menos exigentes e usaram poucos adjetivos para justificar 

a escolha, como força de vontade, carisma, dedicação, e até gratidão.  

 

“[...] Minha mãe. Nunca trabalhou, não tem nenhuma vaidade, mas é pela força 
de vontade. Só. „Quero parar de fumar‟. Parou. „Quero parar de beber. ‟ Parou. 
[...]” (Luciana)  

 

“[...] Minha irmã porque ela representa muita coisa na minha vida. Ela foi a mãe 
que eu não tive. Ela foi a pessoa que me educou, que me acolheu quando eu 
vim para São Paulo. [...] uma pessoa que tem valores que são muito bonitos e 
ela soube colocar os valores dela para mim, me dando até a possibilidade de ir a 
favor deles ou não. Ela para mim é meu ponto forte. Se eu estou bem, falo com 
ela. Se eu estou mal, falo com ela. [...]” (Sabrina)  
 
 “[...] Até complicado você dizer „eu admiro a minha mãe‟. Talvez até como filha a 
gente sempre vai ter a mãe como A mulher, que cuida de você, que se dedicou a 
você. [...] Eu admiro como pessoa, pela personalidade, pela dedicação que 
sempre teve com todo mundo. [...] Porque eu acho que eu não sou assim. Talvez 
eu seja até um pouco egoísta, mas eu acho que nunca me deixaria de lado para 
cuidar dos outros. [...]” (Patrícia) 
 
“[...] A Luciana, com quem trabalhei. Ela é toda espevitada, tem um jeito super 
carismático. Acho que ela é uma excelente profissional também. Uma pessoa 
que eu admiro. [...]” (Fabiana) 

 

Carla foi a única a citar celebridades como modelo pessoal – Giselle Bunchen e 

Oprah. Porém, ao explicar o motivo da escolha, novamente, havia tanto 

características profissionais quanto pessoais. 

 
“[...] Giselle Bunchen. Ai, que raiva desta mulher. Acabou de ter neném, três 
meses depois já está trabalhando, sem barriga e linda. [...] Trabalha, é mãe, é 
mulher e é top model. Não é qualquer coisa. [...] Agora, profissionalmente, acho 
que eu gosto muito da Oprah, que é uma pessoa que é bem humana, bem 
aberta, bem próxima. [...]” 

 
As feministas, ao valorizar a carreira e a independência das mulheres e recusar os 

estereótipos femininos, negaram a maternidade. O tema foi raramente citado e 
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quando o foi, de forma negativa. Isto pode ser decorrente do papel que estas 

mulheres assumiam no momento da entrevista, executivas “bonitas”, o que não está 

relacionado com a “Cinderela”, o sonho da reprodução, de Russo e Troiano. Porém, 

um fato merece destaque: durante a busca por entrevistadas, não foi difícil encontrar 

mulheres com mais de 30 anos e sem filhos, cenário improvável há algumas 

décadas. A única entrevistada que abordou o tema diretamente foi a Patrícia que, 

após o final da entrevista, comentou ter medo de engravidar porque soube de 

diversos casos de mulheres que tiveram que ficar em repouso a gravidez inteira, ou 

perderam o neném, ou ainda tiveram o neném, mas com algum problema de saúde. 

Por estes motivos, ela disse que preferiria adotar em vez de ter os seus. Já Carla 

abordou o tema de forma indireta. 

 
“[...] Então eu dedico muito tempo ao meu marido, que também é executivo e 
chega tarde, e aos meus cachorrinhos, que são os nossos filhinhos e me exigem 
menos. Não precisei ficar gorda para tê-los, foi só comprar. [...]” (Carla) 

 

O ambiente de trabalho exerce forte influência social e cultural sobre estas 

mulheres. Todas ressaltaram que não têm tempo para nada, que trabalham muitas 

horas por dia, em tom quase de orgulho.  

 
“[...] É que fora do ambiente de trabalho me restam poucas horas. Na verdade, é 
que a média que eu trabalho são entre 10-12 horas por dia. Isto não é o 
extraordinário, isto é o mais quase que convencional. Quando eu vou pro 
extraordinário eu já trabalhei 18 horas em um dia, final de semana, enfim, falta 
um pouco de tempo. [...]” (Silvia)  
 
“[...] Você acorda e está no trabalho. Dorme 5 minutos depois que saiu do 
trabalho. Eu trabalho 12, 14 horas por dia. [...]” (Carla) 

 

Entretanto, durante a entrevista, elas caem em contradição, mostrando que parte do 

discurso é social, confirmando o estereótipo do executivo que trabalha muitas horas 

do dia, e não necessariamente condiz com a realidade, como pudemos observar no 

discurso da Carla.  

 

“[...] No dia a dia é complicado você conseguir sair para almoçar todos os dias. 
[...] É praticamente impossível. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu não 
almocei. Estou sem nada, estou com uma barrinha de cereal que tenho dentro 
da gaveta para não ficar sem almoçar. [...]” 
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Depois do final da entrevista, em off ela contou que não almoçou porque quis usar 

este horário para passar em casa e ver os cachorros. Ou seja, ela priorizou outra 

atividade, mas não teve que abrir mão do horário do almoço por demanda 

profissional. 

 

 

4.2 Beleza  

 

Principais temas  Opiniões e Comentários 

Definição de beleza  Conjunto de fatores  

o Estética: vaidade, cuidados com a aparência 

(cabelo, unha, corpo, roupa etc.), elegância e 

adequação ao ambiente; 

o Comportamento: personalidade, postura, 

valores, simpatia, bom humor e carisma; 

o E saúde: carga de stress, qualidade do sono, 

nervoso. 

 Saber explorar as suas qualidades   

 “Beleza é um estado de espírito. É o estar bem dentro 

de um ambiente” 

Significado de beleza  Beleza é valorizada no contexto profissional brasileiro.  

 Abre portas e é importante para contratação.   

 Imagem, cartão de visitas da profissional. 

 Forma de chamar a atenção, mostrar segurança e ter 

acesso a pessoas e ambientes.  

 Beleza = Competência e alto desempenho. Ou seja, 

beleza é importante, assim como o conteúdo. 

Estereótipo da executiva  Existe padrão de beleza e comportamento: mulheres 

que se cuidam, investem em roupa e acessórios, estão 

arrumadas e bem vestidas, têm estilo clássico e 

demonstram segurança e autoconfiança.  

 A profissional que não estiver adequada terá mais 

dificuldade de progredir profissionalmente. 

 Padrão varia de acordo com indústria, empresa e país. 
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Relação com a beleza 

mudou ao longo do tempo 

 Demanda profissional (estereótipo) e social (busca da 

juventude), dinheiro e maturidade. 

 Hoje elas valorizam mais suas qualidades, investem em 

roupas, produtos, serviços e acessórios e cuidam da 

aparência e saúde.  

 Cirurgia plástica pode ser necessária para recuperação 

da auto-estima e felicidade. 

Tabela 4 – Principais temas relacionados à beleza 
Fonte: tabela elaborada pelo autor 

 

Antes de analisarmos as questões que são o centro deste trabalho, significado e 

papel, devemos abordar a definição de beleza para as entrevistadas. Elas hesitam 

pouco e rapidamente encontram adjetivos, características físicas e comportamentais 

que representem a beleza, de um modo geral. Segundo elas, a beleza de uma 

executiva está mais relacionada a um conjunto de fatores e não a um biotipo 

específico. Dentre os principais fatores, podemos destacar postura, elegância, 

cuidados com a aparência, carisma, estado de espírito e adequação ao ambiente. 

 

“[...] Postura, comportamento. [...] (Beleza) é como ela se veste, maquiagem e a 

saúde também. Não precisa ter corpo perfeito, mas você percebe que a pessoa 
tem vaidade, cuidado com ela. [...]” (Luciana)   

 

“[...] Tem duas belezas: a estética e a interior. [...] Quando a gente fala em 
executiva, tem muita beleza estética: cabelo bem feito, unha impecável, corpo 
sarado. [...] no mundo corporativo isto é importante. [...]” (Carla) 

 

“[...] É você explorar em você qualidades [...] Se você tem um lábio bonito, 
valoriza isso. Se você tem um colo bonito, valoriza isso, independente do resto. 
[...]” (Sabrina) 

 

“[...] Beleza é mais um estado de espírito. É o estar bem dentro de um ambiente 
de trabalho [...] Tem pessoas que se sentem belas com muita maquiagem, tem 
pessoa que se sente bem com pouca maquiagem, mais vestida, menos vestida, 
na moda ou no estilo próprio. Tem a ver com personalidade da pessoa. Porque 
uma pessoa que não é bonita pode estar bonita. [...] Está mais ligada à bem 
estar. Não que a estética não seja é um ponto, senão eu não faria ginástica três 
vezes por semana, mas acho que é um composto. [...]” (Silvia) 

 

“[...] Beleza acho que é um conjunto, conjunto das suas qualidades, não só 
exteriores, da sua aparência, mas da sua personalidade, de seus valores, um 
conjunto de todas estas coisas. Uma pessoa que tenha bons valores, uma 
pessoa íntegra, honesta, amiga, que pode confiar, que transmite tudo isso, que 
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tem humildade e, além de tudo, precisa estar bem apresentável, que é muito 
agradável você estar com uma pessoa que está bem. [...]” (Fabiana) 

 

“[...] Não é só a beleza física, mas também seu estado de espírito, seu carisma, 
a sua simpatia, seu bem estar, tudo isso reflete em beleza. Não adianta a 
pessoa ser linda, mas ela estar mal, ser mal humorada, não se cuidar, estar 
sempre de baixo astral. [...] Porque é tudo um conjunto. [...] Uma pessoa pode 
ter beleza porque ela é bela fisicamente ou porque ela se veste bem, se produz 
bem, se cuida, ou até pela sua simpatia.” (Patrícia) 

 

Porém, nota-se que elas hesitam e pensam mais para reconhecer beleza nelas 

mesmas, em parte porque a definição dada anteriormente é tão ampla que elas 

estariam se declarando bonitas ao falar abertamente. Após uma pausa, elas 

mencionam atributos relacionados à saúde, sensações, experiências e também 

características físicas. Alguns temas interessantes como padrões culturais de beleza 

e stress começam a aparecer.  

 

“[...] Eu acho que trabalho muito mais a beleza em termos de saúde e padrões 
brasileiros. Ou seja, obviamente não gosto de ter pneuzinho na barriga, cabelo 
branco, acho que até me sinto insegura se eu estiver mal-arrumada ou com a 
unha não feita. [...] Vaidosa, né? [...]” (Carla) 

 

“[...] Acho que tem muito mais a ver você estar bem com você mesma, mas 
fisicamente. Porque acho que beleza interior todo muito tem. A beleza exterior 
você precisa trabalhar para ter. [...] Acho que a beleza vem num conceito de 
você cuidar de você mesma e aí você se sentir bem com quem você é. [...]” 
(Sabrina)  

  

“[...] Tem muito a ver com bem estar, stress, qualidade do sono que eu tenho, a 
carga de trabalho, tudo. Se você se sente linda, não precisa muito de 
maquiagem. Mas se você estiver acabada, com sono, é a hora que mais tem que 
colocar maquiagem, caprichar, ou na roupa ou na maquiagem. [...] O dia que 
você acorda de bom humor já é um dia que você se sente linda. Estar bem 
descansada, não estar estressada, não estar nervosa. [...] Acho que quanto mais 
magra eu fico, mais linda eu sinto que eu sou. [...]” (Carla) 

  

“[...] Eu gosto muito da minha perna. Eu corro, então se eu puder e o ambiente 
for legal para isto, uso short, saia. [...]” (Luciana) 

 

“[…] Fazer alguma coisa que você gosta, ou encontrar pessoas que você gosta, 
estar com pessoas que você gosta, ou ter uma noticia muito legal […] isso muda 
o astral da gente e a gente fica mais bonita. […] Parece que você sai e as 
pessoas olham. […] Parece que realmente a sua energia faz a diferença. […]” 
(Patrícia) 
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“[...] Sempre que eu vou no salão, que eu faço a unha, faço o cabelo. Saio de lá 
me sentindo maravilhosa. Eu falo que cabeleireiro é uma terapia. Quando você 
está mal, vai pro cabeleireiro, que faz bem. [...]” (Fabiana)  

 

Por outro lado, elas têm facilidade para citar o que as faz se sentirem feias, 

relacionando estes momentos a vestuário, preocupações e stress.   

 
“[...] Tinha que sair de casa todo dia linda, mas tem dia que você escolhe uma 
roupa que não está legal. [...]” (Luciana)  

 

“[...] O dia que você erra no sapato. Eu acho que se você falar para mim uma 
das ferramentas que transforma o visual da mulher é o sapato. [...] Eu acho que 
o sapato tem um negócio em te dar segurança enquanto você anda, te dá 
segurança enquanto você pisa. É algo extremamente psicológico. [...]” (Sabrina) 

 

“[…] Quando eu tô mais leve, dedico mais tempo para mim. Se eu já acordo em 
um dia difícil, [...] pode dar aquela descordenada, depende do quanto eu tenho 
de preocupação na cabeça naquele momento. [...]” (Silvia) 

 

“[...] Lógico que tem dia que a gente acorda e se sente a pessoa mais horrível do 
mundo. [...] Acho que é um dia que você está estressada, passou por momentos 
ruins, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. Ou alguma notícia ruim, você 
se sente acabada, você se sente triste, tudo isso muda até a sua fisionomia. [...]” 
 (Patrícia) 

 

Antes do início das entrevistas, acreditávamos que, por se tratar de um assunto 

relativamente delicado, a relação entre beleza e carreira não apareceria facilmente 

nos depoimentos. Entretanto, as entrevistadas abordaram o assunto aberta e 

claramente, conforme os depoimentos abaixo. 

 

“[...] Uma vez numa seleção uma das headhunters me falou „olha, Carla, acho 
que você tem super o perfil de profissional, além de ter um requisito básico que 
foi solicitado pelo requisitante: ser bonita. A empresa só contrata gente bonita‟. 
Pelo jeito que eu entendi, ser bonita não é gordinha. É seguir aquele padrão de 
beleza médio brasileiro. [...]” (Carla) 

 

“[...] Eu acho sim que a beleza tem um papel importante. Acho que você estar 
arrumada, com o cabelo bonito, unha bem feita, maquiagem leve, com um ar de 
saudável, é tão importante quanto o conteúdo que você tem. É assim que eu 
vejo o papel da beleza hoje na minha vida profissional. [...]” (Sabrina) 

 

Estar arrumada ou, usando o jargão de mercado, “apresentável”, chega a estar 

relacionado à competência profissional da executiva, não apenas no mundo 

corporativo, mas também em áreas como contratação de serviço, por exemplo. 
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Mobius e Rosenblat (2006) identificaram que a autoconfiança dos profissionais 

bonitos gera mais interações pessoais com outros funcionários, favorecendo-os e 

reforçando o estereótipo que pessoas mais bonitas são mais competentes. 

 

“[...] Acho que você estar bem apresentada em um ambiente corporativo é 
importante. Você não pode estar desleixada. Mal arrumada significa uma 
profissional pouco competente. [...]” (Carla) 

 

“[...] A gente sabe que não tem nada a ver com o profissional da pessoa, eu 
mesma sempre tentei separar estas coisas, mas o problema é que a sociedade 
cobra. Então como é que você vai para uma reunião se você não transmite uma 
boa imagem, uma boa impressão para as pessoas? Acho que isso acaba 
prejudicando sim. [...]” (Fabiana) 

  

“[...] Até uma pessoa provar que é boa, demora um ano. Para uma pessoa feia 
provar que é boa demora dois anos. Isso é normal de um preconceito básico do 
ser humano. [...] Por exemplo, você vê duas executivas entrando pela porta. 
Uma com tailleur, salto alto, bem arrumada e outra com calça larga, blusa caindo 
pelo ombro, cabelo despenteado. As duas são espetaculares. Qual você acha 
que é melhor? Com certeza a que está de tailleur. [...]” (Carla) 

 

Nos estudos feitos por Hamermesh e Biddler (1994, 1998), as empresas muitas 

vezes atribuem ao cliente esta seleção (ou preferência) pelos mais bonitos. Elas 

afirmam que os clientes discriminam os feios, o que leva os executivos bonitos a 

fechar mais negócios e ter um desempenho melhor que os feios, 

Consequentemente, eles ganham mais em comissões e são promovidos com maior 

facilidade. 

 

Desta forma, a beleza como adequação aos padrões estéticos aceitos passa a ser 

uma demanda corporativa para a executiva. Ou seja, mesmo aquelas executivas 

que não se preocupavam com a aparência física no início da carreira, passam a ser 

cobradas e, consequentemente, começam a se aproximar dos estereótipos à 

medida que atingem cargos mais altos.  

 

“[...] Quando eu conheci a Iara, ela era até certo ponto relaxada com a imagem 
dela. Só que ela já tinha uma posição bem alta na empresa, os pares dela eram 
líderes de vendas e todos homens. Então se ela dava uma „desandada‟ em 
alguma coisa [...] você ouvia nos bastidores todos os caras zoando, escrachando 
mesmo ela. [...] Eu lembro que eu fui uma das pessoas que cheguei até a 
conversar com ela, não diretamente, mas assim indiretamente. [...] E teve um 
outro cara da equipe de vendas que foi certeiro „Você vem assim. Você é tão 
bonita. Se cuida. ‟ [...]” (Sabrina) 
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“[...] Outro dia estava vendo acho que é People & Arts, (um programa) que eles 
fazem planning de casamento. Eles apresentam três diferentes: um inexperiente, 
um que não é planning e um extremamente bom. A que era espetacular era uma 
gordinha, que não tinha postura e não tinha cara de planning. Ela foi reprovada 
na entrevista dos casais, com certeza por causa disso. E a escolhida era a que 
estava de terninho, óculos. Eu pensei „nossa, como a aparência importa, né? ‟ 
Ela não tinha experiência nenhuma. Impressionante, né? Na verdade, os 
padrões estéticos estão em todas as áreas, mas no mundo corporativo é pior, 
fica mais evidente. [...]” (Carla) 

 

Por outro lado, sabendo desta demanda, algumas entrevistadas passaram a usar 

beleza de forma positiva, como uma ferramenta que pode ajudar a executiva a se 

mostrar ou chamar atenção no ambiente profissional. 

 

 “[...] Vista-se sempre como se fosse a sua chefe. [...] Se você sempre se portar 
na vestimenta como uma pessoa mais do que você é, as pessoas vão te ver 
desta forma e vão te confiar trabalhos mais importantes. Se você sempre se 
colocar „sou uma estagiária, me trate como uma estagiária‟, nunca vai sair de 
uma estagiária. [...]” (Carla) 

 

“[...] Saiba usar a beleza [...] porque isto te ajuda e dá para seguir. Tem gente no 
meu escritório que olho e não, não fez coisa errada para estar onde está, é 
bonita, não é tortinha, não é feia, não é mal vestida, tem comportamento legal, 
roupas legais, postura decente. Sabendo usar, não atrapalha também. [...]” 
(Luciana) 

  

“[...] Por mais que esteja na política da empresa que você pode trabalhar de 
tênis, a pessoa não vai de tênis, não vai de keds. Eu sou uma delas. [...] 
Normalmente quando é trainee, estagiário, quando são pessoas que trabalham 
mais no back office, aí eu vejo que elas estão de keds, vão de tênis. Aquelas 
que já estão mais em um perfil de gerência, que tem contato com outros líderes, 
são pessoas que normalmente podem estar com jeans, mas vão estar com uma 
camisa e vão acabar não colocando um tênis. [...]” (Sabrina) 

 

A beleza tem um importante papel e assume, portanto, alguns significados na vida 

da executiva: imagem, cartão de visitas, forma de ganhar atenção ou acesso, de 

mostrar segurança e até cuidado consigo mesma.  

 

“[...] Eu acho que a beleza entra como imagem da pessoa. [...] É o cartão postal, 
a primeira impressão. [...] No mundo corporativo, a beleza influencia, mostra o 
cuidado que você tem com você, a preocupação que você tem com você, não só 
com a sua imagem, mas com a sua saúde, seu bem-estar. [...]” (Patrícia) 

 

 “[...] Não só na vida da executiva, mas na vida da mulher acho que abre muita 
porta. Abre porta. [...]” (Carla)  
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 “[...] Acho que a atenção que alguém te dá em um primeiro momento é diferente 
de acordo com seu porte, beleza, roupa que você está usando na hora. [...] 
Como isto me ajuda? Me ajuda, conseguir chamar a atenção das pessoas para 
você. Aí, lógico, você tem que reverter. […] Te dá a liberdade de entrar na sala 
de alguém um pouquinho mais tranquila às vezes. […]” (Luciana) 

 

  “[...] Eu sempre digo que beleza e a sua imagem é o seu cartão de visitas. Para 
mim tem uma importância fundamental até porque, principalmente depois que eu 
li uma pesquisa uma vez que dizia que – eu não lembro o número exato – mas 
cerca de 60% do que as pessoas pensam sobre você está ligado a tua imagem 
e não ao que você diz. Ou seja, a primeira coisa que impacta as pessoas é a sua 
imagem. [...]” (Fabiana) 

 

“[...] Eu gosto de estar bem, me olhar no espelho e me sentir bem, saber que eu 
estou apresentável, até porque para eu transmitir uma imagem que impacta, que 
marque as pessoas. Eu lembro que uma vez meu marido foi em uma reunião 
com uma mulher e ele disse „Nossa, que mulher elegante! Fiquei impressionado 
com a mulher.‟ [...] Isso gera um impacto nas pessoas, positivo ou negativo. [...]” 
(Fabiana) 

   

“[...] Acho que você estar bem consigo mesma fisicamente, estar arrumada, 
passa segurança na hora que você tem que impor o que pensa para os outros. 
[...]” (Sabrina) 

 

“[...] Pessoas podem não elogiar quando está bonito, mas criticam duramente 
quando está feio (não na cara, mas pelas costas). [...]” (Sabrina) 

 

Entretanto, os cuidados com a aparência não são decorrentes apenas da demanda 

profissional, a beleza tem um papel importante nas suas vidas, como mulheres.  

 

“[...] Acho que a beleza anda junto com a mulher. Então eu me cuido, dentro do 
possível, bastante. Eu faço exercício com freqüência, eu cuido do cabelo com 
freqüência. [...]” (Silvia) 

 

“[...] Para mim você cuidar de você mesma é a beleza. [...] Quando a unha 
quebrou, cuidar dela é um cuidado com você assim como quando você ralou, fez 
um machucado. [...]” (Sabrina) 

 

“[...] Acho que beleza é importante para você se me sentir bem. Eu gosto de me 
olhar no espelho e de me sentir bonita. [...] Não é nem pelo que as pessoas vão 
pensar, eu olho no espelho e quero me sentir bem comigo mesma. [...]” 
(Fabiana) 

 

“[...] Eu sou vaidosa. Eu acho que é importante. Eu gosto de me cuidar, eu acho 
que é importante a gente se sentir bem, a gente se sentir magra, com cabelo 
bonito. [...] acho que é uma coisa que eu busco sim. Eu me esforço para poder 
estar melhor em todos os sentidos. [...]” (Patrícia) 
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Por outro lado, ser bonita pode ser ruim em algumas situações, chegando a 

atrapalhar a trajetória profissional. 

 

“[…] Eu tenho um episódio triste, onde eu fui super mal avaliada pelos meus 
colegas de trabalho porque acharam que eu tinha um caso com o chefe. Aí é 
difícil você provar a sua eficiência […] Faz uns 2, 3 anos, mas me fez sair da 
empresa. […]” (Luciana) 

 

A Carla contou alguns casos que já presenciou ao longo da carreira, mas os mais 

marcantes foram o de uma mulher que deixou de ser contratada porque era muito 

linda e o diretor disse que não aprovava a contratação porque o gerente (que seria o 

chefe direto desta candidata) não conseguiria trabalhar.  

 

“[…] Se for muito bonita, também não entra, porque homens não conseguem 
trabalhar direito. […]” (Carla) 

 

Embora as entrevistadas afirmem que não existe um biotipo padrão, acreditamos 

que existe um padrão de beleza e comportamento entre as jovens executivas, 

mulheres de 30 anos. Este padrão pode ter como alicerces os conceitos de poder 

simbólico, construção da realidade social, capital simbólico e habitus, abordados por 

Lemos (2007). O autor afirma que diferentes grupos sociais têm diferentes capitais 

simbólicos. Os símbolos assumem o papel de instrumentos da construção da 

identidade social e esta identidade leva os indivíduos a adquirir o habitus – forma 

que os sujeitos interagem dentro de determinado espaço social. Assim, pode-se 

dizer que as pessoas não se orientam apenas por interesses econômicos ao atribuir 

valores, ao manifestar gostos, preferências etc., mas por regras muitas vezes 

inconscientes. Segundo Woodward, Ynhall e Silva (apud LEMOS, 2007), as 

identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Ou seja, as 

executivas assumem estereótipos que permitam a identificação entre elas, por meio 

da fala, vestuário etc., e também a diferenciação dos demais grupos sociais. 

  

Dentre as entrevistadas que afirmaram existir um padrão entre as executivas, elas 

classificaram como um estereótipo de mulheres que se cuidam, estão sempre 

arrumadas e bem vestidas, vestem roupas clássicas e têm uma postura segura.  
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“[...] Eu não conheço executiva feia, horrorosa, medonha. Existe sim um padrão 
de beleza. [...] quanto mais você ganha, mais dinheiro você tem para gastar com 
você e beleza. Então as executivas são as que mais pagam em massagens, 
drenagem, cabeleireiro, médico. [...]” (Carla) 

 

 “[...] Acho que, por mais que seja sutil, existe sim (um padrão). [...] Na minha 
opinião, o vestuário é básico, tailerzinho, vestidinho, só que normalmente mais 
requintados. [...] Roupa, maquiagem, cabelo, acho que isso é padrão não só das 
muito bem sucedidas, mas sim daquelas que visam ser bem sucedidas. Acho 
que tem um padrão. [...] Então acho que cria-se meio que um estereótipo delas, 
de perfeitinhas. [...]” (Sabrina) 

 

“[...] A pessoa ter autoconfiança e mostrar isso ali na sua profissão. Eu acho que 
as mulheres bem sucedidas têm isso. [...] Você sente que estas pessoas são 
seguras, elas sabem o que estão falando, elas sabem o que elas querem. Elas 
vão atrás do que elas querem. [...]” (Patrícia)  

 

“[...] Em geral, elas seguem este padrão de calça clássica, nada de cores ou 
estampas muito cheguei, cores mais sóbrias, nada muito extravagante, cabelo, 
nada muito extravagante nem de maquiagem, um estilo bem clássico mesmo. 
[...]” (Fabiana) 

 

Mesmo aquelas que inicialmente disseram que não existia um padrão em todos os 

mercados, depois afirmaram existir um padrão para cada mercado ou indústria.  

 

“[...] Eu acho que meu mercado é um pouco fora da curva porque eu sou 
publicitária [...] O que eu posso dizer é que nos últimos oito anos eu trabalhei em 
empresas de telecomunicação e que varia um pouco, mas esta variação não é 
tão discrepante. [...] Tem muita gente muito jovem no meu ambiente de trabalho, 
então você vê muitas tendências. [...] De um modo geral, você vê uma tendência 
a um certo tipo de roupa mais sério, mais social, a estar arrumada, [...]” (Silvia) 

 

“[...] Eu acho que podem ter aquelas mais clássicas, podem ter aquelas mais 
modernas, ou aquelas mais ecléticas. Acho que isso vai depender até de que 
segmento elas estão. Porque se a gente pensar em uma executiva bem 
sucedida no segmento de Internet, esta pessoa vai ter um padrão de se vestir, 
de agir, das coisas que ela faz, diferente de uma executiva bem sucedida de 
uma empresa mais formal, como uma HP, por exemplo. [...]” (Patrícia) 

 

Complementando estas diferenças por mercado ou indústria, o país de origem da 

executiva ou da empresa também modifica o estereótipo. A Sabrina, por exemplo, 

esqueceu de mencionar durante a entrevista a importância de ter dentes limpos, 

alinhados e bom hálito. Comentou que brasileiros são muito preocupados com isso e 

quando lida com pessoas de outras nacionalidades que não têm esta preocupação, 

interpreta como desleixo e falta de higiene. Ela acredita ainda que as mulheres 
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latinas sejam mais arrumadas que as européias e americanas, seja por vaidade ou 

por seguir o padrão do mercado. 

 

“[...] Eu trabalhei um ano e pouco em uma empresa brasileira, o resto foi em 
multinacional. E esta questão de vaidade, de se cuidar, de estar bem vestida, de 
estar bem maquiada, de estar com o cabelo arrumado, [...] está muito mais 
ligada se você olha uma beleza latina. A mulher latina acho que se arruma mais. 
[...] Se você tem contato, por exemplo, com as grandes líderes de empresas 
americanas e até européias, elas com elas mesmo não demonstram esta 
vaidade que acho que a latina tem. [...] No Brasil, se ela chega até lá, ela se 
molda. Ela se molda porque ela vai dar uma entrevista. Ela se molda, ela passa 
a ter cuidados, na marra, na minha visão. [...]” (Sabrina)  

 

Ela exemplificou a importância da beleza com uma situação vivida recentemente. 

Uma líder de uma grande empresa fez uma apresentação para todos os funcionários 

da empresa que acabava de ser adquirida. Após a apresentação, todos os homens 

comentaram a respeito da sua roupa, “O que era aquele sapo na blusa dela?”, e 

sequer mencionaram o conteúdo da apresentação em si. 

 

A origem da empresa influencia também a forma com que a beleza é tratada, sejam 

tabus abordados de forma mais aberta ou não, ou como as mulheres se arrumam. 

Na sua experiência em uma empresa de origem familiar e latina, Carla observa que 

assuntos considerados tabus em outras multinacionais são abordados mais 

abertamente, como pessoas comentarem a respeito de beleza, assediarem, todos 

“darem em cima”, independentemente do cargo e hierarquia. 

 

Algumas empresas chegam a tornar o padrão de vestuário, por exemplo, política 

formal da empresa. Luciana comentou que sua empresa tem uma manual, 

distribuído a todos os funcionários e também disponível na intranet, com normas de 

etiqueta corporativa. Este material, criado pelo departamento de Recursos 

Humanos, tem descrições e fotos do que a empresa considera certo ou errado. 

 

“[...] Existe um código de se vestir. [...] É bem legal este material. Ensina a se 
vestir. [...] Então você acaba vendo as pessoas circulando de uma maneira mais 
uniforme. [...]” (Luciana) 

 

Anualmente, a revista Fortune (2009) lista as 50 mulheres de negócio mais 

poderosas dos Estados Unidos – Anexo A. Analisando esta lista, constatamos que 
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não existe um padrão em termos de características físicas, até porque elas têm 

diferentes nacionalidades, etnias e, consequentemente, biotipos. Porém, reforçando 

as constatações das entrevistadas, as fotos ilustram um estereótipo de mulheres, na 

sua maioria, clássicas, bem vestidas, com cores sóbrias como preto, cinza, ou 

branco e usando jóias e acessórios tradicionais, requintados, mas não chamativos. A 

idade média destas executivas é 51 anos, contudo várias parecem bem mais jovens 

do que são. A maioria é magra, tendo poucas visivelmente acima do peso médio.  

 

Em termos de indústria de atuação, a maioria das executivas presente no último 

ranking trabalha no mercado de bens de consumo (8) e financeiro (8), seguidas por 

comunicação / entretenimento (7) e tecnologia (6). Algumas suposições relacionadas 

a estereótipos de gênero poderiam ser feitas com base nesta informação, porém, 

seria necessário um estudo quantitativo mais aprofundado, que comparasse estes 

percentuais ao universo total de empresas dos Estados Unidos. 

 

Por fim, faz-se notar que algumas empresas aparecem mais de uma vez na lista, 

como GE, com três executivas, e J&J, Bank of America, Avon Fidelity e HP, com 

duas cada. Talvez este seja um indício que reforce a teoria de Cohen et al (1998), 

que existe relação entre gênero e mobilidade intra-organizacional. Contudo, 

novamente, seria necessário um estudo quantitativo que testasse hipóteses a fim de 

suportar esta conclusão. 

 

Segundo as entrevistadas, o padrão influencia a trajetória profissional das 

executivas. Aquela que estiver fora do padrão, terá mais dificuldade para subir na 

carreira e, se chegar ao topo, provavelmente será moldada. Criou-se a imagem da 

executiva modelo e o mercado espera que aquelas que se tornam ou almejam se 

tornar executivas sigam este padrão. 

 

“[...] Lembrei daquela cantora, aquela mulher horrorosa, a do American Idol. Deu 
dois minutos de fama, pegaram a mulher e produziram a mulher. Não dá para 
você ser uma alto executiva com esta imagem. [...] É um, dois para alguém 
chegar e dizer „esta imagem no mercado não é legal‟. OK, líder, campeã, mas e 
daí? A mulher está acabada, detonada. [...]” (Luciana) 

 

“[...] Eu tive uma chefe que era uma excelente profissional, mas ela não 
penteava o cabelo, estava de rabo de cavalo, botava a roupa que vinha na 
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cabeça. Ela não tinha um padrão e eu já ouvi o diretor dela, em um momento de 
uma reunião, fazer uma recomendação de acordo com a roupa que ela estava 
vestida. [...] de uma certa forma os alto executivos pedem um pouco isso. [...]” 
(Silvia) 

 

“[...] Acho que o mundo corporativo valoriza este cuidado, valoriza. [...] Acho até 
que as pessoas muito gordas ou que tenham alguma coisa assim, elas tem uma 
dificuldade de conseguir emprego, infelizmente. De repente elas podem ser 
pessoas super inteligentes e capazes, mas acho que existe sim no mundo 
corporativo este tipo de discriminação. Uma mulher que seja totalmente 
descuidada, eu acho que ela pode chegar lá, mas acho que ela vai ter 
dificuldade e vai ter que provar mais ainda que ela é capaz. Ela vai ter que ser 
muito dura, muito capaz para superar. [...]” (Patrícia) 

 

Carla citou ainda um episódio no qual uma estagiária não foi efetivada porque era 

gorda. Um dos gerentes, quando questionado, disse “Você acha que ia rolar? Olha o 

tamanho dela.” Patrícia mencionou um acontecimento similar. O presidente da 

empresa, com quem ela tinha um bom relacionamento, disse: “Gordinha esta sua 

assistente, hein?”. Ela ficou surpresa com o quanto as pessoas reparam nestes 

fatores estéticos. “Até o presidente!”, disse ela. 

 

“[...] As pessoas são muito preconceituosas. [...] se aparecer uma menina com o 
braço inteiro tatuado, as pessoas comentam. Não adianta. Ou até atitudes. Eu 
lembro que uma vez me contaram de uma história de uma mulher, que no meio 
de uma conferência, cruzou a perna, pôs o pé no joelho, tirou o sapato e 
começou a mexer no pé. E aí falaram que a unha do pé não estava feita, coisas 
deste tipo. Todo mundo: „que horror aquela mulher! ‟. [...] A partir dali, se criou 
um preconceito contra aquela mulher. „Ah, aquela lá é a que põe a mão no pé e 
depois vem te cumprimentar. ‟ [...]” (Fabiana)  

 

Vale ressaltar, portanto, que seguir ou estar adequada ao padrão não significa que 

elas estarão sempre iguais, sem diferenciação ou que os estilos individuais não 

serão respeitados. Mesmo de um dia para o outro, a forma como elas se arrumam 

muda, dependendo do tipo de compromissos que elas têm na agenda. Por exemplo, 

se elas têm uma reunião, capricham mais do que em um dia que vão visitar campo, 

ou que ficarão no escritório, sem ninguém importante. 

 

“[...] Eu cheguei a falar uma vez para uma funcionária minha. Quando eu 
comecei a trabalhar com ela, ela sabia que outras pessoas implicavam com a 
aparência dela. Ela tinha um estilo meio dark, adorava roupa preta, unha preta. 
[...] Eu disse „É o teu estilo, eu respeito o teu estilo. Mas eu acho que você tem 
que estar apresentável porque é o primeiro impacto que você vai causar. ‟ 
Principalmente porque ela trabalhava com Vendas. Então eu não me importo 
que ela vá toda de preto, contanto que ela esteja bem vestida. [...] Não dá para 
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você impor estilos nas pessoas. Isso é até perigoso porque acho que no mundo 
de hoje até a sociedade acho que impõe um estilo para as pessoas. E eu 
sempre fui de respeitar a individualidade [...] Mas não vai com uma roupa 
amassada, um sapato furado, a unha toda destruída. [...]” (Fabiana) 

  

“[...] Se eu tenho um almoço mais importante, vou muito mais preparada, muito 
mais arrumada do que num dia normal, que não tenho nada importante, que eu 
sei que vou ficar no escritório. [...]” (Carla) 

 

“[...] Quando eu vou pra campo, procuro ir o mais básica possível. Quando eu sei 
que vou ter uma apresentação pro presidente, quando eu sei que vou ter uma 
reunião com a alta diretoria [...] normalmente estou mais arrumadinha. Até o 
estilo de roupa muda. [...] Quando você vai para a frente destes altos cargos, 
você vai ter que se expressar. [...] Você vai colocar uma roupa, não precisa ser o 
extremo do social, mas algo que seja mais social que aquela roupa mais 
despretensiosa que você pode usar no dia a dia. [...]” (Sabrina)  

 

 “[...] Se tem alguma reunião mais importante, com pessoas mais importantes, 
você coloca uma roupa mais formal, mais arrumada. [...]” (Patrícia) 

 

“[...] Todo dia de manhã eu já olho (mostra o blackberry). Se eu tenho uma 

reunião, eu já capricho um pouco mais. Eu procuro usar uma roupa mais formal. 
[...] Eu prefiro ir com uma calça, uma roupa mais sóbria, que acho que impõe 
mais respeito, transmite mais respeito para as pessoas. [...]” (Fabiana) 

 

Como já destacado em diversos depoimentos, a roupa tem um papel muito 

importante no ambiente corporativo, pois simboliza muitos aspectos da executiva. 

 

“[...] O rostinho é o mesmo, o rímel está ali todo dia, o que te diferencia é a 
roupa. [...]” (Luciana) 

 

“[...] Acho que o que usar, o que vestir, fala muito sobre você. [...] Pense no que 
você vai vestir, se tem adequação com o ambiente que você vai estar. [...] Esteja 
coerente ou de acordo com aquele ambiente de trabalho com o qual você vai 
conviver. [...]” (Silvia) 

 

“[...] Sem exageros. Na verdade eu acho que tudo o que é over não é bem visto, 
tanto em termos de primeira imagem que você passa, de roupas. [...] Acho que é 
bom senso [...] Você passa uma imagem e uma mensagem através do que você 
é. Assim, todo mundo fala que o primeiro impacto é o que eu sempre vou 
guardar de você. Então se você vem conversar comigo, presidente da empresa, 
de barriga de fora, que seriedade que eu vou ter com você? [...] Acho que o 
exagero passa falta de senso. [...]” (Sabrina) 

 

Alguns autores chamam de discriminação, as entrevistadas, de bom senso e 

preconceito, mas o fato é que estereótipos existem.  
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Outro ponto que merece destaque é a relação com a beleza ao longo da vida da 

mulher. Hoje as entrevistadas afirmam que se cuidam muito mais que há alguns 

anos, seja porque têm menos complexos devido à maturidade, ou porque passaram 

a ganhar mais dinheiro e a investir mais nelas mesmas, seja por demanda do 

ambiente profissional, ou ainda porque estão ficando mais velhas e mais 

preocupadas (ou neuróticas, como algumas se auto definem) em manter o aspecto 

da juventude e a saúde. 

 

“[…] Esta dinâmica de cremes eu fui adquirindo conforme a idade foi passando. 
Antes eu não usava creme nenhum, mal protetor solar. Passou dos 25, começou 
a aparecer pé de galinha, a pele começou a perder a elasticidade, aparecer mais 
rugas etc., aí você começa a procurar mais. Depois dos 30 então, intensifiquei. 
Aí começou esta história de creme pro olho, creme para boca, creme para tudo 
quanto é lado. [...]” (Carla) 
  
“[...] Eu sempre fui vaidosa, sempre gostei de me cuidar, mas eu acho que 
conforme a gente vai ganhando mais dinheiro, você vai criando novos hábitos de 
saúde, de beleza e tudo mais e vai ficando mais exigente também. Até hábitos 
de consumo, tudo que você compra. Hoje eu não compro nas mesmas lojas que 
eu comprava há 10 anos atrás. [...]” (Fabiana) 
  
“[...] Eu fui muito patinho feio. Sofri muito, me escondi muito jovem. [...] Estou 
falando de 14, 15 anos de idade. Aí eu engordei, vestia roupas erradas, super 
não vaidosa. Até que cinco ou seis anos atrás, disse „peraí, dá para tirar proveito 
disto‟. [...] Meu armário mudou, maquiagem, tudo, vaidade, alimentação. Eu não 
queria chamar a atenção por isso e de repente você vê que vale a pena ter isso 
porque eu tenho conteúdo, confio no que tem por trás disto. [...] Depois dos 30 
(anos), cinco cremes para dormir, um pro olho, um pro rosto, pro pescoço [...]” 
(Luciana) 

 

“[...] Fui ficando mais vaidosa. Quando eu era jovem, achava que não precisava. 
Mas aí você vai ficando mais velha, coisas vão caindo, você começa a usar mais 
maquiagem, arrumar mais o cabelo, colocar uma roupa que te valorize mais. 
Quando eu era jovem, mais jovem, eu não me importava se a calça que eu 
estava vestindo valorizava o meu corpo [...]. Não usava batom, não usava 
maquiagem, não usava nada. [...] Hoje não. Você acorda, passa um rímel, passa 
um batom. [...] Acho que você estar bem apresentada em um ambiente 
corporativo, isso é importante. [...] A partir do momento que comecei a ganhar 
mais, foi o que mais me preocupei em fazer: investir tanto em massagem, quanto 
em estética, cabelo. É no que mais gasto meu dinheiro hoje. [...]” (Carla) 

 

“[...] Mudou muito ao passo que fui começando a ganhar o meu dinheiro. [...] Não 
tinha luxo nenhum, passei fome na infância. [...] Eu tenho na memória guardada 
de quando tinha 10, 11, 12 anos, que você começa a ficar mais menininha, 
minha mãe, minha irmã, todo mundo me chamava de cabelo de vassourinha. [...] 
Então, ao passo que eu fui caminhando profissionalmente, ganhando meu 
dinheirinho, eu fui melhorando os investimentos em cabeleireiro. [...] você passa 
a ter um creme para mão, um creme para dia, um creme pra rosto pra noite, um 
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creme para pele. [...] Obviamente que quando fui chegando mais perto dos 30, 
fui ficando mais neurótica ainda. [...]” (Sabrina) 

 

“[...] Depois dos 30, você pára para pensar mais em você. [...] As 
despreocupações do jovem fazem ele ter uma vida mais leve e com isso você se 
sente melhor com mais facilidade. Quando você vai ficando mais velha, vêm as 
preocupações. Porque você vai mudando, seu corpo vai mudando, a estrutura 
profissional vai mudando, a sua vida muda como um todo. [...] Você pode ser 
charmosa a vida inteira, mas você pode se cuidar mais a partir de uma certa 
idade. E eu passei a me cuidar mais a partir de 30 [...] porque eu acho que eu 
passei a precisar mais disto. [...]” (Silvia)  

 

“[...] Acho que quando a gente é mais nova, a gente é mais insegura. Então a 
gente se apega mais aos defeitos. [...] Você não aceita tanto como você é. Ao 
longo do tempo, com a maturidade, [...] vai melhorando a sua relação com você 
mesma. [...] Se sente mais segura e conseqüentemente se sente mais bonita. 
[...] Acho que a gente tem que fazer exercício, tem que ser uma pessoa ativa, 
não pode ser sedentária. Porque ao longo dos anos, cada vez mais a gente vai 
sentir esta diferença. [...] Tem que reservar um tempo para se cuidar [...] para 
cuidar da sua parte física, que é saúde. [...]” (Patrícia) 

 

As mudanças na relação com a beleza impactam a forma com que elas encaram a 

necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica estética. As que ainda não fizeram 

plástica, consideram a possibilidade de fazer no futuro e citam o medo de dar errado 

como maior impedimento. A cirurgia plástica não é vista como último recurso de 

beleza, mas como algo que pode ser necessário para a auto-estima e felicidade. 

Porém, ressaltam, isso não significa que cirurgias desta natureza devam ser 

banalizadas. 

 

Uma pesquisa feita em janeiro de 2009 pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica (SBCP) e o instituto Datafolha revelaram alguns dados confirmados pelas 

entrevistadas. Por exemplo, segundo a pesquisa, as intervenções estéticas mais 

realizadas são aumento de mama (21%), seguidos por lipoaspiração (20%) e 

abdômen (15%). Em seguida vêem redução de mama (12%), pálpebras (9%), nariz 

e plástica de face (7% cada). As duas entrevistadas que já haviam feito plástica, 

fizeram aumento de mama e apenas uma delas demonstrou vontade de fazer 

intervenção na face.  

 

“[...] Sou a favor de, se você não está feliz com alguma coisa, vá lá e mude. 
Sempre fui assim para tudo. [...] Eu coloquei mama porque eu não me sentia 
bem com biquíni. Eu vivia na praia, piscina, amava isso e não me sentia bem 
com pouco peito. Então eu fui lá e coloquei. [...] Quando eu fiz, eu comecei a 
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usar tipos de roupas que eu não usava antes. [...] É uma maneira de você se 
valorizar. [...]” (Sabrina) 

 

“[...] Eu coloquei silicone há dois anos atrás. [...] Foi por uma vontade própria e 
eu não vejo um problema em cirurgia plástica. Assim, eu não tenho vontade de 
fazer cirurgia no rosto. Eu tenho 37 anos e tem uma ruguinha aqui, um pé de 
galinha ali, e as pessoas falam em um monte de coisa, botox, preenchimento, 
isso não falou comigo ainda. Talvez eu vá me preocupar com isso mais tarde. 
[...] Acho que hoje em dia as pessoas estão um pouco desvairadas em prol da 
cirurgia plástica. Fez-se muito e faz-se sem necessidade. [...] Eu vejo meninas 
muito novas tomando decisões precipitadas, então neste sentido eu não sou a 
favor. Mas se vai fazer de você uma mulher melhor, se você realmente, precisa 
disso, eu sou a favor. [...]” (Silvia) 

 

“[...] Acho que se precisar eu faço sim. Não no rosto. Acho que no rosto é 
complicado. Mas acho que no peito, no corpo assim eu faria. Eu tenho medo 
para te falar a verdade. [...] Se precisar, eu faço. Não é ultima instância não. 
Faria para auto-estima. [...]” (Karen) 

 

“[...] Nunca fiz, mas eu tenho vontade. Tenho vontade de fazer nos olhos, que eu 
estou ficando com uns pezinhos de galinha e minha pálpebra acho que é meio 
caída. [...] Na verdade, acho que daqui a algum tempo é uma coisa que eu vou 
fazer. [...]” (Fabiana) 

 

“[...] Nunca fiz, mas já agendei duas vezes. [...] Tenho medo de cicatriz. [...] 
Ainda bem que eu não fiz até hoje. Tenho medo de me arrepender de uma coisa 
grande. [...] Muda a cabeça de quem faz. A pessoa se descobre tanto, tão legal. 
[...] Se isto te faz feliz, faça. [...]” (Luciana) 

 

 “[...] Acho que se um dia eu disser „preciso fazer‟, eu vou fazer. Tenho medo, 
odeio hospital, odeio médico. [...] Se a pessoa acha que ela vai ficar mais feliz, 
que ela vai se sentir melhor colocando silicone ou mudando o nariz, acho que 
ela tem mais é que fazer. Eu não tenho nada contra. Acho que exagero sim é 
chato e é até perigoso. [...] Vira até uma obsessão. [...] Sou a favor sim, para 
você se sentir bem, mas sem exagero, sem aberrações. [...]” (Patrícia)  

 

Ainda segundo a pesquisa da SBCP (2009), mulheres fazem mais procedimentos 

cirúrgicos, tanto estéticos e reparadores, que os homens. Elas são responsáveis por 

88% dos procedimentos estéticos e 59% dos reparadores. A maior parte das 

cirurgias estéticas é feita em pessoas na faixa etária que vai de 19 a 50 anos, sendo 

38% em pessoas de 19 a 35 anos e 34% de 36 a 50 anos. Os procedimentos não 

cirúrgicos são numerosos também. Os mais comuns são os preenchimentos (92%) e 

toxina botulínica, também conhecida como botox (91%).  
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4.3 Consumo  

 

Principais temas  Opiniões e Comentários 

Rotina de beleza e saúde   Bastante tempo e dinheiro investido em rotinas como 

maquiagem, hidratação da pele, manicure, cabeleireiro, 

depilação etc. 

 Consumo gera a sensação de cuidar de si. 

 Exercícios físicos são importantes para beleza e saúde, 

tanto física quanto mental. 

 Consultas a médicos (ginecologista, dermatologista e 

dentista) e check-ups fazem parte da rotina anual de 

saúde. 

Decisão de Consumo   Influenciada principalmente por profissionais, como 

dermatologista, e amigos, mas também por marca, 

internet e revistas femininas.   

 Curiosidade motiva a compra e gera experimentação.  

Lazer  Programas sociais: Cinema, bar, parque, viagens e 

convívio com familiares e amigos.  

 Culturais: Leitura, exposições. 

Tabela 5 – Principais temas relacionados a consumo 
Fonte: tabela elaborada pelo autor 

 

Jamais se consome um objeto por ele mesmo ou por seu valor de uso, mas por 
seu valor de troca signo, isto é, em razão do prestígio, do status, da posição 
social que confere. Para além da satisfação espontânea das necessidades, é 
preciso reconhecer no consumo um instrumento da hierarquia social e nos 
objetos um lugar de produção social das diferenças e dos valores estatutários. 
(LIPOVETSKY, apud LEMOS, 2007, p. 147) 15. 

 

O consumo de beleza tratado nesta seção está relacionado às anteriores. A 

identidade feminina ampliada, os diferentes papéis desempenhados e o ambiente 

profissional influenciam o consumo das entrevistadas. Além disso, elas têm dinheiro 

suficiente e disponível para o consumo de beleza.  

 

Segundo os depoimentos, bastante tempo e dinheiro são investidos em beleza. Os 

rituais de beleza fazem parte da rotina e são relacionados a momentos prazerosos, 

                                            
15

 LIPOVETSKY, G. O império do efêmero. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
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de cuidado pessoal. Contudo, os rituais, seus custos e periodicidade, variam entre 

as entrevistadas.  

 

 “[...] Unha toda semana, cabelo a cada três meses. Não é agressivo não. Não 
tenho que mudar nada na minha rotina. [...] Limpeza de pele uma vez a cada 
três meses [...] bateladas de cremes, gosto. Passo creme todos os dias. Depois 
do banho, hidratante no corpo inteiro, um pro rosto, um para cada negocinho, 
sempre. [...] Para mim é natural, [...] um prazer meu. [...] Depilação a cada 15 
dias, cabelo [...]” (Luciana) 

 

“[...] De três em três meses eu estou no cabeleireiro, por uma questão de tintas, 
tonalidades, às vezes faz uma progressiva, às vezes tenta tirar um pouco da 
progressiva. Você dá sempre um tratamento. [...] Maquiagem faz parte da minha 
vida porque tenho uma pele mais difícil. [...] E ela é mais leve ou mais puxada 
dependendo do horário do dia ou do evento. [...]” (Silvia) 

 

“[...] No dia a dia acho que sou bem prática. Não demoro muito tempo para me 
arrumar. É passar protetor solar, passar um lápis no olho, um brilho na boca, no 
máximo, porque não uso batom, um perfume. [...] Não sou daquelas mulheres 
que põe e tira e troca roupa. [...] Vou ao cabeleireiro de três em três meses, 
luzes de quatro em quatro meses. [...] Eu gosto sim de comprar roupa nova, de ir 
no shopping. [...] Lógico, todo dia passar creme no rosto, creme no corpo, tomo 
os remédios da Dra Valéria (médica nutróloga). É uma preocupação até com o 
futuro. Se cuidar agora para estar bem lá na frente porque o tempo vai ser igual 
pra todo mundo. [...]” (Patrícia) 

 

“[...] Amo maquiagem, ando sempre com um estojinho pra lá e pra cá. Adoro 
comprar maquiagem. [...] Seco todo dia o cabelo. [...] Às vezes eu faço a unha 
duas vezes por semana, até porque começou a estragar eu já acho que está 
horrível. [...] Final de semana, pelo menos a cada 15 dias, eu vou ao 
cabeleireiro. [...]” (Fabiana) 

 

“[...] Eu sou uma pessoa que preciso ter meu horário de manicure, preciso ter 
meu dia de cabeleireiro, eu preciso ter meu dia de limpeza de pele, preciso ter 
meu creme do pé, o creme da mão, o creme do rosto. Não sei se isso é ser 
refém ou não. Não me considero porque eu gosto. [...]” (Sabrina) 

 

Algumas descrevem rotinas que poderiam caracterizá-las como reféns da beleza. 

Porém, desconfiamos que elas não consigam fazer tudo o que dizem, por demandar 

muito tempo disponível, recurso que estas mulheres não têm. Assim, podemos inferir 

que a compra é parte importante do hábito e o consumo já gera o sentimento de 

cuidar de si. 

 

“[...] As massagens, que religiosamente faço uma vez por semana, ou para 
desestressar, ou estética, modeladora, relaxante ou drenagem. [...] Invisto 
bastante em salão de cabeleireiro, massagem, estas coisas que é meu tempo 
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para mim. [...] Creme pro rosto, pra perna. Porque tem um creme para cada 
coisa, um creme pro olho, pra boca, um creme pro pé, outro pra mão [...] É um 
ritual diário. Acorda, toma banho e aí começam os cremes. Até para tomar 
banho tem sabonetes diferenciados. [...] Passo sempre um adstringente, depois 
passo um hidratante, depois passo um protetor solar, aí vem o creme pro olho, 
pra boca, na verdade eu tenho um que passo em cima da pálpebra e outro que 
passo embaixo da pálpebra. Tento passar isto todos os dias, mas não é sempre 
que eu consigo acordar e estar disposta para fazer tudo isto. [...]” (Carla) 

 

“[...] Unha, mão e pé, explodindo de 15 em 15 dias, mas normalmente [...] faço 
semanalmente. [...] Eu acordo, tomo banho, é creme no corpo, é um creme 
específico para estria, é um creme no rosto, é o creme do cabelo, é maquiagem. 
[...] Tenho a necessidade de lavar a mão várias vezes durante o dia no trabalho. 
Todas as vezes que eu lavo passo creme na mão. [...] Todas as noites eu chego 
em casa, tomo banho, e é o mesmo ritual todo de novo. [...] é uma coisa que faz 
parte desde que eu acordo até literalmente quando eu vou dormir. [...] Refém 
total. [...]” (Sabrina) 

 

Aquelas que provavelmente conseguem fazer tudo o que falam, têm uma rotina 

bastante regrada para se cuidar e priorizam isso, às vezes abrindo mão de outras 

atividades. 

 

“[...] Eu tenho uma dinâmica muito regrada para eu poder ter uma vida 
controlada. Minha manhã é muito produtiva. Para dar um exemplo, na 3ª feira eu 
tenho análise, na 2ª feira eu faço exercício, [...] na 5ª feira eu tenho manicure, 
pedicure, depilação, não sei o que, aí na 6ª feira eu volto e faço exercício de 
novo. [...] Eu acordo seis, 6:30h dependendo do dia, para eu poder encaixar isso 
tudo e estar no trabalho, na mesa trabalhando, entre 9:15-9:30h. [...] No final de 
semana você agrega valor. [...] vou pro banho e levo um creme de cabelo, faço 
uma hidratação sozinha em casa. [...] Eu me alimento muito bem. [...] Faço tudo 
que uma nutricionista recomendaria para alguém que vai a uma nutricionista. 
[...]” (Silvia) 

 

Exercícios físicos têm dois papéis importantes, beleza e saúde, geralmente 

considerados uma forma de aliviar o stress, relaxar ou meditar. Todas alegaram 

fazer alguma forma de atividade física, com maior ou menor freqüência. 

 

 “[...] Eu gosto de fazer balé [...] duas vezes por semana. [...] No balé eu 
encontrei uma disciplina que eu gosto de ter comigo. [...] Eu sou uma pessoa 
que disperso muito fácil então para mim o balé é importante porque me ajudou a 
manter concentração. [...]” (Sabrina) 

 

“[...] Eu faço exercício três vezes por semana, sempre que o trabalho permite, 
mas esta é a meta. Tem semanas que a gente consegue mais ou menos. [...]” 
(Silvia) 
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“[...] Meu maior tesão é correr de manhã, tipo 6 da manhã estar no Ibirapuera [...] 
duas ou três vezes por semana, é uma coisa que me dá prazer. [...] A corrida 
para mim é cabeça aberta, sem música, meditando. [...]” (Luciana) 

 

 “[...] Eu vou na academia sempre. É um vício para mim. Se eu puder ir todo dia, 
vou todo dia. Lógico que tem dia que não dá. [...] Este tempo para mim, de 
cuidar de mim e fazer uma coisa que eu gosto é sagrado. [...] É realmente uma 
terapia. [...]” (Patrícia) 

 

“[...] Quando está em uma época mais normal, eu faço regularmente três vezes 
por semana. Saio 8, 9 da noite e vou fazer. [...] Eu faço yoga para o stress e 
esteira nos dias que não tem yoga, pelo menos isso eu tento fazer. E no final de 
semana eu ando de patins, que também é uma terapia, ou eu jogo squash. [...]” 
(Carla)  

 

“[...] Vou na academia todos os dias. [...]” (Fabiana) 

 

Em relação à saúde, pelo menos os médicos femininos, como ginecologista, fazem 

parte da rotina anual.  

 

“[...] Pelo menos uma vez por ano fazer um check-up. Ir no ginecologista, ir no 
dermatologista, ir no dentista. Acho que isso tem que fazer, é super importante. 
[…]” (Patrícia) 

 

“[...] Médicos, são todas minhas amigas. Tenho que ir lá matar a saudade, 
gineco, dermato, dentista, a cada três meses vou nestas. [...]” (Luciana) 

 

“[...] Ginecologista a cada 6-8 meses, eu vou. Eu tenho problema na tireóide, 
então eu tenho que fazer exames uma vez por ano. Isso é sagrado, todo ano. E 
sempre que tem alguma coisa, eu procuro já ir, resolver e não deixar para 
depois. Dermatologista é uma coisa que eu não vou morrer se eu não for, mas 
eu quero olhar no espelho e estar bem. [...] Alimentação eu me cuido, mas 
poderia ser melhor. Meu problema é que eu adoro doce então é muito difícil. 
(risos) [...]” (Fabiana) 

 

“[...] A minha melhor rotina médica é ginecologista. É o que eu não falho. E nas 
consultas do cirurgião plástico, em função da plástica. [...]” (Sabrina) 

 

“[...] Eu sou filha de médico e irmã de médico, então a saúde está ao alcance de 
uma ligação telefônica. [...] Por ser tratada numa família de médicos eu faço 
check-up duas vezes por ano, mas não é aquele check-up de empresa. Faço 
ultrassonografia, exames de sangue, umas coisas básicas assim e, se eu sinto 
alguma coisa diferente, aí um telefonema a distância que vai dizer o que eu 
deveria checar ou não checar. [...] Dentro da minha realidade, dentro de uma 
rotina de médico, vai-se ao médico. [...]” (Silvia) 
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Em relação às rotinas de saúde, assim como nos hábitos de beleza, algumas 

inconsistências foram notadas. Algumas entrevistadas provavelmente alegaram 

fazer mais do que fazem de fato. 

 

“[...] Pelo menos semestral eu passo num nutricionista para ver como está, se 
precisa fazer uma dieta específica. [...] Gineco e homeopata e, assim, mais 
freqüência ainda, acupuntura. [...] Estou muito mais procurando este lado natural 
do que médicos alopatas. Minha homeopata é minha psicóloga, minha 
psiquiatra, minha tudo. Pelo menos de dois em dois meses, no mínimo, e 
dependendo do stress, da crise que eu estiver passando, é mensal. [...] Agora, 
se você me falar „Carla, qual foi o ultimo check-up que você fez? ‟ Sei lá, nem 
lembro. [...] Uma vez, porque minha homeopata pediu, fiz e realmente meu 
colesterol estava lá em cima. E eu voltei para ver se estava melhor? Lógico que 
não. [...]” (Carla)  

 

As decisões de compra são influenciadas principalmente por médicos e amigos (as), 

mas também pela internet, por balconistas e até por revistas femininas. Como 

gostam de investir em beleza e têm recursos disponíveis para tal, em algumas 

situações elas simplesmente compram e testam novos produtos, seja por 

curiosidade, impulso ou ausência de fontes para recomendação. 

 

“[...] Sempre vou atrás de uma referência médica. [...] Cabeleireiro é o mesmo 
faz tempo. [...] Arrisco no limite. Uma ou outra coisinha não tem problema. 
Depende do quanto você vai mexer. Pequenas coisas eu não ligo. [...]” (Luciana) 

 

“[...] Por indicação, geralmente de amigos. Esteticista, médico, amigos, 
geralmente amigos. [...] O produto que eu uso hoje foi a dermato que pediu, mas 
se algum amigo indica, compro total. [...]” (Carla) 

 

“[...] Eu leio muito na Internet, pesquiso muito na internet e testo o produto. [...] 
Tenho uma cabeleireira fixa e estou há séculos com ela, mas uma 
dermatologista fixa, não tenho. [...] Normalmente eu acredito muito em 
entrevistas na Internet, o médico respondendo, recomendado por não sei quem, 
então eu puxo este tipo de reportagem e vou fuçar mais a respeito. [...]” 
(Sabrina) 

 

“[...] Uma coisa que funciona muito para as mulheres é você ver em outra 
mulher. Aquilo te desperta uma curiosidade, você se informa e você testa. [...] 
Maquiagem eu acho que a marca fala um pouco com você. [...] Você testa, você 
gosta, você experimenta mais produtos. [...] Pessoas me inspiram a usar, porque 
vejo exemplos e gosto do resultado. Eu experimento mesmo, sou uma pessoa 
suscetível a experimentação. [...] E mulher compra creme. Então eu compro e 
testo bastante. [...]” (Silvia) 
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“[...] De marcas de cosméticos geralmente você vai pela recomendação da sua 
dermatologista. Eu tenho usado muito os cremes todos manipulados. [...] é mais 
customizado. [...] Maquiagem, este tipo de coisa, eu acho que é mais olhei, 
gostei, tô na loja, tô a fim de comprar, compro. [...]” (Patrícia) 

 

“[...] Se é, por exemplo, creme pro rosto, estas coisas, normalmente sigo a 
recomendação da dermatologista. [...] Eu adoro novidade. Então gosto sempre 
de ler esta parte de produtos, lançamentos em revistas femininas e gosto de 
experimentar coisas novas. [...] Também é sempre bom recomendação de 
amigas. Uma amiga que já usou o produto „é ótimo. Compra que é excelente. ‟ 
Também acho que eu levo muito em conta. [...]” (Fabiana) 

 

Por fim, não só atividades relacionadas à beleza são formas de cuidar de si e 

relaxar. Elas também têm outras formas de lazer, tais como cinema, leitura, viagem, 

sair com amigos ou apenas ficar em casa. Estas mulheres valorizam o (pouco) 

tempo livre que têm durante a semana para ficar em casa, com a família, 

classificando estes momentos como forma de relaxamento e lazer e também como 

contraponto do stress do dia a dia. 

 

 “[...] Eu gosto de ter um tempo para ficar com meu marido a noite, em casa. E é 
aquele tempo que não está um para cada lado. É um tempo que eu dou atenção 
para ele e ele para mim. [...]” (Fabiana) 

 

“[...] Eu gosto muito de ficar com meu marido. Na verdade, a gente adquiriu o 
hábito desde o final do ano passado de ir pelo menos uma vez por semana 
andar, só nós dois, no parque ali perto de casa, que é o momento que a gente 
tem para conversar, pra ficar junto, mas em um ambiente fora de casa. Família, 
eu também fico muito com a minha irmã, sou muito grudada nela, a gente fica 
muito junto. [...]” (Sabrina)  

 

“[…] Agora que eu não moro mais com meus pais, gosto de, durante a semana, 
sempre ir um dia na casa deles, ver eles, ver o cachorrinho, ter aquele momento 
relax. Até depois de um dia de stress, que você está P da vida, que você está 
estressada, cansada, parece que você se acalma porque, quer queira quer não, 
é o seu ambiente de proteção, seu ambiente de harmonia. Acho que isso é uma 
coisa que faz bem. […]” (Patrícia) 

 

“[...] Cinema é um programa, cerveja no boteco, parque. [...]” (Tati) 
   

“[...] Livros, leitura é o momento de relaxar. O que eu mais faço é isso. Há um 
ano, dois anos atrás até era balada, amigos e tudo mais. Ultimamente estou bem 
mais caseira, bem mais. [...] Domingo é o único tempo que eu tenho pra mim. 
[...]” (Carla) 

 

“[...] Viajar é sempre muito bem vindo, seja nas férias, seja nos finais de semana. 
Eu acho que conviver com os amigos, [...] estar com as pessoas que você gosta. 
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E curtir as coisas culturais, cinema, exposição. Eu sou muito agitada, então eu 
não gosto muito de ficar dentro de casa. De final de semana eu sempre tenho 
uma agenda lotada de coisas para fazer. [...]” (Patrícia) 

 

“[...] Gosto de passar meu tempo livre com meu marido e meus cachorros. Óbvio 
que toda executiva que não tem filhos, tem cachorro ou gato. Se não tiver, é uma 
solitária, coitada. [...] Que amigos que ela vai conseguir ter das 10 a meia noite? 
[...]” (Carla) 

 

“[...] Acho que a gente tem pego tanto transito ultimamente que preciso chegar 
em casa e relaxar. Não pensar em mais nada. [...]” (Fabiana) 

 

“[...] Procuro uma vez na semana dar um quebra, ir ao cinema, ou algum chope 
com amigas, um bar, uma coisa mais leve e sou totalmente orientada pro final de 
semana. Assim, eu exercito o final de semana. Se eu to cansada eu vou 
realmente dormir. Eu gosto de sair para comer bem. [...]” (Silvia) 

  

 

Pré-Teste Quantitativo 

 

O pré-teste quantitativo tem como objetivo explorar a importância relativa da beleza, 

por gênero. Os resultados são apenas indicativos e não conclusivos, uma vez que 

foi usada amostra não probabilística. 

 

Na primeira parte do questionário, os profissionais de recrutamento citaram 

características dos últimos executivos contratados, um homem e uma mulher. Nesta 

etapa não foram detectadas diferenças de gênero. Os entrevistados citaram mais 

características profissionais do que pessoais, ou relacionadas à beleza, tanto para 

as executivas quanto para os executivos.  

 

Seguem, na tabela abaixo, as principais características apontadas. 

 Características / Gênero Mulheres Homens 

Profissionais 

Foco em resultados, 
comunicação, liderança, 
experiência / formação e 

objetividade. 

Experiência, dinamismo, 
inteligência e comunicação. 

Pessoais 

Segurança, qualidade de 
vida, desenvoltura e 

algumas características 
físicas, como cor do cabelo e 

dos olhos. 

Senso de humor, simpatia, 
segurança, autoconfiança.  

Tabela 6 – Tabulação - Características pré-teste quantitativo 
Fonte: tabela elaborada pelo autor. 
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Embora diferenças de gênero não tenham sido observadas nas características 

mencionadas, alguns fatos relacionados ao tema merecem destaque. A construtora, 

por exemplo, não contratou mulheres no último ano e a empresa de bens de 

consumo (alimentos) não contratou homens no mesmo período. Já uma das 

empresas de recrutamento soube descrever com riqueza de detalhes a última 

executiva contratada, mas teve dificuldade e não conseguiu se lembrar de nenhum 

executivo. A profissional ressaltou “são tantos, que não me lembro de nenhum". A 

recrutadora de um banco destacou a diferença do senso de humor da executiva em 

relação ao executivo. Segundo ela, a executiva tem humor mais generalizado, ou 

seja, é simpática com todos. Já o executivo é mais engraçado que ela, porém 

apenas com pessoas com as quais tem intimidade. Ambos transformam o ambiente 

em algo positivo, mas ela é mais focada na equipe como um todo e ele, nas pessoas 

individualmente.  

 

Já na segunda parte do questionário, pedimos que os entrevistados atribuíssem 

notas às seguintes características dos últimos executivos contratados: competência, 

elegância, formação, vaidade, capacitação técnica, simpatia, experiência e 

segurança / autoconfiança. Ou seja, quatro características mais relacionadas à 

aparência e beleza e quatro à técnica, intercaladas. 

 

Ao analisarmos estes resultados, notamos que em todos os atributos relacionados à 

beleza, a executiva recebeu notas de 7 a 14% mais altas que as do executivo. O que 

pode ser decorrente de dois fatores: realidade ou observação exagerada. Ou seja, 

as executivas podem de fato ser mais elegantes, vaidosas etc, que os executivos, ou 

estas características podem apenas ser mais notadas nelas do que neles.  

 

Já em três dos quatro atributos técnicos, elas receberam notas inferiores às deles, 

porém a diferença máxima foi de 4 pontos percentuais, em formação.  
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Na tabela abaixo, segue o detalhamento das notas, médias e diferenças 

percentuais.16 

 

 

Tabela 7 – Tabulação – Notas pré-teste quantitativo  

 

Por fim, interessante observar que, mesmo sem estímulo adicional, alguns 

entrevistados fizeram comentários adicionais ao final da entrevista. Uma recrutadora 

destacou a importância de características comportamentais para escolha do 

profissional, como flexibilidade, foco em pessoas e trabalho em equipe. Estas 

características ganham destaque em um ambiente dinâmico, pois o profissional deve 

ser treinável, ou seja, ter flexibilidade para receber treinamento. 

 

 

  

                                            
16

 Dois entrevistados não souberam atribuir notas à formação ou capacitação técnica. Estes itens 
estão, portanto, sinalizados com ponto de interrogação. 
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Executiva x 

Executivo

Competência 8 9 8 10 9 9 8 6 8 8,3    1%

Elegância 9 10 7 10 7 9 9 7 9 8,6    12%

Formação 9 10 ? 8 9 ? 7 6 8 8,1    -4%

Vaidade 8 8 7 10 7 10 9 7 9 8,3    13%

Capacitação Técnica 9,50   10 9 9 ? 8 8 7 9 8,7    -2%

Simpatia / Carisma 10 10 8 10 10 7 9 8 9 9,0    14%

Experiência 9 9 9 10 9 9 8 7 8 8,7    -1%

Segurança / Auto-Confiança 9 9 8 10 8 9 10 6 9 8,7    7%

Competência 10 9 8 8 8 8 7 8 8,3    

Elegância 8 7 8 9 9 7 5 8 7,6    

Formação 10 10 6 9 9 7 9 8 8,5    

Vaidade 7 7 6 9 10 7 6 7 7,4    

Capacitação Técnica 10 10 9 ? 7 9 8 9 8,9    

Simpatia / Carisma 6 8 8 8 9 10 6 8 7,9    

Experiência 10 10 9 8 9 8 7 9 8,8    

Segurança / Auto-Confiança 4,5 9 9 9 9 10 6 8 8,1    
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Conclusões da Pesquisa 

 

A pesquisa deu origem a cinco pressupostos principais, relacionados ao segmento 

estudado, à beleza e ao mercado de trabalho brasileiro. 

 

1. A beleza é valorizada no mercado de trabalho brasileiro, chegando a influenciar a 

percepção de competência da profissional. 

 

Assim como observado por Hamermesh e Biddle em estudos feitos nos Estados 

Unidos e Canadá (1994, 1998), a beleza é importante no contexto profissional 

brasileiro, sendo valorizada não apenas pelos recrutadores como também pelos 

colegas de trabalho e clientes.  

 

Importante ressaltar que a beleza é definida neste estudo como um conjunto de 

fatores estéticos, comportamentais e físicos, e, desta forma, contempla 

características relacionadas à aparência como cabelo, unha, roupa etc, além de 

atributos relativos à personalidade, como simpatia, carisma e bom humor. Neste 

contexto, saber explorar suas características físicas, valorizando-as da melhor 

forma, e se comportar adequadamente em um determinado ambiente são mais 

importantes do que ter a beleza inata.  

 

Seja por escolha do cliente ou do gerente, que gostam de lidar com e de contratar 

pessoas bonitas, a verdade é que a beleza chega a ser quase exigida da profissional 

brasileira, pois está relacionada à sua competência e desempenho. Desta forma, a 

beleza pode ser usada como uma ferramenta, útil na contratação e no dia a dia da 

executiva. Ela abre portas, cria uma imagem positiva (ou negativa), é uma forma de 

chamar a atenção e dar acesso a pessoas e ambientes. 
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2. Existe uma imagem considerada padrão, um estereótipo da executiva bem 

sucedida no Brasil. 

 

Este estereótipo contempla características físicas e comportamentais. De modo 

geral, as executivas brasileiras se cuidam, investem em roupa e acessórios 

requintados e clássicos, são arrumadas, bem vestidas e demonstram segurança e 

autoconfiança. O padrão sofre variações de acordo com a indústria, características 

específicas da empresa e origem da matriz, no caso de multinacionais. 

 

A formalidade na produção, o requinte no comportamento e os cuidados com a 

aparência podem ser classificados como símbolos que constroem a identidade 

social destas executivas, permitindo o reconhecimento das que pertencem a este 

grupo e a diferenciação dos demais grupos sociais (LEMOS, 2007).  

  

Uma vez que o estereótipo existe e chega a ser exigido da profissional brasileira, 

aquela que não estiver adequada ao padrão, normalmente, terá mais dificuldade de 

progredir profissionalmente. 

 

A imagem da executiva bem sucedida no Brasil é similar à dos Estados Unidos, 

conforme ilustrado no anexo A e analisado no item 4.2, resultados da pesquisa / 

Beleza. 

 

3. Os estereótipos de gênero estão presentes tanto na vida profissional, quanto na 

pessoal das jovens executivas. 

 

As entrevistadas acumulam papéis, o que gera sobrecarga, grande preocupação 

com o equilíbrio e bem estar e, em alguns casos, dupla jornada – trabalho e casa. 

As tarefas domésticas, mesmo que não desempenhadas pelas entrevistadas, pois 

sua condição econômica permite a contratação de empregados domésticos, são sua 

responsabilidade.  
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O acúmulo de papéis e o foco na carreira influenciam suas opiniões a respeito do 

tema maternidade. As poucas entrevistadas que mencionaram o tema, o fizeram de 

forma negativa, associado-o à entrega e carga muito grande. 

 

Os estereótipos de gênero ainda influenciam a escolha de profissões e segmentos 

de atuação, a posição hierárquica e até a postura das executivas em posições de 

liderança, que adotam um comportamento masculino, associado à imagem feminina. 

 

A mulher tem, portanto, a pressão social de ser eficiente no trabalho, nos cuidados 

com a casa, na atenção à família e ainda estar bem cuidada fisicamente, criando-se 

alta expectativa e um ideal inatingível.  

 

4. Faltam mulheres-modelo, nas quais elas possam se inspirar. 

 

Esta constatação pode ser uma decorrência da sobrecarga de papéis, pois nenhuma 

mulher é considerada bem-sucedida tanto na esfera profissional quanto na pessoal, 

pelas palavras das próprias entrevistadas.  

 

Também pode estar relacionada à falta de mulheres em posições de destaque no 

mercado de trabalho. . 

 

Neste momento fica evidente o quanto ainda se tem a percorrer para chegarmos à 

igualdade entre os sexos no mercado de trabalho e também a necessidade de busca 

por um modelo que harmonize características tanto masculinas quanto femininas.  

  

5. O consumo surge como forma de satisfação de necessidades / desejos e 

também é parte importante da auto-imagem.  

 

O consumo de beleza é influenciado por alguns fatores, tais como demanda do 

mercado de trabalho e social, além de condição econômica e familiar. Ou seja, o fato 

de trabalhar fora gera parte da demanda por beleza, mas também os recursos para 

o consumo; o fato de ser jovem, a pressão social pelo aspecto da juventude; e, por 

fim, o fato de não ter filhos, permite que ela gaste o dinheiro que ganha quase 

exclusivamente com produtos e serviços para si própria.  
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Bem informada, interessada em novidades e disposta a experimentar novas 

técnicas, produtos e ingredientes, esta mulher é influenciada principalmente por 

profissionais e amigos, mas também pelas marcas dos produtos. Porém, a marca 

não se sustenta sem as indicações de profissionais e amigos, pois ela pode gerar 

curiosidade e compra por impulso, mas as referências confiáveis são fundamentais 

para repetição da compra e fidelidade, pois reforçam a identidade social. 

 

A jovem executiva consome muitos produtos e serviços, em grande quantidade. Ela 

compra diversos tipos de cremes, maquiagens e perfumes, utiliza serviços médicos 

e contrata profissionais estéticos e/ou físicos, como massagistas, personal trainer 

etc. O consumo assume o significado de prêmio em meio às obrigações e cobranças 

e reforço da auto-imagem. Ela consome para se criar como produto social. 

 

Por fim, estas mulheres influenciam o consumo não apenas de outras executivas, 

mas também de mulheres que almejam chegar a posições executivas. Ou seja, 

estes padrões e imagens geram um segmento de consumo e influenciam outros.  

 

 

Limitações de pesquisa  

 

Segundo Denzin e Lincoln (2003), estudos qualitativos enfrentam resistências, 

principalmente de pesquisadores de ciências exatas, tais como química, física, 

dentre outras, que chegam a classificá-los como não-científicos, pela sua natureza 

exploratória e dados subjetivos. Os entrevistadores, por sua vez, são chamados de 

jornalistas ou soft scientists, que escrevem ficção, não ciência, pois suas conclusões 

não podem ser verificadas. São críticas duras, baseadas no ponto de vista da 

civilização ocidental de que a “verdade científica” pode transcender opiniões e 

vieses pessoais. Os autores sumarizam a análise, “defendendo” a pesquisa 

qualitativa: 

 
Qualitative research is many things to many people. Its essence is twofold: a 
commitment to some version of the naturalistic, interpretive approach to its 
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subject matter and an ongoing critique of the politics and methods of 
postpositivism. (DENZIN; LINCOLN, 2003, p. 13)17 

 

Assim, por se tratar de uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa e com 

base em uma amostra pequena, não-probabilística, os depoimentos e conclusões 

deste estudo não podem ser considerados representativos do universo em questão.  

 

Por fim, a análise foi baseada principalmente nos depoimentos das entrevistadas, 

não havendo confrontação com fatos que pudessem comprovar as informações 

fornecidas. Por exemplo, notas fiscais para confirmar a compra de produtos e uso de 

serviços, cartão de ponto ou relatório contendo hora de entrada e saída do trabalho, 

acesso à agenda, dentre outros.  

 

 

Sugestões para trabalhos futuros 

 

A fim de aprofundar o tema, poderiam ser realizados estudos com aspectos mais 

quantitativos, utilizando amostras maiores e ferramentas de análise estatística, a fim 

de estabelecer a relação entre variáveis.  

 

Por exemplo, um estudo complementar, mensurando a importância da beleza 

feminina para o mercado de trabalho e de fato quanto ela impacta a carreira da 

executiva no Brasil, de modo geral.  

 

Outros estudos quantitativos poderiam testar o impacto de diferentes variáveis, tais 

como setor de atividade, segmentos de mercado, localização geográfica e idade, 

sobre o tema beleza e carreira para a mulher. 

 

Por fim, estudos relacionados a gênero, mensurando a importância da beleza para a 

carreira de homens e de mulheres, comparando-os. 

  

                                            
17 “A pesquisa qualitativa é muitas coisas para muitas pessoas. Sua essência é dupla: um 
compromisso com alguma versão da abordagem naturalista e interpretativa de um assunto e uma 
crítica permanente da política e dos métodos do pós-positivismo.” (tradução nossa) 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro da Pesquisa Qualitativa 

 

Informações Pessoais 

 Data de nascimento 

 Empresa / Posição 

 Estado civil 

 Naturalidade  

 

Papel / Significado 

 Papel da beleza na vida das executivas e na sua vida  

 Definição de beleza  

 Relação com a beleza ao longo do tempo/vida  

 Descreva um dia que você se sentiu linda / feia  

 Conselho de beleza para uma profissional em começo de carreira  

 

Esteriótipos 

 Mulher que admire profissionalmente / pessoalmente e por quê 

 Padrão de beleza nas executivas bem sucedidas e com as quais você já 

conviveu  

 Aparência x chance de contratação 

 

Hábitos 

 Em que investe tempo e dedicação fora do ambiente de trabalho  

 Cuidados pessoais de beleza e saúde  

 Decisão de compra de produtos e serviços  

 Apresentação pessoal x agenda  

 Cirurgia plástica  

 

Fechamento 

 Agradecimento / Fechamento  

 Contato do RH da empresa 
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APÊNDICE B – Modelo de Questionário Aplicado – Pré-teste Quantitativo 

Importância (relativa) da beleza 

Indústria:  

 

1) Executiva 

Pense na última executiva que você contratou e cite 5 características dela. 

___________________________________________________________________

Posição / Nível: 

 

Ainda pensando nesta última executiva, dê uma nota de 0 a 10 para: 

 Competência 

 Elegância 

 Formação 

 Vaidade (cuidados com a aparência: cabelo, unha, corpo, roupa etc) 

 Capacitação técnica   

 Simpatia (Carisma) 

 Experiência 

 Segurança e auto-confiança 

 

2) Executivo 

Pense no último executivo que você contratou e cite 5 características dele. 

___________________________________________________________________ 

Posição / Nível: 

 

Ainda pensando neste último executivo, dê uma nota de 0 a 10 para: 

 Competência 

 Elegância 

 Formação 

 Cuidados com a aparência (cabelo, unha, corpo, roupa etc) 

 Capacitação técnica   

 Simpatia (Carisma) 

 Experiência 

 Segurança e auto-confiança 
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ANEXO 

 

ANEXO A – Ranking das 50 executivas mais poderosas de 2009 dos Estados 

Unidos, de acordo com a Revista Fortune  

 

     

1. Indra Nooyi 

53 anos 

PepsiCo 

2. Irene Rosenfeld 

56 anos 

Kraft Foods 

3. Pat Woertz 

56 anos 

Archer Daniels 
Midland 

4. Angela Braly 

49 anos 

Wellpoint 

5. Andrea Jung 

51 anos 

Avon Products 

 
    

6. Oprah Winfrey 

55 anos 

Harpo 

Ellen Kullman 

53 anos 

DuPont 

Carol Bartz 

61 anos 

Yahoo 

Ursula Burns 

51 anos 

Xerox 

Brenda Barnes 

55 anos 

Sara Lee 

     

Ginni Rometty 

52 anos 

IBM 

Safra Catz  

47 anos 

Oracle 

Ann Livermore 

51 anos 

Hewlett-Packard 

Sheri McCoy 

50 anos 

J&J Pharma 

Melanie Healey 

48 anos 

Procter & Gamble 
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Anne Sweeney 

51 anos 

Walt Disney 

Heidi Miller 

56 anos 

JPMorgan Chase 

Carol Meyrowitz 

55 anos 

TJX 

Colleen Goggins  

55 anos 

J&J Consumer  

Judy McGrath 

57 anos 

MTV Networks 

     

Ann Moore 

59 anos 

Time Warner 

Sheryl Sandberg  

40 anos 

Facebook 

Carrie Cox 

52 anos 

Schering-Plough 

Susan Chambers  

52 anos 

Wal-Mart Stores 

Barbara Desoer 

56 anos 

Bank of America 

     

26. Susan Ivey 

50 anos 

Reynolds American 

27. Charlene 
Begley 

42 anos  

General Electric 

28. Abigail Johnson 

47 anos 

Fidelity 

29. Liz Smith 

46 anos 

Avon Products 

30. Sallie 
Krawcheck 

44 anos 

Bank Of America 

     

31. Christina Gold 

62 anos 

Western Union 

32. Jan Fields 

54 anos 

McDonald‟s 

33. Sue Wagner 

48 anos 

BlackRock 

34. Pam Nicholson 

49 anos 

Enterprise 

35. Joanne Maguire 

55 anos 

Lockheed Martin 
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36. Claire 
Babrowski 

52 anos 

Toys “R” Us 

37. Deirdre 
Connelly 

49 anos 

GlaxoSmithKline 

38. Gail Boudreaux 

49 anos 

UnitedHealth 

39. Meredith Whitney 

39 anos 

Meredith  

Whitney Advisory 
Group 

40. Lorrie 
Norrington 

49 anos 

eBay 

     

41. Kathleen 
Murphy  

46 anos 

Fidelity 

42. Cathie Lesjak 

50 anos 

Hewlett-Packard 

43. Linda Hudson  

59 anos 

BAE Systems 

44. Marissa Mayer 

34 anos 

Google 

45. Lynn Elsenhans 

53 anos 

Sunoco 

     

46. Cathie Black 

65 anos 

Hearst Magazines 

47. Bonnie Hammer 

59 anos 

General Electric 

48. Lauren 
Zalaznick 

46 anos 

General Electric 

49. Amy Pascal 

51 anos 

Sony Pictures 
Entertainment 

50. Maggie 
Wilderotter 

54 anos 

Frontier 
Communications 

 

 

 

 

 


