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RESUMO 

 

SANTOS, Lorrainne da Silva. Mulheres em Cargos de Liderança nos 
Empreendimentos hoteleiros Cariocas. 2018. 67f. Monografia (Graduação) – 

Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 
 
Esse trabalho teve como objetivo analisar a percepção de mulheres em cargos de 
liderança no setor hoteleiro. Durante décadas, as mulheres foram vistas como um 
gênero responsável por cuidar dos espaços privados (casa e família), característica 
que acaba sendo transposta para a hotelaria. Nesse trabalho, foram descritos a 
evolução da mulher no mercado de trabalho, os conceitos de liderança e a diferença 
sobre sexo e gênero, objetivando entender os desafios existentes na inserção da 
mulher no mercado de trabalho e analisar como o setor hoteleiro lida com a ascensão 
das mulheres. Foram realizadas entrevistas com sete mulheres que atuam em 
diferentes áreas dentro da hotelaria e foi possível verificar que, nesse setor, as 
mulheres tendem a ter os mesmos desafios que os homens. Entretanto, nota-se que 
as mulheres ainda precisam se posicionar diante de algumas situações de 
discriminação. Apesar dessa realidade, é observado um otimismo quanto à diminuição 
das desigualdades de gênero por parte dos empregadores no segmento hoteleiro. 
Também foi identificada uma diferenciação da forma de liderar entre a liderança 
masculina e feminina, contudo essa diferenciação não pretende determinar qual é o 
estilo de liderança mais eficiente e, sim, como os líderes de diferentes gêneros atuam 
como gestores. 

 
 
Palavras-chave: Liderança; Hotelaria; Gênero; Rio de Janeiro. 



 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Lorrainne da Silva. Women in Leadership Positions in Hotel Developments 
Cariocas. 2018. 67f. Monography (Graduation) - Faculty of Tourism and Hospitality, 
Fluminense Federal University, Niterói, 2018. 

 
 
This study aimed to analyze the perception of women in management positions on 
leadership in the hotel sector. For decades, women were seen as a gender responsible 
for caring for private spaces (home and family), a characteristic that ends up being 
transposed to the hotel industry. This paper describes the evolution of women in the 
labor market, the concepts of leadership and the difference between sex and gender, 
aiming to understand the challenges of inserting women in the labor market and 
analyze how the hotel sector deals with the rise of women. Interviews were conducted 
with seven women who work in different areas within the hotel industry and it was 
possible to verify that in this sector women tend to have the same challenges as men. 
However, it is noted that women still need to position themselves in some situations 
of discrimination. However, there is an optimism regarding the reduction of gender 
inequalities on the part of employers in the hotel segment. It has also been identified 
a differentiation in leadership between the male and female leadership, however, this 
differentiation is not intended to determine which leadership style is more efficient, but 
rather how leaders of different genres act as managers. 

 
 
Keywords: Leadership; Hospitality; Gender; Rio de Janeiro.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Por décadas, as mulheres eram vistas como um gênero inferior e 

complementar às funções do homem. A forma como a mulher adentrou o mercado 

de trabalho, e aos poucos foi exercendo funções que antes eram 

predominantemente ocupados por homens, se tornou tema de grandes estudos 

sociais. Entretanto, apesar do tema estar sendo mais debatido e estudado, ainda há 

uma divisão das funções que são atribuídas para cada gênero. 

Em razão disso, o presente trabalho tem como finalidade realizar um estudo 

sobre a percepção das gestoras a respeito da liderança dentro dos 

empreendimentos hoteleiros. Para isso, serão apresentados conceitos de liderança 

e gênero, junto a uma pesquisa de campo com o intuito de analisar a percepção 

dessas mulheres. 

Com o aumento do número de mulheres ocupando os cargos de liderança, o 

presente estudo se faz necessário pela importância de se analisar o modo à qual a 

mulher tem chegado a esse cargo e como essa mulher vê o mercado onde ela está 

inserida. Socialmente, o tema sobre mulheres em posições de poder vem sendo 

muito debatido e questionado por conta do desequilíbrio em cargos no poder, como, 

por exemplo, cargos políticos e gerencias. 

Ainda nessa mesma linha de considerações, é importante compreender o 

porquê ainda há a existência de situações de desigualdade entre os gêneros, ao 

ponto do gênero feminino ainda receber salário inferior ao dos homens, exercendo 

os mesmos cargos, na mesma empresa. 

Uma pesquisa realizada pela Catho11 (2007) indica que a diferença salarial 

chega a ser de 58% nos cargos operacionais; gerência e diretoria 46,7%; supervisor 

e encarregado 28,1%; trainee e estagiário 16,4%; e assistente e auxiliar 9%. Em um 

mundo onde a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho é 

um fato e há tantos relatos de preconceitos e limitações dessas mulheres na 

liderança, pergunta-se: qual a percepção das mulheres a respeito da liderança no 

                                                
1 Disponível em: 

<https://www.catho.com.br/salario/action/artigos/As_diferencas_salariais_entre_Homens
_e_ Mulheres.php> Acesso em: 22 de abr. de 2018 

 

https://www.catho.com.br/salario/action/artigos/As_diferencas_salariais_entre_Homens_e_Mulheres.php
https://www.catho.com.br/salario/action/artigos/As_diferencas_salariais_entre_Homens_e_Mulheres.php
https://www.catho.com.br/salario/action/artigos/As_diferencas_salariais_entre_Homens_e_Mulheres.php
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setor hoteleiro? 

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar como o setor 

hoteleiro lida com a inserção e desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho 

sob a perspectiva das gestoras. Os objetivos específicos são: investigar como 

mulheres que trabalham em cargos de liderança no setor hoteleiro avaliam a 

contratação e inserção de mulheres nesses cargos; a movimentação, ascensão e o 

desenvolvimento de carreira. 

A metodologia desse trabalho terá a abordagem qualitativo-exploratória, já 

que essa pesquisa permite buscar novas informações do objeto analisado. A 

pesquisa foi realizada em hotéis de categoria luxuosa, localizados na Zona Sul da 

cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana e Ipanema. A 

justificativa pela escolha dessa localidade motivou-se pela acentuada concentração 

de hotéis dessa categoria na cidade. Foram adotadas, como técnica de pesquisa, 

entrevistas com sete líderes de diferentes hotéis. 
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2. CONCEITOS DE LIDERANÇA 

 

Nesse capítulo, foram estudados alguns conceitos de liderança, com base na 

revisão da literatura utilizada. 

Bergamini (1994), define liderança como um fenômeno grupal, que só acontece 

quando há um envolvimento de duas ou mais pessoas e, é um processo de influência 

intencional por parte do líder com os seus seguidores. 

Para Meggison; Mosley; Pietre Jr (1998, p.395), a liderança é um processo de 

influência sobre pessoas, em que o líder é capaz de exercer essa influência sobre a 

sua equipe, fazendo com que todos busquem alcançar os mesmos objetivos. Segundo 

os autores, um líder eficaz é aquele que consegue equilibrar o alcance das metas da 

organização, junto aos objetivos da equipe, todavia os autores alertam que a liderança 

é um processo complexo que varia conforme a organização, a situação e os países. 

Patrão (1997) define liderança em três conceitos: a primeira apresenta o papel 

dos seguidores como colaboradores criativos, inteligentes e proativos; em segundo, 

expõe que os deveres apresentados aos membros da equipe não necessariamente 

precisam ser algo maçante, mas ter funções que motivem e tragam interesse aos 

colaboradores e, por fim, o autor declara que é cabível ao líder auxiliar a equipe a 

alcançar as metas da organização, promovendo interesse e satisfação aos seus 

seguidores e desenvolvendo o potencial de cada membro. 

Para Bendassoli; Magalhães; Malvezzi (2014), liderança é um processo de 

influência e conquista de confiança e legitimidade por parte dos seguidores. Para Lord 

e Maher`s (1993 apud OLIVEIRA; SCHULLER 2016, p.31), “A liderança é um 

processo social que possui como essência o modo como que outras pessoas 

enxergam o líder”. A liderança é um processo que engloba relações de trocas e 

influências e, para isso, é importante a visão dos liderados sobre o líder, pois pessoas 

precisam se sentir representadas e até beneficiadas para que ocorra a legitimação da 

liderança.  

 

2.1 LIDERANÇA X GESTÃO 

 
Meggison; Mosley; Pietre Jr (1998) discorrem sobre a similaridade do termo 

liderança com o termo gestão, porém os autores relatam que, apesar das 
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semelhanças entre os termos e deles serem relacionados, há uma diferença. A 

liderança é a habilidade de exercer influência sobre sua equipe, fazendo com que 

ela o siga de forma voluntária; já a gestão, ainda que a liderança possa ser exercida 

pelos gestores, é mais abrangente, envolvendo questões de planejamento, 

organização e controle. 

Segundo Patrão (1997, p.53), a diferença entre liderança e gestão está no 

comportamento adotado pelo gestor, os autores definem que a liderança é “a 

habilidade de influenciar o comportamento de outras pessoas facilitando-lhes a 

realização de algo ou de uma tarefa desejada”, e tudo aquilo que não 

correspondesse a essa definição, seriam processos de gerenciamento ou estilos de 

administrar o comportamento dos seguidores, logo a gestão seria o comportamento 

mais burocrático, voltado para o planejamento e a rentabilidade da equipe para 

obtenção de lucros. 

Bendassoli; Magalhães; Malvezzi (2014) apontam também a similaridade dos 

termos gestão e liderança e declaram que, no fim da década de 1970, a liderança 

passou a ser considerada um elemento indispensável dentro da gestão. Entretanto, 

os autores apresentam a diferença entre liderança e gestão como a liderança sendo 

um processo de motivação, inspiração, influência, criatividade e a gestão sendo 

mais voltada para a área de planejamento e controle. Os autores também expõem 

a forma como o gestor e o líder se relacionam com a sua equipe. Para os autores, 

os líderes buscam novas abordagens e técnicas para a resolução de problemas e 

tomada de decisões, contrapondo com o gestor, que teria uma abordagem voltada 

a técnicas de punições e recompensas. 

2.2 LIDERANÇA: TRANSFORMACIONAL E TRANSACIONAL 

 
Os estudos de liderança podem ser realizados sob diferentes perspectivas: 

do próprio líder, do liderado, da situação ou relação (Bendassolli; Magalhãe; 

Malvezzi, 2014, p. 422). Como o presente estudo terá como foco a liderança 

transformacional, serão contemplados estudos que analisam a liderança de acordo 

com a perspectiva das relações. 

Bruns (1978) foi o autor pioneiro nos estudos sobre a liderança 

transformacional e transacional. Segundo a análise de Calaça e Viseu (2015) sobre 

os estudos desenvolvidos por Bruns, a liderança transformacional é uma relação de 

cooperação desenvolvida entre líderes e seguidores, que engloba o 
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reconhecimento, o desenvolvimento do potencial dos seguidores e a capacidade na 

tomada de decisões. 

De acordo ainda com os estudos de Calaça e Viseu (2015), a relação entre 

líderes e seguidores na liderança transformacional transcende os objetivos 

individuais de cada seguidor. É uma relação onde ambos se envolvem tão 

fortemente, que elevam o nível de motivação e moralidade. 

Bergamini (1994) declara a liderança transformacional como uma relação de 

dupla direção para obtenção de legitimidade, confiança e respeito, conceitos 

fundamentais nessa liderança, não tendo a necessidade da autoridade formal, pois 

o relacionamento entre líder e seguidor ocorre de forma tão inerente, que os 

seguidores voluntariamente seguem esse vínculo afetivo construído com o seu líder. 

Já a liderança transformacional, para Moller e Gomes (2010), é uma liderança 

que promove mudanças nas organizações. O líder transformacional é um líder que 

deixa a sua marca permanentemente nos seus seguidores. 

Para Benevides (2010), os líderes transformacionais são exemplos para seus 

seguidores, eles promovem uma relação interpessoal com a equipe e permitem a 

interação dos seus seguidores no processo de liderança. 

Segundo Bendassoli; Magalhães; Malvezzi (2014), a liderança 

transformacional é formada por quatro elementos principais: 

a) Influência idealizadora: está relacionada ao carisma do líder, que é um 

propulsor do entusiasmo, admiração e confiança dos seguidores. 

b) Inspiração motivacional: é o comportamento do líder, que motiva e 

estimula seus seguidores com uma visão otimista do futuro, dando 

confiança a eles para alcançarem elevadas realizações. 

c) Estimulação intelectual: questionamentos feitos pelo líder, objetivando 

estimular a criatividade e participação dos seus seguidores, 

encorajando-os a buscar novas perspectivas para os problemas. 

d) Consideração individualista: o líder trata cada membro da sua equipe 

como indivíduo, escutando-os e trabalhando na capacidade de cada um, 

para que todos tenham uma boa performance e atinjam a realização 

pessoal. Isso acontece por meio do diálogo, encorajamento e feedback.2 

                                                
2 informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem, e que serve para avaliar 
os resultados da transmissão. 
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Contudo, a liderança transacional seria um contraponto à liderança 

transformacional. Para Meggison; Mosley; Pietre Jr (1998, p.395), os líderes 

transacionais teriam a habilidade de: 

 

Identificar padrões de desempenho, reconhecem os tipos de recompensas 
que os empregados querem, e daí age de maneira a que essas 
recompensas serão recebidas se os padrões de desempenho forem 
atingidos. 

 
Portanto, a liderança transacional ocorre por meio de trocas, em que ambas 

as partes são beneficiadas. Os seguidores recebem recompensas pela sua boa 

performance e os líderes são beneficiados com os bons resultados. 

Para Moller e Gomes (2010), na liderança transacional, o líder tem o papel 

de combinar os objetivos dos seus seguidores aos da empresa, e fazem isso por 

meio de trocas de interesse. 

Com as análises de Calaça; Vizeu (2015), sobre os estudos de Bruns, 

entende-se que o líder transacional teria a capacidade de influenciar seus seguidores 

por meio de trocas, na qual o líder teria a percepção dos objetivos dos membros da 

sua equipe e estabeleceriam com elas uma relação de dar e receber, em que ele 

atenderia esses objetivos individuais de cada seguidor, mediante uma boa 

performance no trabalho. Sendo assim, a liderança transacional ocorre mediante o 

benefício mútuo entre as partes envolvidas. 

Para Bergamini (1994), a liderança transacional é uma relação de trocas 

entre líderes e seguidores, onde essas trocas podem ser de caráter político, 

econômico e social. O autor ainda declara que, na liderança transacional, a relação 

entre líderes e seguidores não transcorre de maneira duradoura, por ser uma 

relação de trocas de interesse. À medida que o interesse de uma das partes fosse 

esgotado, essa relação se encerraria. 
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Figura 1 Modelo de liderança transformacional/transacional 

Fonte: Bass; Avólio (apud SANTOS 2005, p. 35) 

 

Como apresentado na figura acima, há diferentes características que são 

atribuídas à liderança transformacional e à liderança transacional. 

A liderança transacional é baseada nas transações, que seriam as trocas de 

interesses existentes nas relações entre líder e seguidor. Segundo Bendassoli; 

Magalhães; Malvezzi (2014), essas trocas podem ser econômicas, políticas e 

psicológicas. Já a liderança transformacional, para Bendassoli; Magalhães; 

Malvezzi (2014, p. 432), acontece quando os líderes são capazes de “facilitar a 

identificação e o desenvolvimento de visões do futuro, articulando valores pessoais a 

metas coletivas, estimulando e inspirando pessoas”. Ela também é reconhecida por 

ser capaz de transformar o seguidor. 

Bendassoli; Magalhães; Malvezzi (2014) declaram que a liderança 

transacional é o modelo mais tradicional existente nas organizações, que priorizam 

o cumprimento das metas e a obtenção dos lucros. Em contrapartida, a liderança 

transformacional prioriza mais as relações, o crescimento e o desenvolvimento da 

equipe. 

Outro ponto levantado seria que o comportamento transacional estaria 

associado à gestão e o transformacional estaria associado à liderança. 

Apesar das características distintas na liderança transformacional e 

transacional, segundo as análises feitas pelos professores Bendassoli; Magalhães; 

Malvezzi (2014) sobre os estudos de Bass em 1999, as lideranças transacional e 
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transformacional poderiam ser complementares, apesar de terem abordagens 

diferentes. O autor aponta que o comportamento transacional de um líder pode ser 

uma base para uma liderança transformacional no futuro, com o desenvolvimento 

da confiança pelo cumprimento dos compromissos propostos pelas trocas. 

 

3. TRABALHO, GÊNERO E HOTELARIA 

 

Conforme Cortés (2000), o termo gênero – gender- tem origem inglesa e 

significa um conjunto de pessoas que pertencem a um ou outro sexo. Entretanto, 

esse termo remete a algo que vai além e é isso que foi estudado nessa sessão, o 

que é sexo e o que é gênero. 

3.1 CONCEITUANDO GÊNERO 

 
Flores-Pereira (2012, 79) realiza um estudo no qual declara a diferença entre 

sexo e gênero como “corpo biológico e corpo social”. O corpo biológico seria a 

anatomia do corpo humano, contraponto com o corpo social, que seria a formação 

social absorvida pelo corpo, “o corpo biológico é um objeto a serviço do grupo social 

no qual está inserido”. O social impõe-se do corpo biológico e inscreve-se nele, marca- 

o, uma espécie de texto para a cultura, o gênero, a história e as relações de poder. 

O debate sobre sexo e gênero já dura anos, Synnott (1993 apud FLORES- 

PEREIRA, 2012) apresenta duas percepções sobre o tema: a dos cientistas naturais 

e a dos sociais. Como apontado por Synnott, os cientistas naturais expõem que são 

as diferenças biológicas que determinam as diferenças entre homens e mulheres, 

como a genética, os hormônios e o cérebro. Já os cientistas sociais trabalham com a 

ideia de semelhança entre os gêneros, considerando que as diferenças entre homens 

e mulheres são causadas pela construção social do indivíduo e essa construção se 

dá por meio dos pais, escola, mídias, filmes, tudo que está inserido na formação do 

indivíduo. O autor, então, conclui que gênero não é apenas uma questão biológica, 

mas um conjunto de fatores que contribui para a formação de uma pessoa. 

Segundo Machado (2000), a construção na formação do gênero varia conforme 

a cultura da sociedade. Cada sociedade constrói sua relação e estereótipos de 

gênero. Para a autora, o conceito de gênero é um ponto de partida para entender 

como são estabelecidas as relações sociais entre os sexos. 

Como relatado por alguns autores acima, o gênero é definido a partir da formação 
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sociocultural de cada localidade e essa formação é estruturada pela vivência histórica 

de cada lugar. 

Ao longo da história foram sendo formados os estereótipos de cada gênero, 

como apresentado por (SYNNOTT,1993, apud FLORES-PERREIRA, 2012, p.81) “o 

construto do gênero pretende nos alertar também, sobre a tradicional argumentação 

de uma natural propensão das mulheres a maternidade, as noções e, junto a isso, a 

uma obediência ao masculino” e ainda por parte do autor, é levantada uma suposição 

sobre o padrão da masculinidade – viril, macho e racional. Com isso, o autor adverte 

que, durante a formação do gênero, são passados para os indivíduos os estereótipos 

perpetuados pela sociedade, como as características e os deveres atribuídos para 

cada sexo. 

Para Romero (2006), sexo está relacionado a uma formação genética, 

hormonal, fetal, determinada pelos cromossomos e características físicas. Já o 

conceito de gênero compreende a formação social de cada indivíduo. A autora 

acredita que gênero é formado pela construção social na qual aquele indivíduo está 

inserido. 

Portanto, gênero é como a sociedade forma cada indivíduo com base nos 

perfis de feminilidade e masculinidade já traçados por décadas. Toda sociedade 

possui a sua história e cultura e é com base nisso que são atribuídos os perfis de 

masculinidade e feminilidade. Doravante, a sociedade decide como o gênero 

masculino e feminino devem agir e interagir uns com os outros. 

3.2 LIDERANÇA FEMININA E MASCULINA 

 
Muitos autores apresentam características distintas existentes na liderança 

feminina e masculina. Gurian e Annis (2010) expõem que a liderança feminina é mais 

participativa, comunicativa e mais propícia a uma relação interpessoal com os 

membros da equipe, já a liderança masculina tende a ser mais hierárquica e dedutiva. 

Gomes; Santana; Silva (2005) têm um posicionamento similar sobre as 

características de liderança existentes entre os gêneros. As autoras declaram que nos 

estudos realizados sobre mulheres e gestão predominam as seguintes características 

interpessoais: participativa, compreensiva e valorização do indivíduo; já as 

características atribuídas à liderança masculina seriam a coragem em assumir riscos, 

iniciativa e determinação. 

Todavia, os autores afirmam não existir uma superioridade entre a liderança 
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feminina e a masculina, apenas uma diferenciação na maneira como cada gênero atua 

em um cargo de liderança, que está relacionada com a formação sociocultural 

atribuída a cada gênero. 

Romero (2006) faz uma adaptação da teoria levantada por Morgan em 1996. A 

autora apresenta as três estruturas organizacionais da teoria de Morgan com um 

parâmetro nos estereótipos culturais traçados para cada gênero. Declara que as 

organizações consideradas unicistas estariam relacionadas aos estereótipos 

femininos, com funções características às atribuições domésticas e educativas e as 

organizações radicais estariam relacionadas aos atributos masculinos, com ênfase no 

poder e na competição; já as organizações pluralistas dão ênfase na diversidade e na 

particularidade de cada indivíduo. 

A autora também segmenta os tipos de organização pertencentes às três 

estruturas organizacionais apresentadas. Romero (2006, p.7) declara que as 

organizações unicistas estariam mais voltadas à prestação de serviços, como, por 

exemplo, “as organizações da área da saúde, da hotelaria, da alimentação e as 

organizações educacionais”. As organizações radicais estariam voltadas para a área 

industrial, como a indústria siderúrgica, química, metalúrgica e petroquímica. Por fim, 

as organizações pluralistas estão categorizadas como instituições filantrópicas e 

organizações não governamentais. Essas três estruturas organizacionais foram 

apresentadas com o intuito de analisar em qual dessas organizações as mulheres 

estão ocupando cargos de liderança. Com base nos relatos da autora, nas 

organizações unicistas e pluralistas as mulheres seriam melhor aceitas. 

Para Nogueira (2009), há uma segregação ocupacional existente no mercado 

de trabalho que propicia a ascensão das mulheres em cargos mais voltados aos 

espaços privados (casa, família e educação), em que se enquadrariam as 

organizações unicistas, como apresentado por Romero, onde as organizações 

refletem os estereótipos de gênero perpetuados pela sociedade. 

De acordo com Gomes; Santana; Silva (2005), as empresas estão cada vez 

mais adotando valores que englobam as características da liderança feminina, como 

a valorização do bem-estar dos funcionários, visando uma relação mais interpessoal 

e mais participativa dos membros das equipes. 

Segundo o instituto Ethos (2004), promover uma cultura de adesão à 

diversidade só traz ganhos para empresas. Para o instituto, investir na diversidade 

dos funcionários, proporcionando oportunidades igualitárias para ambos os gêneros, 



24 
 

propicia a satisfação, bem-estar e uma melhor performance dos membros das 

equipes. 

Em vista dos argumentos apresentados, verifica-se que há uma diferenciação 

da liderança masculina e feminina com relação às características dos gêneros e como 

eles podem vir a se relacionar com os seus seguidores. Nota-se a existência de uma 

segregação ocupacional, em que há cargos mais oportunos à ascensão da mulher. É 

apresentado também pelo o instituto Ethos como a promoção à diversidade dentro 

das empresas pode trazer benefícios para o ambiente de trabalho. 

3.3 A HISTÓRIA DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

 
O presente trabalho tem dois focos de pesquisa: os empreendimentos 

hoteleiros e a ascensão das mulheres em cargos de liderança dentro desses 

empreendimentos. Diante disso, é importante entender como foi a trajetória da mulher 

no mercado de trabalho com o propósito de sinalizar as barreiras ultrapassadas e 

ainda presentes na ascensão das mulheres aos altos cargos. 

Culturalmente, o papel da mulher, imposto pela sociedade, estaria estabelecido 

pelas obrigações da maternidade, do casamento, da manutenção de lar e da família 

e da preservação da moral e bons costumes (SALVADOR, 2012). Por décadas, a 

sociedade determinou qual é a função de cada gênero, o homem sempre com o papel 

de provedor do sustento do lar e a mulher com papel de dona de casa e mãe. 

Para Probst (2004), esse cenário começou a ser modificado, de fato, com o 

início das duas grandes Guerras Mundiais (1914 – 1918 e 1939 – 1945), quando as 

mulheres desamparadas pelos seus maridos, que estavam em batalha, tiveram a 

necessidade de se tornarem as chefes de família e assumirem o papel de provedora 

de sustento dos seus filhos. 

Com o final da Guerra, a revolução industrial e a consolidação do sistema 

capitalista, surgiu uma grande demanda de mão de obra barata para atuar nas grandes 

fábricas. As mulheres, que ficaram desamparadas na época com os maridos 

debilitados e impossibilitados por conta da Guerra, não tiveram outra escolha a não 

ser assumir esses cargos. 

Ao longo dos anos, a mulher, que era vista pela sociedade apenas como mãe, 

dona de casa e esposa, se tornou também parte da mão de obra assalariada no Brasil. 

Segundo Probst (2004), foi na década de 1970 que as mulheres foram conquistando 

maior espaço no mercado de trabalho. 
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As décadas de 70, 80 e 90 foram bastante relevantes para a história da mulher. 

Na década de 1980, como apontado por Brandão; Vieira; Temoteo (2016), as 

mulheres começaram a ter acesso a profissões de nível superior e conquistaram 

melhores empregos. Já a década de 1990, para Probst (2004), foi marcada pelo 

fortalecimento da mulher no mercado de trabalho. 

Para Gomes; Santana; Silva (2005, p.5), o aumento da participação feminina 

ocorreu pelo processo de “[...] emancipação da mulher, independência financeira, 

desemprego e necessidade de complementar a renda familiar”, visto que houve 

mudanças sociais e as mulheres, em algumas situações, se tornaram comandantes 

das suas famílias, assumindo a responsabilidade do sustento do lar. 

Na metade do século XX, começaram os movimentos feministas com uma 

ideologia de igualdade nos direitos e melhores condições de trabalho, contestando os 

velhos estereótipos sobre as mulheres (Melo, 2011, p. 352). Junto a esses 

movimentos, veio a conscientização da promoção da autonomia da mulher. 

Lembrando que, por décadas, foram sendo traçados os estereótipos dos deveres 

de homens e mulheres, como declarado por (MELO, 2011, p.337): 

[...] homens e mulheres tinham seus papéis e funções bem definidos, 
segundo essa divisão sexual do trabalho, cabendo ao homem o lugar de 
provedor da renda e responsável pelo sustento da sua família, e à mulher 
as responsabilidades do lar, incluindo a educação dos filhos. 

 

Ainda conforme a autora, o empoderamento das mulheres é algo que surgiu 

para aumentar as igualdades sociais, políticas e econômicas, pois o 

empoderamento traz para a mulher o poder da tomada de decisão da sua própria 

vida. 

Para Lisboa (2008, p.2); 

[...] o empoderamento implica a alteração radical dos processos e das 
estruturas que reproduzem a posição da mulher como submissa [...]O 
movimento de mulheres tem situado o empoderamento no campo das 
relações de gênero e na luta contra a posição socialmente subordinada 
das mulheres em contextos específicos. 

 

O empoderamento, para as mulheres, é a maneira pela qual conseguem se 

tornar donas de si, saindo dos estereótipos traçados pela sociedade, tendo o poder 

de comandar sua própria vida com a consciência de que elas têm a capacidade de 

ocuparem cargos que antes eram assumidos majoritariamente por homens. 

Para Melo (2011), o processo de empoderamento é algo desafiador, pois 

envolve situações de dominação explícitas e implícitas e a busca de mudanças nas 
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relações de poder já existentes entre os gêneros. 

Dominações estas tradicionalmente dos homens sobre as mulheres. Esse 

conceito de dominação entre os gêneros foi corroborado também por Bourdieu 

(1998), que apontou que a dominação masculina está de tal maneira em nossos 

inconscientes que não a percebemos mais. 

A ONU Mulheres (Organização das Nações Unidas) foi criado em 2010 e, 

segundo o site oficial, tem o propósito de defender os direitos humanos das mulheres 

no Brasil e no mundo. A ONU Mulheres é uma organização que trabalha para 

promover a igualdade de oportunidades de liderança e participação política, combater 

a violência contra mulheres e empoderar economicamente essas mulheres. (ONU 

MULHERES, 2017) 

Acredita-se que o empoderamento tenha sido um propulsor para a inserção 

da mulher no mercado de trabalho, porém o empoderamento não é algo que tenha 

uma só vertente, uma receita ou um passo a passo, o empoderamento vai de acordo 

com as experiências e necessidades de cada indivíduo, como argumentado por 

Melo (2011, p.349); 

 
[...] Ele é moldado para cada indivíduo com base em suas experiências 
individuais, seus contextos e sua história, ocorrendo assim, de acordo com 
a posição de subordinação de cada um nos níveis pessoal, familiar e 
profissional. Trata-se essencialmente de uma relação e de uma ação 
subjetiva. 

 

Mesmo com todos os movimentos ideológicos e o empoderamento da 

mulher, o gênero ainda sofre com a discriminação para ocupar cargos de liderança, 

essa discriminação, mesmo que velada, manifesta-se na desigualdade salarial, na 

discriminação com a possibilidade de engravidar ou problemas de saúde 

decorrentes do período menstrual. 

3.4 ÍNDICES DA TRAJETÓRIA DA ASCENSÃO DA MULHER NO 

MERCADO DE TRABALHO 
 

No Brasil, a crescente participação da mulher no mercado de trabalho se deu 

graças ao adiamento de projetos pessoais, como a maternidade. Segundo Probst 

(2004), a ascensão da mulher nos postos de trabalho se dá por dois quesitos 

fundamentalmente: o aumento do nível de instrução das mulheres e a queda da 

taxa de fecundidade. De acordo ainda com a autora, a baixa da fecundidade se deu 

mais intensivamente nas décadas de 70, 80 e 90, simultaneamente com o aumento 
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da presença de mulher no mercado de trabalho. 

Segundo estudos de Probst (2004), no Brasil, as mulheres representam 41% 

da força de trabalho, ocupando somente 24% dos cargos de gerência. A autora 

também apresenta que, no balanço anual, a Gazeta Mercantil apontou um 

percentual de mulheres nos cargos executivos das 300 maiores empresas 

brasileiras: subiu de 8%, em 1990, para 13% em 2000. Embora pareça pouco esse 

aumento de 5%, foi um aumento bem significativo para a época. 

Em 1980, nos Estados Unidos, surgiu o termo que conceituava barreiras tão 

presentes na ascensão da mulher no mercado de trabalho, o termo “teto de vidro”, 

que é um estudo utilizado para conceituar uma barreira que impede o alcance dos 

grupos minoritários ao topo da hierarquia organizacional (MORRISON; GLINOW, 

1990 apud MELO, 2011, p.350). Com isso, o topo da hierarquia organizacional se 

torna inacessível às mulheres, não pelo fato de incompetência, mas “pelo fato de o 

indivíduo ser mulher” (MELO, 2011, p.350). 

De acordo com Nogueira (2009), os estereótipos de gênero traçados pela 

formação sociocultural são uma barreira para o desenvolvimento das mulheres 

dentro das empresas. 

O “teto de vidro” se faz presente no cotidiano das mulheres e efetivamente 

na hierarquia organizacional das empresas. Para Melo (2011), esse fenômeno 

impossibilita a ascensão das mulheres nas organizações, tornando-se incomum 

mulheres ocupando cargos do topo da hierarquia organizacional. Sendo assim, o 

empoderamento seria um fenômeno que veio para dar voz e autonomia às 

mulheres, possibilitando que elas consigam alcançar os cargos almejados, além de 

ser uma forma de romper essas barreiras, pois uma mulher empoderada, que sabe 

da sua capacidade, não se oprime nem desiste do seu objetivo mediante 

discriminação. 

Pesquisa realizada pelo IBGE
3 aponta que, em 2016, apenas 37,8% dos 

cargos de liderança são ocupados por mulheres, contra 39% registrado no ano 

passado e 39,5% registrado cinco anos atrás, contrapondo a 62,2% dos cargos de 

liderança ocupados por homens. Com esses dados, fica perceptível que a mulher 

                                                
3 Disponível em: <http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/chefia-para-poucas-s%C3%B3-38-

dos- cargos-de-lideran%C3%A7a-s%C3%A3o-ocupados-por-mulheres-1.604292> Acesso em: 
23 de abr de 2018.  

 

http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/chefia-para-poucas-s%C3%B3-38-dos-cargos-de-lideran%C3%A7a-s%C3%A3o-ocupados-por-mulheres-1.604292
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/chefia-para-poucas-s%C3%B3-38-dos-cargos-de-lideran%C3%A7a-s%C3%A3o-ocupados-por-mulheres-1.604292
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/chefia-para-poucas-s%C3%B3-38-dos-cargos-de-lideran%C3%A7a-s%C3%A3o-ocupados-por-mulheres-1.604292
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ainda tem um longo caminho a percorrer e muitas barreiras para ultrapassar. 

Como apontado por Salvador (2012), no Brasil, as mulheres estão 

acompanhando o processo da evolução mundial. A autora ainda aponta que cada 

vez mais as mulheres estão exercendo tarefas que antes eram executadas por 

homens. 

Para Salvador (2012), a presença da mulher é de muita importância para o 

desenvolvimento, social, político e econômico. Exemplo disso, Salvador (2012, p. 

36) pontuou algumas mulheres influentes. 

[...] Dilma Russef, Presidenta da República do Brasil, apontada como a 
terceira mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes, ficando 
atrás da Chanceler alemã Angela Merkel, seguida da Secretária de 
Estado americana Hillary Clinton; Graça Foster, presidenta da Petróleo 
Brasileiro S/A (Petrobras) considerada a executiva mais poderosa fora 
dos Estados Unidos da América, pela revista Fortune; Maria da Penha, 
que após sofrer violência pelo marido, ficou paralítica, iniciou campanha 
para mudanças nas leis de proteção às mulheres contra violência 
doméstica, e hoje empresta seu nome a Lei Federal de defesa às 
mulheres e punição de agressores; Chieko Aoki, empresária do setor 
hoteleiro, que é conhecida como a “dama da hotelaria brasileira;[...] 
(SALVADOR, 2012, p. 36) 

 

Como já mencionado por Salvador (2012), a hotelaria apresenta possuir um 

ótimo exemplo de representação feminina, Chieko Aoki, que fundou em 1997 a 

bandeira Blue Tree Hotels e que em 2009 foi considerada a terceira rede em números 

de apartamento no Brasil, segundo o site Hotelier News4. 

O turismo e a hotelaria foram apontados por Salvador (2012) como um 

mercado facilitador da inserção das minorias, a autora declara que: 

[...] o mercado de trabalho no turismo é caracterizado pelas baixas 
barreiras à entrada, e é mais favorável a empregar mulheres e grupos 
minoritários do que outras indústrias. Ainda oferece ocupações a tempo 
parcial e trabalho por turnos, que pode ser útil para as mulheres com 
responsabilidades domésticas. (SALVADOR, 2012, p.61) 

 

O turismo é um ramo diversificado e com um amplo potencial de 

desenvolvimento. Pelo turismo são fomentadas várias vertentes da economia, 

cultura e educação. “O turismo é uma atividade multivariada, que engloba vários 

setores da economia, movimenta comunidades, fortalece culturas e etnias e ainda 

desenvolve regiões” (SALVADOR, 2012, p.58). 

Dentro do setor turismo encontra-se um segmento de muita importância, os 

meios de hospedagem, objeto de estudo do presente artigo. 

                                                
4 Disponível em: < https://hoteliernews.com.br/noticias/redes-hoteleiras-blue-tree-fruto-brasileiro-com-raiz- 
japonesa-25055> Acesso em: 23 de abr de 2018 
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Segundo Brandão; Vieira; Temoteo (2016), por muito tempo eram os homens 

que assumiam os cargos executivos das redes hoteleiras e as mulheres, por sua 

vez, não tinham espaço de ascender profissionalmente. Era comum ter mulheres 

atuando em cargos, como camareira, recepcionista, auxiliar de serviços gerais. 

Entretanto, nos tempos atuais, os meios de hospedagem estão cada vez 

mais procurando mulheres para assumir altos cargos hierárquicos. Estas 

organizações estão buscando um novo paradigma, baseado em flexibilidade, 

sensibilidade, intuição, paciência, capacidade para trabalhar em equipe e gerir a 

diversidade. Essas características, que são conferidas às mulheres, estão sendo 

cada vez mais priorizadas pelo atual mundo empresarial (MANDELLI, 2014) 

De acordo com Brandão; Vieira; Temoteo (2016), a liderança feminina vem 

sendo foco de algumas organizações. As empresas que possuem uma estrutura 

organizacional mais contemporânea identificam o modelo de liderança feminino 

como um ponto forte para o crescimento da empresa e dos seus funcionários. 

A pesquisa feita pela agência Ketchum, apresentada pela Revista 

Exame.com (2014)5, declara que as equipes preferem ser geridas por mulheres. A 

pesquisa está na sua terceira edição e contou com 13 países, entre eles o Brasil, e 

com 6.509 respondentes. No quesito de melhor desempenho, as mulheres saíram 

na frente com 57% contra 43% dos homens; no quesito comunicação, as mulheres 

também foram apontadas como as “melhores”, com 62%, por terem uma 

comunicação aberta e transparente, já os homens, ficaram com 38%. Com relação 

ao reconhecimento dos erros, as mulheres ficaram com 66% contra 34% dos 

homens; no quesito desenvolvimento da capacidade do outro, trazendo à tona o que 

ele tem de melhor, as características femininas levaram a melhor com 61%, 

enquanto as características masculinas ficaram com 39%. Porém, em dois quesitos 

os homens ficaram na frente: a capacidade de tomar decisões difíceis (63% contra 

37%) e o desempenho como guia para os desafios dos próximos cinco anos (54% 

ante 46%). 

Corroborando com um dos dados da pesquisa, Brandão; Vieira; Temoteo 

(2016, p.102) declararam que “[...] uma característica marcante nas mulheres é a 

habilidade na relação interpessoal”. Essa característica permite que as mulheres 

construam uma boa relação com a equipe e na maneira como essa líder irá gerir, 

                                                
5 Disponível em: < https://exame.abril.com.br/negocios/mulheres-sao-as-preferidas-para-comandar- 
diz-estudo/ > Acesso em: 01 de maio de 2018. 
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com isso ocorrerá com facilidade a legitimação dessa liderança. 

No enfoque quantitativo, Brandão; Vieira; Temoteo (2016, p.103) apontaram 

que “é crescente o número de mulheres em cargos de liderança, principalmente nas 

funções de gerência geral e em gerência de grandes departamentos em hotéis de 

grande porte”. Diante disso, é notória a evolução do segmento hoteleiro com relação 

à ascensão das mulheres. Atualmente, o segmento está muito mais aberto à 

atuação de mulheres em cargos de poder, visto que há uma atenção com a atuação 

das mulheres, já existindo, em redes hoteleiras, programas voltados à liderança 

feminina, como, por exemplo, a Accor, que dispõem do programa “Women at Accor 

Generation” (WAAG), criado em 2012, um projeto global para aumentar a 

diversidade nas organizações e no “empoderamento feminino”. 

Tendo em vista os aspectos observados, as mulheres estão ultrapassando 

as barreiras existentes na sociedade, que são refletidas no mercado de trabalho. 

Apesar do índice dos homens em cargos de gerência serem superiores aos das 

mulheres, há uma perspectiva otimista com um novo paradigma que engloba uma 

aceitação maior à diversidade e, consequentemente, à ascensão das mulheres, 

como, por exemplo, alguns hotéis com programas que estimulam a liderança 

feminina. Isso mostra que aos poucos as empresas estão se conscientizando sobre 

a importância da aceitação da diversidade. 

3.5 PROGRAMAS QUE ESTIMULAM A LIDERANÇA FEMININA NA 
HOTELARIA 

 
Em virtude do que foi mencionado na sessão acima, sobre a promoção da 

diversidade, a inclusão dos grupos minoritários ao quadro de funcionários e os 

benefícios que essa inclusão traz para as empresas, nessa sessão são apresentados 

alguns empreendimentos hoteleiros que já possuem programas que estimulam a 

ascensão da mulher aos cargos de liderança. 

Segundo site oficial da Accor Hotels (2017), a rede hoteleira lançou em 2012 o 

WAAG (Women at Accor Hotels Generation). O projeto tem como objetivo promover 

a equidade de gêneros. O programa conta com várias iniciativas, como mentoring
6 e 

incentivo a discussões sobre protagonismo feminino (ACCORHOTELS, 2017). 

Esse projeto de desenvolvimento das líderes femininas foi criado pois a 

                                                
6 É uma ferramenta de desenvolvimento profissional e consiste em uma pessoa experiente ajudar 
outra menos experiente. 
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empresa acredita em um ambiente inovador. Ele consiste em aconselhamentos e 

compartilhamento de experiências feitas por líderes (homens e mulheres) com as 

mulheres que recebem essas orientações dos seus mentores. O projeto já integra 

4.400 membros em diferentes países; na América do Sul, 44% dos gerentes dos hotéis 

são mulheres. Segundo a revista Hotelier News, no Brasil, as mulheres, em 2016, 

representam 51% dos cargos de gerência da rede Accor. 

Segundo site da Marriott International, a empresa aposta em um ambiente 

inclusivo. Ela foi a primeira empresa de hospitalidade a criar um programa formal de 

diversidade e inclusão. Com relação às mulheres, a rede hoteleira dispõe de 

Workshops transculturais, iniciativa de desenvolvimento de mulheres líderes e 

treinamento para mulheres de nível executivo para a participação em conselhos de 

administração (MARRIOTT, 2018). 

Segundo a Publituris (2016), os hotéis Marriott ocuparam o 81ª lugar no Great 

Place to Work, com as mulheres representando quase 60% dos cargos de liderança 

da rede em todo o mundo. Em 2018, o Great Place to Work nomeou a Marriott em 

sétimo lugar como uma das melhores empresas para mulheres trabalharem. 

Outra rede hoteleira que promove a liderança feminina são os hotéis Slaviero. 

Foi apontado pela Revista Hotéis (2008) que a rede hoteleira Slaviero dispõe de 25% 

dos cargos de gerência para mulheres, sendo uma delas em posição de gerente 

regional, representando 33% dessa rede. 

Portanto, nota-se que algumas redes hoteleiras já estão aderindo medidas 

de promoção à igualdade entre os gêneros nos cargos executivos e, 

consequentemente, estariam aderindo a uma cultura inclusiva e igualitária. 

3.6 ESTUDO DOS RESULTADOS DAS MULHERES EM CARGOS DE 
LIDERANÇA 

 
Nessa sessão, foram utilizadas três pesquisas de trabalhos já apresentados 

sobre a ascensão das mulheres aos cargos de liderança nos empreendimentos 

hoteleiros. São eles: uma dissertação de mestrado de 2012 sobre o setor hoteleiro 

na cidade de Fortaleza Ceará; uma monografia de 2008; do setor hoteleiro no Distrito 

Federal e um artigo publicado junto a um Caderno de Estudos e Pesquisas do 

Turismo em 2016.Com base nos resultados dessas pesquisas, objetiva-se 

apresentar algumas percepções das mulheres em cargos de liderança nos 

empreendimentos hoteleiros, visando relacionar alguns pontos retratados por elas 
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com alguns dados já existentes na bibliografia. A escolha desses trabalhos é 

justificada por eles focarem na mulher em posição de liderança dentro do mercado 

hoteleiro, além deles representarem diferentes cenários do mercado hoteleiro ao 

longo da história em diferentes localidades do Brasil. 

Salvador (2012) categorizou as entrevistadas em diferentes grupos. Primeiro 

por idade (27 a 39 anos ou 44 a 70 anos), depois por estado civil (casada, divorciada 

ou solteira), por ter filhos ou não ter filhos, formação acadêmica (no turismo, em 

outras áreas ou no turismo com um complemento em outras áreas), tipo de 

administração no hotel, experiências nos cargos de liderança e, por fim, tempo na 

função exercida (que varia de 9 a 20 anos) 

Com a análise dos resultados dessa pesquisa, é visível como o segmento 

hoteleiro é receptivo a essas mulheres entrevistadas. Elas sinalizaram que nos 

hotéis onde trabalham, mesmo não existindo programas de desenvolvimento da 

mulher, são oferecidas as mesmas oportunidades para ambos os gêneros. Foi 

apresentado, nos resultados, que as mulheres obtiveram um avanço maior na 

carreira, dentro dos segmentos hoteleiros, mesmo aquelas com vivências em outras 

organizações. 

Um outro fator também exposto nos resultados foi a trajetória das entrevistadas 

com formação em turismo. Todas elas iniciaram suas carreiras em cargos mais 

operacionais e tiveram uma ascensão um pouco mais longa, comparado às demais 

entrevistadas com formação em outra área. Salvador (2012) salienta, como 

justificativa para esse fenômeno, o recente reconhecimento da formação em turismo 

no Brasil. 

Foi também apresentada uma percepção das entrevistadas sobre os estilos de 

liderança feminino e masculino. Foi apontado que a liderança feminina é mais 

afetuosa, comprometida, dinâmica, sensível e responsável; quanto à liderança 

masculina, foi declarado que os homens ainda possuem um estilo de liderança mais 

autoritário e pragmático, com pouca interação emocional com os membros das 

equipes. A autora expõe que, com base nos dados coletados, o estilo de liderança 

exercido por suas entrevistadas se adéquam ao estilo de liderança transformacional.  

Um dos desafios que foram relatados no resultado dessa pesquisa é a 

exigência de muito tempo dedicado ao trabalho e a flexibilidade de horários. As 

entrevistadas alegaram que, por ser um trabalho que exige uma dedicação maior, isso 

acaba interferindo na vida pessoal e é difícil encontrar um equilíbrio da mulher 
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executiva e da mulher na vida pessoal. 

Quanto à discriminação, é apresentado que essa situação não faz parte do 

cotidiano da amostra pesquisada. É declarado que nenhuma das entrevistadas sofreu 

ou presenciou alguma situação de discriminação. 

Outro objeto a ser analisado é o resultado da pesquisa feita pela autora Ana 

Carolina de Souza em sua monografia de 2008. A autora utilizou o método de pesquisa 

qualitativo que tinha como objetivo descrever “[...] os desafios em ser mulher executiva 

em uma organização hoteleira” (SOUZA 2008, p.39). 

A autora fez uso de entrevista semiestruturada para entrevistar seis mulheres 

e categorizou seus dados de pesquisa em quatro temáticas: a percepção sobre a 

valorização da diversidade e da mulher executiva no ambiente de trabalho; os desafios 

em ser mulher em uma organização hoteleira; o tratamento às mulheres na 

organização e experiências de preconceito e discriminação; expectativas e sonhos 

profissionais. 

O resultado dessa pesquisa, feita em um empreendimento hoteleiro em 

Brasília, corrobora com alguns pontos relatados na pesquisa anterior. Um deles é que 

as entrevistadas alegam que o segmento hoteleiro é mais receptivo à ascensão das 

mulheres comparado a outros segmentos organizacionais. 

O segmento hoteleiro está atrelado ao turismo e o turismo, segundo Salvador 

(2012), é uma atividade que é considerada mais receptiva à ascensão de mulheres. 

Em 2007, a Organização Mundial do Turismo (OMT) escolheu como tema “O Turismo 

abre portas para mulheres” para celebrar o Dia Mundial do Turismo. Esse tema 

ocasionou debates e celebrações das conquistas femininas dentro do turismo, além 

de sensibilizar sobre a importância da igualdade de gênero. 

Com os resultados dessas pesquisas, fica evidente que, na percepção das 

amostras estudadas, é mais favorável à ascensão das mulheres o segmento hoteleiro, 

devido às características femininas. A maior parte da amostra acredita que as 

empresas onde trabalham promovem oportunidades igualitárias para ambos os 

gêneros. 

Outro ponto levantado são os desafios do segmento hoteleiro. Foi apresentado 

que a grande responsabilidade em liderar um departamento e solucionar os problemas 

vivenciados no cotidiano é o grande desafio da mulher executiva. Além disso, a 

exigência de disponibilidade para o trabalho e como isso afeta a vida pessoal. Foi 

relatado também que as entrevistadas não acreditam que chegariam a esse cargo de 
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liderança se fossem do sexo masculino. 

As entrevistadas também afirmaram não conhecer nenhuma política interna de 

desenvolvimento para liderança feminina, mas a maioria acredita que o hotel onde 

trabalham oferece oportunidades iguais a ambos os gêneros. Em relação à 

discriminação, a maioria das entrevistadas afirmou nunca terem vivenciado uma 

situação preconceituosa e relataram não perceber uma discriminação por parte dos 

empregadores com relação ao estado civil e ter filhos. 

Com os resultados dessas duas pesquisas, é perceptível que as mulheres 

estão acreditando cada vez mais na ascensão aos cargos de liderança e se sentem 

mais seguras em ocupar esses cargos. Exemplo disso são alguns dados levantados 

pelo IBGE. 7Segundo pesquisas realizadas pelo órgão, a escolaridade da mulher 

presente no mercado de trabalho só aumenta, em janeiro de 2003 o percentual foi de 

51,3% contra 41,9% dos homens e em janeiro de 2008 esse percentual aumentou, o 

índice de escolaridade das trabalhadoras aumentou para 59,9% contra 51,9% da 

escolaridade dos homens. Segundo dados do IBGE (2018), a maior diferença de 

escolaridade se dá no ensino superior completo entre pessoas de faixa etária de 25 a 

44 anos, o percentual de homens com o ensino superior completo chega a 15,6%, 

contrapondo ao percentual de mulheres que atingiu 21,5%, indicando 37,9% superior 

ao dos homens. Todavia, mesmo as trabalhadoras tendo um índice maior de 

escolaridade, segundo o IBGE
8 (2018), as mulheres com o nível superior recebem 

76,5% do rendimento dos homens. 

Por fim, destaca-se o resultado da pesquisa do artigo publicado pelo Caderno 

de Estudo e Pesquisas no Turismo, feito pelas autoras Jammilly Brandão; Mayana 

Belmont; Joelma Temoteo em 2016. O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa 

qualitativa exploratória e descritiva, utilizando o método de entrevistas, na qual foi 

levantado o perfil de sete mulheres. 

Os resultados das pesquisas realizada nas redes hoteleiras na cidade de João 

Pessoa (PB) contou com uma amostra de 7 líderes de faixa etária de 25 a 40 anos, 

                                                
7 Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/noticias- 
censo.html?view=noticia&id=1&idnoticia=1099&busca=1&t=mulheres-nivel-superior-
recebem-60- rendimento-homens> Acesso em: 04 de maio de 2018 

 

8 Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de- 

noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-
homem.html> Acesso em: 13 de maio de 2018 

 

https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&amp;id=1&amp;idnoticia=1099&amp;busca=1&amp;t=mulheres-nivel-superior-recebem-60-rendimento-homens
https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&amp;id=1&amp;idnoticia=1099&amp;busca=1&amp;t=mulheres-nivel-superior-recebem-60-rendimento-homens
https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&amp;id=1&amp;idnoticia=1099&amp;busca=1&amp;t=mulheres-nivel-superior-recebem-60-rendimento-homens
https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&amp;id=1&amp;idnoticia=1099&amp;busca=1&amp;t=mulheres-nivel-superior-recebem-60-rendimento-homens
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem.html
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de diferentes hotéis. Com a análise dessa pesquisa, foi exposto que a maioria das 

mulheres entrevistadas obteve uma ascensão vertical dentro do próprio segmento 

hoteleiro; um dos principais fatores que contribuíram para essa ascensão foi a 

ambição pelo crescimento profissional. Também foi apresentado, que foi no segmento 

hoteleiro, onde as entrevistadas mais ascenderam profissionalmente. 

Com base na diferenciação dos estilos de liderança feminino e masculino, foi 

exposto que perante a percepção das entrevistas, as características da liderança 

feminina são: organização, detalhismo, sensibilidade, flexibilidade e maior interação 

com os membros da equipe, quanto ao estilo masculino foram atribuídas 

características como autoritarismo e praticidade. 

Quanto à discriminação de gênero, foi relatado por duas entrevistadas já terem 

vivenciado esse tipo de situação. Uma declarou ter sido intimidada por um funcionário 

durante um tempo e a segunda entrevistada apontou não ter passado em um processo 

seletivo por ser mulher. Foi apresentado também que as entrevistadas já adiaram 

projetos pessoais (casamento e maternidade) por questões profissionais. 

Com a análise das dificuldades de estarem em um cargo de gestão, as líderes 

apontaram, como um desafio a ser enfrentado, a necessidade de ter o comportamento 

esperado pela sua equipe, ainda é relatado um preconceito por parte dos homens com 

as mulheres nos cargos de liderança e um outro desafio seria a exigência de 

disponibilidade para o trabalho. 

Com o resultado dessas três pesquisas, é possível verificar que há uma 

semelhança nas percepções das entrevistadas das diferentes amostras. Ambas 

apresentaram um consenso sobre a receptividade do setor hoteleiro com a ascensão 

da mulher, manifestando que o segmento é mais propício à ascensão. Houve também 

uma concordância com as diferentes características da liderança feminina e 

masculina, também apontaram desafios semelhantes e a maior parte das 

entrevistadas relatou nunca ter vivenciado uma situação de discriminação por ser 

mulher. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA A PESQUISA DE CAMPO 

 
Nessa sessão é apresentada a pesquisa de campo do presente trabalho, 

tendo como objetivo destacar suas estratégias, técnicas e finalidade. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p.14), “[...] metodologia é a aplicação de 

procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção do 

conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos 

âmbitos da sociedade”. Mediante isso, a escolha da abordagem estratégica, método e 

objetivos é de suma importância para atingir os objetivos propostos pelo presente 

O método de pesquisa utilizado adequa-se ao dedutivo. Prodanov e Freitas 

(2013, p.27) conceituam esse método como um “[...] entendimento clássico, é o 

método que parte do geral e, a seguir, parte ao particular. A partir de princípios, leis 

ou teorias consideradas verdadeiras e indiscutíveis, prediz a ocorrência de casos 

particulares com base na lógica”. Por isso, o estudo faz uso do método dedutivo, pois 

ele parte de teorias já existentes que são a base para a compreensão das categorias 

de perfil de liderança, análise do mercado hoteleiro e a diferenciação entre os gêneros. 

O presente trabalho fez uso da abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa 

motivou-se pelo objetivo de compreender os fenômenos, por meio da coleta de dados 

por uso de entrevistas, visando à análise das experiências de cada indivíduo. (GIL, 

2008, p.9). 

Para o alcance dos objetivos do presente estudo, o tipo de pesquisa que se 

encaixa melhor é a pesquisa qualitativa exploratória. Segundo Prodanov e Freitas 

(2013), a pesquisa exploratória busca novos conhecimentos sobre o tema estudado. 

A escolha dessa pesquisa ocorreu, pois o presente trabalho busca novas 

percepções das mulheres a respeito da liderança no setor hoteleiro, visto que há poucas 

pesquisas concluídas sobre o tema. Segundo Gil (2008), as pesquisas exploratórias 

são realizadas para desenvolver, conceituar e trazer novos conceitos, principalmente 

para temas pouco debatidos. 

Nesse trabalho, foram entrevistadas 7 (sete) mulheres em maio. A técnica 

utilizada foi a “bola de neve”, Nelma e Bargatin (2011, p.332), define essa técnica 

como: 

[...] uma forma de amostra não probabilística utilizada em pesquisas sociais 
onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que 
por sua vez indicam novos participantes e assim sucessivamente. 
 

As duas primeiras entrevistadas atuam como líderes em uma rede hoteleira de 
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categoria luxuosa localizada na praia de Copacabana. A partir dessas líderes, 

começou uma rede de contatos, na qual as entrevistadas indicavam possíveis líderes 

para o presente estudo. Foram no total 4 redes hoteleiras, onde atuam as 

entrevistadas. Essas redes ficam localizadas na região da Zona Sul da cidade do Rio 

de Janeiro, no bairro de Copacabana e Ipanema. A escolha por esses bairros é 

justificada por essa rede de contatos, montada pelas próprias entrevistadas e pelo 

grande fluxo turístico da localidade. Segundo site Rio de Janeiro Aqui (2018)9, os 

bairros Copacabana e Ipanema possuem um grande número de hotéis por ter um 

grande potencial turístico. 

Como já mencionado, a técnica de pesquisa se deu por meio de entrevistas, 

semiestruturadas, permitindo que as entrevistadas discorressem livremente sobre o 

que estava sendo perguntado. As entrevistas foram feitas individualmente e ocorreram 

no local de trabalho das entrevistadas. Gil (2008) aponta que as entrevistas são 

bastante utilizadas com a finalidade de explorar os problemas humanos e de ter a 

possibilidade, a partir dela, de coletar dados, diagnosticar e obter orientação sobre 

esses problemas. 

Por fim, a técnica de pesquisa que se utilizou para a fundamentação teórica é 

a bibliográfica. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a importância da pesquisa 

bibliográfica se dá pela necessidade de verificar a veracidade dos dados coletados. 

Os autores ainda declaram que os demais tipos de pesquisas também envolvem um 

estudo bibliográfico pela necessidade de um referencial teórico. Para o presente 

estudo, foram selecionados livros, artigos e dissertações que contribuíssem para 

estruturar os dados fornecidos para entrevistas. 

 

4.1 PERFIL DAS ENTREVISTADAS 

 
Foram entrevistadas 6 mulheres, 5 ocupando cargos de gerência e 1 

ocupando cargo de supervisão de engenharia. A escolha por essa entrevistada que 

ocupa um cargo de supervisão e não de gerência, motivou-se por ela estar em uma 

posição de liderança em um ambiente predominantemente masculino no 

empreendimento hoteleiro. 

 

                                                
9 Disponível em:< http://www.riodejaneiroaqui.com/pt/bairros-zona-sul.html> Acesso em: 20 de maio de 
2018 

http://www.riodejaneiroaqui.com/pt/bairros-zona-sul.html
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Abaixo, segue a tabela listando o perfil de todas as 

entrevistadas: Quadro 1: Perfil das entrevistadas 

ENTREVISTADAS 
CARGO 
OCUPADO  

IDADE 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA  

TEMPO 
NA 
EMPRESA 

TEMPO NO 
CARGO 
ATUAL 

A 
Supervisora 

de 
manutenção 

24 
Engenharia 

Civil 
4 anos  1 ano  

B 
Gerente de 
governança  

50 Biologia  3 anos 3 anos  

C 
Chefe 

executivo  
31 Gastronomia  3 meses 3 meses 

D 
Gerente de 

hospedagem 
26 Turismo 

1 e 8 
meses 

5 meses 

E 
Gerente de 
governança  

26 Hotelaria  4 anos  2 anos 

F 
Gerente de 

vendas  
25 Turismo  6 anos 9 meses 

G 
Gerente de 

grupos e 
eventos  

35 Turismo  12 anos 3 anos  

Fonte: Elaboração da autora  

 
 

4.2 DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 

A entrevistada A ocupa o cargo de supervisora de engenharia do hotel e sua 

responsabilidade é supervisionar as tarefas de caráter técnico, elaboração de 

projetos, manutenção de máquinas e equipamentos e organizar toda a parte 

administrativa do setor. Segundo a entrevistada, é ela quem cuida de todo o 
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orçamento referente ao departamento de manutenção, monta escalas, planilhas, além 

de supervisionar como estão sendo executados os trabalhos realizados pelo 

departamento. 

A entrevistada ainda relata ser responsável por manter as condições 

adequadas dos diversos equipamentos do local em que trabalha, promover inspeções, 

objetivando analisar a necessidade de realização de manutenção preventiva e 

corretiva, supervisionar os serviços de instalação, programar os serviços referentes a 

pequenas instalações, serviços de manutenção e funcionamento de máquinas, 

elaborar projetos de desenvolvimento de dispositivos para máquinas e equipamentos, 

selecionar e contratar serviços de terceiros para consertos em equipamentos, 

mediante uma avaliação técnica e supervisionar o recebimento, inspecionando os 

materiais recebidos, assegurando sua conformidade com as especificações. 

A entrevistada B é gerente do departamento de governança. A governança 

cuida do principal produto de venda do hotel: os quartos. Além de cuidar também de 

todas as áreas públicas, como lobby, academia, banheiros de uso comum, salas de 

trabalhos e salões de eventos; é responsabilidade do gerente desse setor garantir que 

todo esse trabalho esteja sendo feito com perfeição, além de cuidar da parte 

administrativa do departamento. 

A entrevistada relatou ser responsável por muitos processos dentro do 

departamento, entre eles cuidar do orçamento deferido ao setor, é função do gerente 

acompanhar como estão sendo distribuídos os gastos, elaborar planos de estratégias 

para alavancar o departamento, buscando melhorias e a satisfação dos hóspedes e 

da sua equipe, supervisionar a qualidade do serviço que está sendo prestado, 

acompanhar e orientar a equipe de supervisão, assegurando que a equipe garanta o 

oferecimento de um serviço de qualidade, selecionar e contratar funcionários e 

serviços de terceiros quando houver necessidade, efetuar desligamentos de 

funcionários e aplicar advertências, acompanhar a qualidade dos serviços prestados 

pela lavanderia, realizar pedidos de compras mediante a demanda do departamento e 

verificar se os membros da sua equipe estão participando dos treinamentos oferecidos 

pela empresa. 

A entrevistada C ocupa o posto de chefe executivo, portanto é de sua 

responsabilidade conduzir toda a equipe da cozinha, elaborar cardápios, pedidos de 

compras ou até mesmo a efetuação da compra. Ela cuida de toda a parte 

administrativa do departamento e analisa a qualidade dos pratos que estão para ser 
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servidos. 

É de responsabilidade da entrevistada planejar a execução do prato, o pré-

preparo, o preparo, a finalização, a qualidade dos alimentos e os métodos de 

cozimento. Ela supervisiona e orienta os serviços dos seus cozinheiros, os métodos 

de preparo e a manipulação e armazenamento dos alimentos para garantir que tudo 

esteja sob as normas da vigilância sanitária. Também realiza seleção, contratação e 

treinamento de funcionários, os desligamentos de funcionários e aplica advertências 

e feedbacks. O pedido de compras de uniforme e utensílios para cozinha e o controle 

de estoque também fazem parte das suas atribuições. 

A entrevistada D ocupa o cargo de gerente de recepção. Tal posto visa cuidar 

de todo o departamento de recepção. É de responsabilidade desse cargo: selecionar, 

contratar e treinar os funcionários, efetuar desligamentos de funcionários e aplicar 

advertências, cuidar do orçamento deferido ao setor. É função do gerente acompanhar 

como estão sendo distribuídos os gastos do setor, elaborar planos de estratégias para 

alavancar o departamento, buscando melhorias e a satisfação dos hospedes e da sua 

equipe, supervisionar a qualidade do serviço que está sendo prestado e acompanhar 

e orientar a equipe de supervisão, assegurando que a equipe garanta o oferecimento 

de um serviço de qualidade. 

A entrevistada F ocupa o cargo de gerente de vendas do hotel. O posto envolve 

a venda dos produtos oferecidos pelo hotel e está sempre buscando diminuir a grande 

sazonalidade que ocorre durante o ano. O departamento de vendas tem por objetivo 

promover o hotel, visando manter uma alta taxa de ocupação de todos os períodos do 

ano. 

A entrevistada apresentou ser responsável por selecionar, contratar e treinar 

seus funcionários, definir um planejamento e estratégias para contatar clientes, 

empresas e grupos, realizar pedidos de compra mediante a demanda do 

departamento, verificar se os membros da sua equipe estão participando dos 

treinamentos oferecidos pela empresa, orientar a equipe quanto ao atendimento ao 

cliente, promover os eventos e ressaltar as qualidades do hotel, por meio do 

marketing, supervisionar as atividades de sua equipe, assegurando que todos estejam 

cumprindo o planejamento e verificar a viabilidade de novos negócios. 

A entrevistada G ocupa o cargo de gerente de grupos e eventos do hotel e é 

de sua responsabilidade atrair público para o hotel. Assim como a gerente de vendas, 

também é de sua responsabilidade diminuir a sazonalidade existente em 
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determinados períodos do ano. 

A entrevistada declarou ser de sua responsabilidade selecionar, contratar e 

treinar novos funcionários, selecionar e contratar serviços de terceirizadas quando 

houver necessidade. É responsável, também, por maximizar as vendas de grupos e 

eventos do hotel, potencializando a satisfação do cliente para sua fidelização, planejar 

estratégias para alavancar o hotel, fazer escalas de funcionários, cuidar de todo o 

orçamento de setor, aplicar advertências quando necessário, realizar pedidos de 

compra, supervisionar a performance da equipe e inspecionar a execução de projetos.  

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO 

 

Nessa sessão, foram apresentados os dados coletados na pesquisa de campo, 

junto a um levantamento bibliográfico com teorias de alguns autores. 

 

4.3.1 MERCADO HOTELEIRO COM RELAÇÃO À ASCENSÃO DA MULHER 

 

Salvador (2012) aponta o turismo como um ramo mais abrangente à 

diversidade e, por essa razão, a ascensão da mulher, e outros grupos minoritários, 

seria favorecida nesse segmento mais do que em outras organizações. 

Mullins (2004) descreve o ambiente hoteleiro como multicultural, sendo um 

ramo comprometido à inclusão das diversidades, sendo assim um facilitador das boas 

relações entre funcionários e clientes. O autor também sinaliza a importância do 

profissional da área de hospitalidade entender o significado das diferenças culturais 

para que se estabeleça uma relação de respeito com os clientes e com os demais 

funcionários. 

Castelli (2006) afirma que os empreendimentos hoteleiros precisam de 

balizadores de conduta diários para o alcance dos valores e missões estabelecidos, 

como o respeito às diferentes pessoas e suas culturas, a ética social, a disciplina, com 

atitudes que propiciam um ambiente formal. Além disso, é preciso comprometimento 

para estimular os outros colaboradores a manterem uma boa performance no trabalho. 

Por esse viés, de que o turismo é um mercado onde as barreiras são mais 

baixas para a ascensão de grupos minoritários e por a hotelaria estar diretamente 

inserida nesse setor, foram feitas perguntas às entrevistadas, objetivando analisar a 

percepção delas sobre a receptividade dos empreendimentos hoteleiros com a 
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liderança feminina. 

A entrevistada B corrobora com a afirmação feita por Salvador (2012), na qual 

o turismo seria mais receptivo às diversidades sociais. A entrevistada relata que há 

uma grande diversidade de pessoas trabalhando dentro dos segmentos hoteleiros: 

Para mim, a hotelaria é bem abrangente. Nós vemos pessoas de todas as 
nacionalidades, de todas as raças, orientações sexuais, você vê de tudo 
no hotel. Eu vejo o segmento hoteleiro com uma aceitação maior da 
diversidade. (Entrevistada B) 

 
A entrevistada G considera os empreendimentos hoteleiros serem mais 

amistosos com gênero feminino devido as características femininas: 

Sim, o ambiente hoteleiro é focado em detalhes, e muitas vezes esses 
detalhes são tratados com mais atenção e cuidado por times 
predominantemente femininos. (Entrevistada G) 

 

A entrevistada E declara que, cada vez mais, diferentes empresas hoteleiras 

estão reconhecendo a liderança feminina e que as mulheres estão, cada dia mais, se 

desenvolvendo e ascendendo como profissionais em cargos de poder: 

As mulheres têm se colocado muito bem no mercado hoteleiro, e muitas 
bandeiras tem reconhecido o valor da mulher, o que nos abriu muitas 
portas. A propriedade que eu atuo (estou ainda na licença maternidade), 
tem 65% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. (Entrevistada E) 

 
De acordo com os relatos da Entrevistada A, a cultura hoteleira é propícia à 

entrada da mulher e, consequentemente, ao seu desenvolvimento: 

Eu acho que a cultura hoteleira exige umas características mais femininas, 
não por que a mulher seja mais organizada, mas por a mulher ter mais jeito 
para lidar com o hóspede e ser sensível. Eu acho que é por isso que a 
mulher é mais bem recebida no mercado hoteleiro. (Entrevistada A) 

 

Já a entrevistada C não concorda sobre ter uma facilidade de ascensão na 

hotelaria mais do que em outras organizações. A entrevistada acredita que há uma 

grande influência da sociedade nas pessoas: 

[...] não necessariamente, eu acredito que desde que nós nascemos nós 
somos manipulados pela sociedade e até mesmo pelos nossos pais a 
seguir na profissão que eles escolheram, a ter a mesma religião que eles, 
a ter o mesmo time de futebol e para mim essa manipulação é uma coisa 
histórica que acontece há muito tempo e é como acontece a formação 
cultural de uma sociedade, essa diferença social em algum momento foi 
implantado dentro da sociedade para nunca haver paz, mas eu ainda 
acredito que não tenha diferença de facilidade da ascensão da mulher nos 
cargos hoteleiros para outros segmentos, eu vejo como um problema 
social, na qual as mulheres estão conseguindo ultrapassar. (Entrevistada 
C) 

 

A entrevistada D também não acredita que há uma mudança de paradigma 



43 
 

na ascensão da mulher no segmento hoteleiro. A entrevistada questiona sobre o 

perfil dos cargos que são ocupados pelas mulheres, declarando que geralmente são 

cargos que trazem à tona o aspecto da feminilidade: 

Por que eu não vejo tantas mulheres na gerência, apesar de ter muitas 
mulheres na recepção e nos cargos de governança. Na minha opinião, 
essa maior concentração de mulheres para esse cargo se dá pelo aspecto 
de feminilidade que nós mulheres damos. Eles pensam que colocar uma 
mulher fazendo quarto pode passar mais confiança para o hóspede e o 
mesmo acontece na recepção, exceto o recepcionista noturno, por que 
quando um homem chega, ele se sente mais confortável em lidar com outro 
homem, se é para tomar decisão, um homem não tem confiança de falar 
com uma mulher. Muitos hóspedes quando chegam e pedem para falar 
com a gerência e eu me apresento, as pessoas se assustam, não levam 
muita fé. (Entrevistada D) 

 

E por fim, a entrevistada F considera que o mercado hoteleiro é mais receptivo 

à ascensão das mulheres em determinados setores, mas também declara que 

existem oportunidades iguais no empreendimento onde atua: 

A empresa tem muitas mulheres em atuação e em cargos de liderança, e 
não importa se você é homem ou mulher, se você é bom no que você faz, 
você terá as mesmas oportunidades. Porém, ainda vejo uma grande 
participação das mulheres em cargos mais operacionais e poucas 
mulheres em cargos mais burocráticos. (Entrevistada F) 

 

Considerando a fala da entrevistada D e F, nota-se uma concordância com 

os argumentos levantados por alguns autores (NOGUEIRA 2009, KATO, 2008; 

KINNAIRD e HALL, 1996 apud SALVADOR, 2012), o de que há uma segregação 

ocupacional sobre os cargos que são destinados às mulheres, que são cargos 

considerados como mais “femininos”. 

Para Katos (2008), dentro da hotelaria existem cargos que são 

majoritariamente voltados para as mulheres, que são os cargos de camareira, 

recepcionista, cozinheira, coordenadoras de eventos, entre outros. Kinnaird e Hall 

(1996 apud SALVADOR 2012, p.62) apontam que “[...] a maneira como a atividade 

turística é guiada, geralmente é espelho do pensamento crítico da sociedade”. 

Diante dos perfis dos cargos que são ocupados majoritariamente por mulheres, 

é observado que o mercado hoteleiro utiliza estereótipos traçados para o gênero 

feminino, de quando a mulher só era responsável pelos cuidados da casa e da criação 

dos filhos, o que é projetado para os empreendimentos. 

Quando questionadas sobre as vantagens e desvantagens de atuar no 

mercado hoteleiro, todas as entrevistadas apontaram basicamente os mesmos 

pontos. 
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As entrevistadas apontaram como vantagens o conhecimento nas diferentes 

áreas que a hotelaria abrange e a vivência de novas experiências. As grandes trocas 

de experiências que ocorrem dentro da hotelaria e também a possibilidade de 

conhecer procedimentos de diferentes setores, em razão de que os setores dentro 

da hotelaria se correlacionam bastante. Já como desvantagem, elas declararam a 

grande disponibilidade que a hotelaria exige dos profissionais da área: 

Acredito que a maior vantagem é vivenciar o que a hotelaria de luxo pode 
te mostrar, como experiências gastronômicas, participação de eventos, 
adquirir fluência em idiomas, conhecer pessoas do mundo inteiro, enfim, 
com a hotelaria eu passei a conhecer um mundo novo. E a maior 
desvantagem é que se você é líder operacional, que é o caso da 
governança, os seus finais de semana e feriados não estão garantidos, a 
rotina ainda que em cargo de liderança não é pré-estabelecida, e mesmo 
como gerente, no dia 1° de janeiro você vai estar de manhã no hotel, mesmo 
tendo saído no dia 31 de dezembro tarde. (Entrevistada E) 

 
A desvantagem é o nível de responsabilidade que eu tenho, por que não 
afeta só o meu trabalho, afeta o trabalho das outras pessoas. E a 
vantagem, é que eu tenho abertura com o mundo todo, é o mundo todo 
passando, então as vezes você troca experiência, eu acho que acontece 
muita troca dentro da hotelaria, troca de informações, de tipos de trabalho, 
tem muita gente que vem de outras redes e para mim a vantagem é a troca 
de experiências. (Entrevistada A) 

 
É perceptível nos relatos da entrevistada F que ela também corrobora com 

as vantagens e desvantagens apontadas pelas entrevistadas A e E: 

 
Para mim, a maior vantagem é ter a possibilidade de vivenciar novas 
experiências, poder trocar experiências e ter uma possibilidade de 
crescimento contínuo que a hotelaria me oferece, pois além de crescer de 
cargo, eu tenho a possibilidade de tentar novas experiências em outros 
hotéis na Rede e a desvantagem seria ter a disponibilidade que o trabalho 
exige, trabalhar com hotelaria tem que ter uma dedicação muito grande 
tranquilo que você faz e saber se adaptar diariamente com os desafios. 
(Entrevista F) 

 

A entrevistada G também corroborou com as vantagens das demais 

entrevistadas, porém expõe uma desvantagem mais voltada para o âmbito 

comercial: 

Dentre as vantagens é você ter fácil mobilidade: nas grandes empresas 
com hotéis de várias marcas é comum você conseguir deslocamentos 
(laterais ou promoções) e continuar trabalhando na rede. Dentre as 
desvantagens, ainda é a canabalização dos hotéis, que mesmo pós-
Olimpíada continuam aplicando de maneira desesperada políticas de 
preços baixos, o que faz com que o segmento não retome de vez o fôlego 
mesmo depois de mais de um ano após os jogos olímpicos. (Entrevistada 
G) 

 

Levando em consideração o segmento hoteleiro ser mais amistoso com a 
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ascensão da mulher aos cargos de liderança, houve uma discordância nas opiniões 

das entrevistadas. Duas entrevistadas alegam achar o ambiente hoteleiro mais 

favorável ao desenvolvimento da mulher, em comparação às demais organizações. 

A entrevistada E considerou que o ambiente hoteleiro onde trabalha é amistoso com 

a ascensão da mulher, mas informou que isso pode variar conforme a rede. Já as 

entrevistadas C, G e F relataram que as empresas estão priorizando mais a questão 

de ser um profissional competente e deixando de lado as diferenças de gênero. Por 

fim, apenas a entrevistada C alegou não perceber uma maior receptividade no 

segmento hoteleiro em comparação às demais organizações. 

Portanto, verifica-se que no mercado hoteleiro, apesar de ser um mercado 

onde há muitas mulheres no topo da hierarquia, ainda há uma percepção de 

segregação dos cargos com perfis dos estereótipos traçados pela sociedade. 

Todavia, as entrevistadas mostraram-se bastante convencidas de que as mulheres 

estão cada vez mais ascendendo e sabendo se posicionar diante o mercado. 

 
4.3.2 LIDERANÇA FEMININA E MASCULINA 

 
Mediante as características de feminilidade mencionadas pelas 

entrevistadas, nessa sessão, foram retratadas as diferenças na liderança feminina 

e masculina, considerando a forma como as líderes se relacionam com seus 

seguidores e a percepção delas sobre como é uma liderança masculina e uma 

liderança feminina. Essa sessão também tem como finalidade identificar a liderança 

feminina e masculina como uma liderança transformacional e transacional. 

Cada gênero contribui com as suas características e peculiaridades para a 

construção do ambiente organizacional. Desse modo, foi observado que há uma 

diferença na forma como líderes femininos e líderes masculinos lideram sua equipe. 

Gurian e Annis (2010, p. 6) afirmam que “[...] a força de trabalho é multigeracional, 

compõe-se de homens e mulheres que não são apenas semelhantes, mas também 

diferentes. Cada um contribui com a sua natureza masculina ou feminina para o 

trabalho diário”. 

A partir dessa citação, as entrevistadas foram indagadas sobre as diferenças 

das lideranças e a maioria das entrevistadas alegou que acredita ter uma diferença 

na liderança feminina e masculina. 

Eu acredito que a mulher tem mais jeito para lidar com a hospitalidade, a 
mulher tem isso desde que nasceu, até mesmo pela forma como a mulher 
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é criada. A mulher tem mais empatia, ela consegue se colocar no lugar do 
próximo, ela constrói uma relação interpessoal com a sua equipe e isso é 
muito bom para o segmento hoteleiro, principalmente por que em todos os 
setores temos que lidar com pessoas e o trabalho do hoteleiro é 
exatamente esse, lidar com pessoas. Já a liderança masculina é mais 
racional, eles tomam decisões mais rápido, justamente por não 
construírem uma relação interpessoal com a equipe, para os homens tudo 
é uma questão de números, apesar de existirem mulheres que liderem 
dessa forma, eu vejo que as mulheres levam em consideração mais coisas, 
como as características das pessoas, a forma como ela trabalha e 
comportamento. A mulher tem um olhar mais holístico, ela olha para todos 
os pontos e homem não, acredito eu, que homem só olhe para um lado. 
(Entrevistada D) 

 

A entrevistada C aponta também algumas características que definem um 

pouco como é uma liderança masculina e feminina: 

Para mim, a liderança masculina ela é 100% racional, eles pensam muito 
mais no momento, e as mulheres são muito mais detalhistas, eu conheço 
chefes muitos bons, mas para mim sempre por trás de um chefe muito bom 
há uma grande mulher. A mulher ela ouve mais, ela tem um olhar diferente 
sobre as coisas, com relação à cozinha ela é mais delicada. (Entrevistada 
C) 
 
 

Gurian e Annis (2010) apresentam a liderança feminina como mais intuitiva 

nas tomadas de decisões. Os autores declaram que as mulheres têm a capacidade 

de ouvir mais o que a sua equipe tem a dizer e, a partir disso, elas tomam as devidas 

providências. Já os líderes masculinos são mais dedutivos com as tomadas de 

decisão. A entrevistada B ressalta exatamente esse ponto entre as lideranças: 

Eu acredito que a mulher é mais intuitiva, ela é mais cuidadosa, detalhista, 
precavida, ela toma atitudes um pouco mais conscientes e eu acho que vai 
um pouco mais de carinho também, principalmente no lidar com o 
funcionário ela é mais interpessoal, ao meu ver, a liderança feminina é mais 
tranquila e a masculina tem um outro viés, os homens são mais brutos e 
imediatistas. (Entrevistada B) 

 

A entrevistada F também acredita que a liderança masculina seja mais 

dedutiva. A entrevistada também aponta que as líderes femininas tendem a construir 

uma relação mais interpessoal com os membros da equipe. 

[...] o homem é mais prático, com um homem as coisas são mais diretas, 
já com mulher por mais que ela seja profissional e rígida, ela tem mais 
empatia de se colocar no lugar do outro, de ver o que está acontecendo e 
conversar, ela vai tentar entender o que está acontecendo para tomar uma 
decisão e não partir logo para uma punição e advertências. (Entrevistada 
F). 
 

 

A entrevistada G relata considerar a existência de diferentes estilos de 

liderança entre os gêneros e considerar o senso comum entre as características 
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atribuídas aos gêneros, corroborando com os argumentos de Nogueira (2009) que 

considera que a existência da segregação dos cargos ocupacionais está ligada à 

ideia das diferenças entre os gêneros partilhada pelo senso comum e os 

estereótipos a eles atribuídos: 

Sim, mas independente de gênero, cada líder tem personalidade e caráter 
diferentes. Eu poderia falar sobre as generalizações mais comuns aqui que 
é o fato de mulher ser mais atenciosa e detalhista, e o homem possuir uma 
visão macro e ser mais direto ao ponto. Entretanto, após trabalhar 12 anos 
na mesma empresa posso concluir que isso não passa de discursos 
generalistas e na prática você não consegue delimitar uma diferença tão 
característica assim entre uma liderança feminina e uma liderança 
masculina. (Entrevistada G). 

 

Foi também perguntado às entrevistadas como é a relação diária delas com 

a equipe, como elas tomam as decisões importantes para o setor e como a equipe 

reage às decisões delas. Essas perguntas tinham o intuito de julgar a liderança da 

entrevistada como transformacional e transacional. 

Quando questionadas sobre a forma de se relacionar com a equipe e como 

era essa relação diariamente, todas as entrevistadas alegam ter uma boa 

convivência com os seus seguidores. 

A entrevistada E discorre sobre ter uma liderança mais participativa, 

permitindo que seus seguidores tenham autonomia para tomar decisões: 

Costumamos tomar as decisões em conjunto (eu e a equipe de 
supervisores), em uma reunião semanal debatemos os pontos de melhoria 
do departamento, e colocamos as ideias que podem ser implantadas no 
departamento. Assim, neste mesmo momento já conseguimos discutir a 
viabilidade de tais ideias e decisões, e qual a melhor forma de informar o 
restante da equipe (camareiras, ASG, mesárias e estagiários). Quando se 
trata de uma decisão que não cabe a nós discutirmos, e sim acatarmos, 
trato primeiramente com a equipe de supervisores, discutimos mais uma 
vez como será repassado para o restante da equipe, e assim o fazemos  
 
[...] Quando falo em equipe, se trata todo o departamento de governança, 
mas costumo dizer que quem responde para mim é a equipe de 
supervisores, e a equipe de camareiras a eles, assim conseguimos manter 
de forma distinta a hierarquia, o que facilita a gestão do departamento. Com 
os supervisores temos um grupo no whatsapp o qual todos podem me 
procurar e tirar suas dúvidas, o acesso deles a mim deve ser rápido e livre 
com o intuito de apoiá-los em uma tomada de decisão, tanto pelo celular, 
como pessoalmente. Com as camareiras e ASG é um pouco diferente, 
como não sou a liderança direta deles o relacionamento diário é mais 
afetivo, eu sou o apoio que elas buscam tanto para problemas pessoais 
(que são muitos) quanto profissionais. A porta da minha sala está sempre 
aberta, e mesmo quando está fechada, tem um vidro para conseguirem ver 
se estou em reunião com alguém, ou realizando algum trabalho que 
demande mais atenção. Nesse sentido, criei um ambiente onde elas se 
sintam à vontade para me procurar e assim tratarmos de resolver seus 
problemas, ou apenas conversar. Nesses anos como governanta, aprendi 
que a equipe trabalha para o seu líder, e não para empresa, por isso é 
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importante manter toda sua equipe próxima e ser um exemplo para eles. 
(Entrevistada E) 
 

 
A entrevistada C relata sua liderança também como uma liderança 

participativa, apesar dela ser a única efetivamente a tomar as decisões, a 

entrevistada relata que procura sempre ouvir o que a sua equipe tem a dizer e, após 

ouvir, ela toma as decisões que considera plausíveis para cada situação e aponta 

que, em algumas decisões, há uma resistência inicial por parte da equipe, porém, 

posteriormente, recebe feedbacks positivos pelas suas decisões: 

Eu acredito que as minhas decisões sejam coerentes, pois eu tomo uma 
decisão com base naquilo que eu vejo que é o melhor para o trabalho da 
equipe como um todo. No início houve um pouco de resistência da equipe 
com algumas coisas novas que implementei, mas depois eles aceitaram e 
me passaram um feedback positivo sobre as mudanças implantadas. 
(Entrevistada C) 

 

Em relação, à relação diária com a equipe, a entrevistada argumenta que 

busca promover o potencial de cada cozinheiro, trazendo melhorias para o 

departamento e, assim, estabelecendo um clima amistoso dentro da cozinha: 

Eu procuro observar o potencial de cada cozinheiro e trabalhar em cima 
desse potencial. Às vezes eu tiro esse cozinheiro da sua zona de conforto 
para lhe mostrar que para ser um cozinheiro completo precisa saber fazer 
tudo, então eu procuro desenvolver o potencial de cada membro da minha 
equipe e a nossa relação diariamente é boa, eu procuro ouvi-los, filtrar as 
informações que eles me passam para liderá-los. Sempre dou feedbacks 
para que eles possam saber os seus pontos fortes e os pontos que ainda 
devem ser melhorados. (Entrevistada C) 
 

Todavia, a entrevistada B não relatou nenhuma participação dos membros 

da sua equipe na tomada de decisão junto a ela, porém, declarou que toma as 

decisões com muita cautela e sempre pensando em como essa decisão pode 

interferir no trabalho desenvolvido pelo departamento: 

Todo dia a gente toma decisões importantes, são decisões que podem 
desestruturar toda a equipe e botar por baixo todo um trabalho. A parte 
pessoal é o lugar onde encontramos mais problemas, você lidar com o 
funcionário, eu acho que é a parte que temos que pesar muito, pensar 
bastante, a questão da demissão, da advertência, da suspensão e eu 
acredito que todas as decisões tomadas na governança são muito 
importantes, pois ela pode interferir diretamente na questão do custo, como 
eu presenciei no outro hotel, por exemplo, em uma compra errada de 
uniformes, que iria dar um prejuízo muito grande para o setor, eu tive que 
corrigir, tive que reestruturar e refazer o pedido todo, por que o pedido foi 
feito sem fundamento, então eu tive que cancelar o pedido, fazer um 
levantamento das peças e refazer o pedido de compra, e isso foi 
importantíssimo, pois a compra de uniforme interfere diretamente na 
operação, como os funcionários vão trabalhar sem uniforme? E quando 
forem contratados novos funcionários? Tem que ter um pequeno estoque 
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com uniformes disponíveis, então tudo isso pra mim é uma decisão 
importante. (Entrevistada B) 

 

Tendo em consideração a relação diária da entrevistada com a sua equipe, 

ela afirmou ser uma relação tranquila e apontou a importância de estar presente na 

rotina do seu departamento: 

A nossa relação é boa, muitas vezes é como se eu fosse uma psicóloga 
para eles. Ter uma relação de proximidade com a equipe para mim é muito 
importante, principalmente por ser um setor que lida com muitas pessoas. 
(Entrevistada B) 

 
O mesmo ocorre com a entrevistada G, que declara tomar medidas visando 

os prós e os contras da sua decisão e relata que a sua equipe reage de maneira 

positiva às suas decisões: 

Todos os impactos (negativos e positivos) foram ponderados, e a decisão 
foi tomada considerando os prós e contras que viram com ela. Geralmente 
eles aceitam, e caso algum detalhe não fique claro, eles questionam, no 
sentido de querer entender o motivo da mudança e o que será necessário 
da parte deles de fazer diferente daquele momento em diante. 
(Entrevistada G). 

 
Considerando a relação diária da entrevistada com a sua equipe, percebe-se 

que ela atribui responsabilidade e autonomia aos membros da sua equipe: 

Nos comunicamos diariamente com um briefing diário, com cada um 
informando a sua agenda do dia e as reuniões que participará. Assim a 
equipe sabe por onde estaremos e onde estamos concentrando os nossos 
esforços naquele momento. (Entrevistada G) 

 
A entrevistada A apresentou uma liderança democrática que proporciona a 

integração da equipe junto a ela. Ela ressaltou a importância da opinião dos seus 

liderados quando ela necessita tomar uma decisão, porém apontou que em algumas 

situações não é possível levar em consideração a opinião de todos: 

Todas as decisões são importantes, por sermos uma equipe pequena, 
gosto de ouvir o que todos têm a dizer, principalmente para entender o 
ponto de vista de todos e ter uma visão mais abrangente das minhas 
possibilidades para, assim, tomar a melhor decisão possível para equipe, 
mas nem sempre posso fazer isso, tenho que tomar muitas decisões sobre 
o orçamento do setor e corte de custos e às vezes prefiro tomar sozinha 
essas decisões. (Entrevistada A) 

 
A entrevistada também declarou ter uma relação bem amigável com os 

membros da equipe e sempre quando há alguma discordância, ela busca entender 

o ponto de vista do seu seguidor e apresentar o seu ponto de vista: 

A minha relação com a equipe é boa, desde que eu comecei como 
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estagiária a nossa relação é boa, eles sempre foram muito abertos comigo. 
Quando eu fui contratada, eles sempre me ajudaram e agora como 
supervisora, a gente discute muitas ideias, eles me respeitam bastante, é 
bem tranquila a nossa relação. De vez em quando, surgem algumas 
discordâncias, mas isso é facilmente resolvido com uma conversa 
esclarecedora, onde podemos discutir sobre os nossos pontos de vista. 
(Entrevistada A) 

 
O mesmo acontece com a entrevistada F, que apontou uma liderança muito 

participativa e também orientada, apesar de ser quem traça as metas da sua equipe, 

ela apontou sempre buscar a participação dos seus colaboradores com ideias e 

estratégias para alavancar o setor. 

Como gerente de vendas eu procuro estar sempre atenta a tudo a minha 
volta, e busco sempre medidas para atrair público para o hotel e tentar 
diminuir a sazonalidade que acontece em determinados períodos no ano e 
é fundamental a participação das minhas colaboradoras, para que juntas 
possamos planejar estratégias e planos para atrair os hóspedes e 
alcançarmos os nossos objetivos. (Entrevistada F) 

 

A entrevistada declarou possuir uma boa relação com a equipe, 

principalmente pelo fato dela ser uma líder que leva em consideração a opinião dos 

membros: 

A minha relação com a minha equipe é muito boa, tanto profissionalmente 
como pessoal e eu acredito que essa boa relação se dá ao fato de eu 
permitir a participação de todos no planejamento estratégico. (Entrevistada 
F) 

 
Por fim, a entrevistada D relatou que muitas decisões foram tomadas 

sozinhas, mas, sempre que questionada, ela se permitiu ouvir as opiniões dos seus 

seguidores e as levou em consideração quando possível: 

Eu geralmente tomo as decisões sozinha, porém em determinadas 
situações que eu procuro a participação da minha equipe, principalmente 
quando é necessário traçar algum plano de ação para alavancar o setor, 
acredito que a opinião deles me permite ter uma visão mais holísticas sobre 
as medidas que podemos tomar. (Entrevistada D) 

 

A entrevistada D também apontou ter uma boa relação com os membros de 

sua equipe: 

A nossa relação diariamente é de amizade e respeito. (Entrevistada D) 

 
Mediante as informações obtidas pelos relatos das entrevistadas, é 

observado um estilo de liderança bem participativo, que faz a integração da equipe 

junto a elas na tomada de decisões do setor, estabelecendo uma relação 

interpessoal com os membros da equipe. Julga-se, portanto, que o estilo de 

liderança exercido por elas é um estilo mais democrático e transformacional.  
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Caxeiro (2014) define a liderança transformacional como uma liderança que 

promove mudanças profundas nas habilidades e comportamentos dos seus 

seguidores, tornando-os mais comprometidos em alcançar o objetivo da 

organização pela confiança e admiração que eles têm pelo seu líder, como 

declarado pela entrevistada E, que afirma que é preciso ser um exemplo para sua 

equipe. 

A liderança transformacional, segundo Goes (2011), é quando o líder constrói 

uma relação de confiança e admiração por parte dos seus seguidores. A autora ainda 

declara que um dos papéis do líder nessa liderança é ajudá-los a tomar decisões 

com iniciativas que promovam melhorias no local de trabalho. 

Em vista disso, nota-se que a maior parte da amostra descreve ter uma 

relação com os seus seguidores com características de uma liderança 

transformacional, em que elas buscam uma maior integração da equipe na tomada 

de decisões e ser exemplo para os seus seguidores. Nesse sentido, trabalham no 

potencial de cada membro, tornando-os mais preparados e confiantes e mantendo 

uma relação mais interpessoal com a sua equipe. 

Com as descrições das entrevistadas, também é possível constatar que a 

liderança feminina tende a construir uma relação mais afetiva e interpessoal com os 

seus seguidores. Gurian e Annis (2010, p. 59) declaram que “líderes mulheres 

tendem a ser mais interativas, preferindo prolongar e priorizar as interações até que 

seu conteúdo emocional seja esgotado”. Os autores defendem que as líderes 

femininas priorizam a formação de laços com os colegas de trabalho e 

compartilhamento de experiência. 

Para Gurian e Annis (2010, p 59), as lideranças masculinas tendem a ser 

mais “transacionais em suas relações, ou seja, inconscientemente, eles pensam: 

estou nessa relação para dar algo e, portanto, obter algo”, logo, a liderança 

masculina constrói uma relação que é mais baseada nas trocas de interesses. 

Diante das entrevistas, é possível analisar que há um consenso entre a 

maioria das entrevistadas na existência de diferentes características entre os 

gêneros, que podem apontar a liderança feminina à liderança transformacional. As 

pesquisas apontaram que o masculino é mais dedutivo, racional, direto e pouco 

afetivo; em contrapartida, o estilo de liderança feminino é mais emocional, 

interpessoal, participativo e intuitivo, corroborando com as teorias levantadas por 
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Gurian e Annis. 

Portanto, verifica-se nas falas das entrevistadas, que a maioria concordou 

com a existência da diferença de como os líderes de diferentes gêneros atuam. 

Entretanto, sempre há exceções às regras. Não é necessário que todas as mulheres 

possuam o estilo de liderança com traços de feminilidade e nem todo homem vai ter 

o estilo de liderança com traços de masculinidade, todas as pessoas possuem 

características próprias que variam conforme as suas particularidades e as 

peculiaridades delas, como foi descrito pela entrevistada G. 

4.3.3 EVOLUÇÃO DA CARREIRA X DISCRIMINAÇÃO 

 
A entrevistada A aponta uma evolução vertical em sua carreira, ela 

apresentou um crescimento significativo em um curto espaço de tempo: 

Estou há 4 anos na empresa, comecei como estagiária, fiz um ano e oito 
meses de estágio e quando meu estágio ia acabar me contrataram líder. 
Líder de manutenção é responsável pela supervisão da manutenção dos 
quartos, manutenção de todo o hotel em geral, áreas públicas, salões, 
eventos, faz escalas e inspeciona a manutenção dos equipamentos e logo 
depois fui promovida à supervisora. (Entrevistada A) 

 

Já os desafios dessa entrevistada estão relacionados com a rotina cansativa, 

que é comum no segmento hoteleiro: 

Acho que é a dedicação a essa rotina que é a manutenção em hotelaria, 
por que é tudo muito rápido, as coisas acontecem do nada. Então é 
desgastante, eu acho que eu me adequei ao hotel por que eu não tive 
nenhuma experiência anterior, por que se eu tivesse uma experiência em 
outro lugar, talvez eu não me adequaria por ser tudo muito rápido. 
(Entrevistadas A) 

 

A entrevistada E também apresenta um desenvolvimento em sua carreira 

bem considerável, levou 3 anos para alcançar o atual cargo de gerência: 

Estava atuando como recepcionista havia 1 ano e meio, quando surgiu a 
oportunidade de participar do processo seletivo para trainee na Marriott. 
Fui aprovada e iniciei a minha carreira na área de governança. Depois de 
10 meses na posição, fui aprovada para gerente de governança no primeiro 
hotel dual brand da rede na América Latina, onde participei de todo o 
processo de implantação. Depois de 6 meses voltei para a propriedade 
onde havia feito o trainee, mas dessa vez para assumir como gerente do 
departamento. (Entrevistada E). 

 

Quanto aos desafios para ascender ao cargo, a entrevistada apontou uma 

dificuldade de mostrar o seu potencial, pois seu líder na época a restringia: 

Meu maior desafio foi enquanto trainee encontrar oportunidades de mostrar 
o meu trabalho. Na época, o gerente do departamento não me dava muitas 
oportunidades de mostrar as ideias que eu tinha implantado, as mudanças 
que havia feito, e sempre que podia ganhava os méritos pelas minhas 
realizações. Assim, comecei a buscar formas de “aparecer” mais, chamando 
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a responsabilidade de todo um departamento para mim. Passei a ir nas 
reuniões diárias dos gerentes, comecei a me colocar mais nas reuniões onde 
discutíamos estratégias, e quando apareceu a oportunidade de aplicar para 
a vaga de gerente, felizmente eu tinha uma reputação muito positiva no hotel. 
(Entrevistada E) 
 

A entrevistada G apresenta experiências em diferentes áreas, porém no 

mesmo hotel, a entrevistada declara estar há 12 anos nesse segmento hoteleiro: 

Comecei como estagiária da Telefonia, depois fui contratada, passei 3 anos 
na Recepção, Reservas, de volta à Telefonia como Supervisora e meus 
últimos 4 anos foram no departamento de vendas: primeiro como 
supervisora e hoje como Gerente de Grupos e Eventos. (Entrevistada G) 
 

Considerando os desafios vivenciados, ela expõe ser acolhida em uma área 

onde não possuía experiência: 

Ser aceita por um time (vendas) quando nunca tive uma experiência antes 
dentro da área. (Entrevistada G) 

 

A entrevistada C apresenta experiências em diferentes hotéis em sua carreira 

e também relata um crescimento bem expressivo com relação ao cargo de chefe 

executivo: 

Eu com dois meses na faculdade fui convidada por um dos professores 
que era chefe em um restaurante para fazer estágio no restaurante dele, 
foi uma experiência que me agregou muito, eu aprendi muitas coisas com 
esse chefe e fiquei 4 meses nesse estágio. Quando eu saí do estágio, eu 
fui contratada para trabalhar em um restaurante de comida nordestina e 
atuei nele por três anos. A minha primeira experiência na hotelaria foi em 
um hotel da zona Sul, que tinha um restaurante de alta gastronomia, que ia 
muito além de apenas cozinhar, ele se preocupava com a estética dos 
pratos, a origem do alimento, as diversidades dos sabores e foi muito 
gratificante ter trabalhado lá, eu entrei como 3° cozinheira, depois de 6 
meses fui promovida a 2° cozinheira, após 6 meses fui promovida a 1° 
cozinheira e depois das olimpíadas eu recebi a proposta de ser promovida 
para chefe de partida, eu fiquei um mês como chefe de partida e foi quando 
eu aceitei a proposta de trabalhar em outro empreendimento hoteleiro, pois 
ia me proporcionar um desafio maior como cozinheira, por ser um hotel de 
luxo, na qual eu ia cozinhar para mais pessoas e ter uma vivência de como 
funciona uma cozinha de um hotel 5 estrelas, eu entrei como 3° cozinheira 
e com o tempo cheguei a 1°cozinheira, fiquei nesse hotel por 11 meses e foi 
uma experiência incrível e com essa experiência eu fui indicada por um 
amigo à vaga de chefe executivo que é o meu atual cargo. (Entrevistada C) 

 

A entrevistada aparentava muita felicidade em falar do atual cargo e relatou 

que pela hierarquia da cozinha é bem difícil alcançar um cargo de chefe executivo 

em tão pouco tempo. Quando questionada sobre os desafios enfrentados por ela 

para ocupar o atual cargo, a entrevistada declarou que saber ouvir e filtrar as 

informações que lhe são passadas é muito importante para ter uma liderança eficaz: 

Ouvir, como chefe você tem que aprender a filtrar informações para 
conseguir liderar e saber ouvir te dá tranquilidade para tomar decisões 
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inteligentes e esse foi o meu maior desafio, por que antes eu mal ouvia o 
que as pessoas tinham que falar e já tirava minhas próprias conclusões, 
agora, já é diferente, eu paro, escuto o que a pessoa tem para dizer e antes 
de tomar decisões eu procuro saber o que houve para aquilo acontecer, e 
quando eu descubro o que de fato aconteceu, eu tomo alguma decisão. 
(Entrevistada C). 

 

A entrevistada D também apresentou um crescimento considerável em curto 

tempo de atuação: 

Eu comecei trabalhando como estagiária em um hotel pequeno em 
Copacabana, fiquei como estagiária por 8 meses e foi uma experiência que 
agregou muito na minha vida profissional, pois eu adquiri muita 
responsabilidade com esse trabalho, eu rendia almoço, cobria faltas e 
folgas e logo após eu ressenti o contrato para fazer um intercâmbio em 
Portugal. Quando eu voltei para o Brasil, surgiu a possibilidade de trabalhar 
como recepcionista aqui no hotel e eu aceitei e depois de um ano eu fui 
promovida à supervisora de recepção e depois de um ano à gerente de 
recepção. (Entrevistada D). 

 

Em relação aos desafios, a entrevistada relata ter vivenciado situações 

desagradáveis com a sua antiga líder e, para ela, essas situações quase a levaram 

a desistir do seu trabalho no hotel: 

Quando eu passei pela entrevista, o diretor do hotel me falou que via um 
potencial em mim e que queria que eu ocupasse um cargo de gerência, 
mas eu não levei muita fé no que ele falou. Quando eu entrei aqui eu nem 
tinha a pretensão de ser gerente. Antes de assumir o cargo, a antiga 
gerente me mandou fazer uma coisa errada, na qual eu podia responder 
civilmente por conta disso e eu me neguei a fazer, e quando eu me neguei, 
ela se revoltou contra mim, me ofendeu e naquele momento eu estava na 
presença de mais dois recepcionistas que me serviram como testemunha 
quando o diretor do hotel veio questionar o ocorrido. E para mim, passar 
pelas coisas que essa gerente me fez passar foi o meu maior desafio, ela 
me fez passar por inúmeras situações que eu ainda não estava preparada, 
me atribuiu uma grande responsabilidade. A equipe quando acontecia 
algum problema, não se reportava mais a ela, e, sim para mim, e ela ainda 
me culpava por coisas que eu não tinha feito. Foi um período muito difícil. 
Eu cheguei a apresentar a minha carta de demissão e foi quando o diretor 
do hotel a demitiu, por ter percebido tudo que estava acontecendo e eu fui 
promovida para o cargo que ela ocupava. (Entrevistada D) 
 

Já a entrevistada B constatou já ter entrado na empresa ocupando o atual 

cargo de gerência e apontou ter trabalhado somente em áreas distintas à hotelaria: 

Eu nunca tinha trabalhado na hotelaria, nunca nem tive o interesse pela 
área, meu marido é hoteleiro e ele é um dos sócios da empresa, eu 
lecionava nas escolas como professora de biologia, foi quando eu 
engravidei e fiquei sem trabalhar por 14 anos, por escolha minha e depois 
desse tempo, com as minhas filhas já crescidas eu resolvi que era hora de 
voltar a trabalhar. Conversei com uma amiga que trabalha na rede e ela me 
indicou a uma vaga temporária de gerente de governança para cobrir a 
licença maternidade da gerente, eu nunca tinha pensado em trabalhar na 
hotelaria, eu nem imaginava o que uma governanta fazia, mas aceitei e 
fiquei uma semana acompanhada da governanta que iria entrar de licença, 
observei tudo que ela fazia e logo após, ela entrou de licença e eu assumi 
a governança do hotel. [...] fiquei nessa vaga por 8 meses, até a gerente 
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voltar de licença e me chamaram para assumir o cargo que eu ocupo hoje 
que é na mesma rede. (Entrevistada B) 

 

A entrevistada declarou que o seu maior desafio foi ela mesma, por não 

acreditar ser capaz de assumir um cargo com tamanha responsabilidade e realizar 

tudo que ela realizou como gerente: 

O meu maior desafio foi eu mesma, eu não acreditava que eu fosse capaz 
de conseguir fazer o que eu fiz e o que eu faço hoje, uma pseudo dona de 
casa, entrar em uma empresa, para liderar uma equipe enorme com muitos 
problemas, problemas interpessoais e com uma série de desafios a serem 
alcançados e sanados, na primeira semana eu pensei que eu não iria 
conseguir, e o desafio foi realmente eu me desafiar, eu não encontrei 
nenhum desafio com relação a ser mulher, eu encontrei um desafio meu, 
pessoal, por descrédito meu e, com isso, eu percebi que eu tinha que 
estudar, eu tinha que buscar, perguntar e meter a cara e fazer, e foi isso 
que eu fiz e deu certo. (Entrevistada B). 

 

Todavia, a entrevistada F apresenta um crescimento mais longo com relação 

às outras entrevistas, entretanto sua evolução pode ser considerável vertiginosa, 

considerando o tempo que ela levou em cada cargo que ocupou: 

Comecei como estagiária, fiz um ano de estágio e fui contratada como 
temporária, por um período de três meses, quando o meu contrato acabou 
apliquei para vaga atendente de mesa em governança, atuei nesse cargo 
por 1 ano e fui promovida para supervisão, onde eu também fiquei por 1 
ano, foi quando abriu a vaga de supervisora de vendas, eu por já ter feito 
estágio no setor e posteriormente ter feito um cross training, me candidatei 
a vaga e fui aprovada, atuei no cargo por 2 anos e nesse período eu 
participava de um treinamento que objetivava preparar os funcionários para 
atuar como líder e foi quando surgiu a oportunidade do cargo de gerência 

e eu me candidatei e fui aprovada e já estou há 1 ano no cargo. 
(Entrevistada F). 

 

A entrevistada declarou que seu maior desafio foi ser reconhecida e 

respeitada pelas pessoas pelo seu profissionalismo: 

Foi fácil no sentido de que quando você se entrega naquilo que você faz, 
você é mais visto e reconhecido e é difícil justamente por ter começado 
como estagiária, tem pessoas que estão há muito mais tempo na empresa, 
então essas pessoas acham que com o tempo que elas têm de empresa 
determinados cargos deveriam ser oferecidos a ela, e o meu maior desafio 
foi isso, as pessoas aceitarem que uma pessoa tão nova estava sendo 
promovida tão rápido e adquirir o respeito das pessoas com o tempo. 
(Entrevistada F) 

 

Segundo Nogueira (2006), os altos cargos do nível hierárquico são 

majoritariamente ocupados por homens. O autor declara também que ascender aos 

altos cargos seria mais fácil para os homens do que para as mulheres. 

Considerando os relatos das entrevistadas, é perceptível que, com exceção 

da entrevistada B, todas apresentam uma evolução vertical e um crescimento 

significativo com relação ao tempo de atuação. Com relação aos desafios 
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vivenciados por elas, foram apontados, com exceção da entrevistada E, que esses 

desafios não possuem relação com as barreiras construídas pelos estereótipos do 

gênero feminino traçados pela sociedade, logo a afirmação feita por Nogueira não é 

compatível com a realidade da amostra estudada. 

Todavia, as características dos cargos ocupados pelas entrevistadas, com 

exceção da entrevistada A, se adéquam à afirmação feita por Nogueira (2009), 

quando o autor apresenta a existência da segregação ocupacional, principalmente 

nos cargos de liderança, onde as mulheres ascendem com mais facilidade em 

cargos considerados “femininos”. 

Rocha-Coutinho (2011, p.64) declara que há barreiras ainda existentes na 

ascensão da mulher a altos cargos. A autora afirma que essas barreiras são 

“decorrentes dos estereótipos tradicionais de gênero que, apesar de terem sofrido 

mudanças nos últimos anos, continuam a reforçar a ideia de que mulheres e homens 

têm características distintas e foram talhados para diferentes tipos de trabalho”. Os 

estereótipos tradicionais que a autora faz referência é a fragilidade, emoção, 

docilidade; enquanto aos homens eram atribuídos a perspicácia intelectual e 

raciocínio lógico, tornando-os gêneros mais perspicazes para atuar em altos cargos. 

Com essa citação, foram feitos questionamentos às entrevistadas sobre a 

percepção delas com a discriminação existente no mercado de trabalho, se ela já 

sofreu ou presenciou alguma situação de discriminação e se em um ambiente 

predominantemente masculino é mais propício uma mulher sofrer algum tipo de 

desconforto. 

A entrevistada A ocupa um cargo de liderança em um ambiente 

predominantemente masculino e relatou que no início de sua carreira sofreu alguns 

desconfortos por ser mulher e ocupar aquele cargo: 

No começo sim, quando eu comecei como estagiária às vezes tinham 
algumas brincadeiras, mas eu nunca dei abertura para essas brincadeiras 
e eles souberam ficar no lugar deles e eu no meu. Piadas sempre existem, 
até dos próprios hóspedes, a gente sente que eles olham para gente 
diferente, mas dentro da equipe em si, depois de ser promovida não senti 
nenhuma diferença, por ser mulher, a empresa também tem muita 
campanha para as mulheres nos cargos de liderança. (Entrevistada A) 
 

A entrevistada também relata que suas amigas, ao tentarem estágio em 

outras organizações, sofreram discriminação por ser mulher e ela acredita que as 

desigualdades nos segmentos hoteleiros estão diminuindo: 

Na área de engenharia, quando eu fazia faculdade, muitas das minhas 
amigas não conseguiam estágio em obra por ser mulher, já na hotelaria, 



57 
 

eu vejo um ambiente mais acolhedor com as diferenças (Entrevistada A) 
 

Já na opinião da entrevistada D, as desigualdades de gênero não diferem 

nos segmentos hoteleiros: 

Na minha opinião, permanece a mesma coisa, apesar de muita gente falar 
que diminuiu, mas eu não vejo tanto assim. (Entrevistada D) 
 

A entrevistada também relata nunca ter presenciado uma situação de 

discriminação por parte da empresa ou dos colegas de trabalho, mas aponta que 

há, sim, uma discriminação por parte dos hóspedes: 

Quando eu tenho que lidar com hóspedes, eles não têm tanta confiança 
em mim por eu ser mulher. Muitos hóspedes quando chegam e pede para 
falar com a gerência e eu me apresento as pessoas se assustam, não levam 
muita fé. (Entrevistada D). 

 

Com relação à mulher sofrer algum tipo de discriminação em cargos 

predominantemente masculinos, a entrevistada afirmou acreditar que sim, as 

mulheres devem sofrer algum tipo de discriminação, porém ela foi sucinta na sua 

opinião: 

Eu acho que pode passar sim, eu não posso falar com tanta propriedade, 
por que não é o meu caso, mas eu acredito que possa passar sim, pois 
ainda vivemos em uma sociedade muito machista. (Entrevistada D) 
 

A entrevistada G acredita que as empresas, atualmente, estão priorizando 

mais a capacidade e habilidades dos seus funcionários: 

Não, acredito que hoje as grandes empresas estão focadas em desfazer 
esse paradigma, apostando em profissionais extremamente capacitados 
para desempenhar o papel sem diferenciar gêneros. (Entrevistada G) 

 

A entrevistada também relata nunca ter presenciado ou sofrido com algum 

tipo de discriminação e declara acreditar na diminuição das desigualdades de 

gênero ao acesso ao emprego, considerando que esse tema já é bastante discutido 

pelas organizações: 

Sim, pois hoje é um tema amplamente discutido e já de entendimento de 
todos que deve ser reduzido ao máximo. (Entrevistada G) 

 

Em relação à mulher sofrer com algum desconforto por trabalhar em um 

ambiente predominantemente masculino, a entrevistada alegou uma possibilidade 

quando não há um entendimento da equipe de como integrar essa mulher: 

É possível que haja desconforto sim se não houver empatia da equipe 
sobre como incluir aquele membro ao grupo de maneira participativa e 
respeitosa. (Entrevistada G) 
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A entrevistada E afirma já ter presenciado uma situação de discriminação por 

parte de uma colega de trabalho e aponta que, na hotelaria, apesar de muitas redes 

serem amistosas com a ascensão da mulher, ainda há uma longa barreira a ser 

ultrapassada: 

Sim, já ouvi a seguinte frase “me desculpe, mas mulher em cargo de 
gerente geral não dá, não trabalha bem”. Essa frase veio de um líder que 
eu tive. Muitas bandeiras têm tornado esse acesso mais fácil para as 
mulheres, porém, infelizmente, não são todas. Então não podemos 
generalizar. Ainda existe muita barreira para nós mulheres, ainda mais 
quando se trata de um cargo de liderança. (Entrevistada E) 

 
A entrevistada também informou ter sido tratada de maneira diferente por ser 

mulher e afirma que em um ambiente predominantemente masculino é mais comum 

sofrer com discriminação: 

Sim, e acredito que o pior seja quando você está estressada por alguma 
situação, e em tom de piada dizem que é problemas na sua vida sexual, ou 
a famosa TPM, e chegam a ser invasivos com perguntas maldosas. 
Quando o homem está estressado, ele nunca vai ouvir algo tão baixo como 
isso, ele só está estressado e pronto. Por experiência própria eu digo que 
sim, mas felizmente desde estagiária fui aprendendo a me posicionar 
quando esse tipo de situação ocorria. Tanto assédio, quanto piadas de 
colegas, não podemos nos calar. Se colocar de forma profissional nesses 
momentos é fundamental para que seja um basta. (Entrevistada E) 

 
O mesmo não acontece com a entrevistada C, ela relata nunca ter sido 

tratada de forma diferente por ser mulher, entretanto afirma ter presenciado um 

outro tipo de discriminação durante a sua carreira: 

Nunca sofri ou presenciei uma mulher sendo discriminada, mas já 
presenciei muito chefes destratando membros da equipe pela falta de 
instrução, por serem pessoas mais humildes. (Entrevista C) 

 
A entrevistada se mostra otimista em relação à diminuição das 

desigualdades, afirmando que as mulheres estão conseguindo ultrapassar as 

barreiras impostas pelo estereótipo de gênero e estão ascendendo cada vez mais: 

Eu acho que tem diminuído, pois eu já consigo perceber que uma grande 
quantidade de mulheres está ocupando cargos de gerência. As mulheres 
estão se impondo mais, buscando seu espaço e estão sendo cada vez 
mais respeitadas. (Entrevistada C) 

 

Em consideração à discriminação ser mais propícia em um ambiente 

predominantemente masculino, a entrevistada expôs que o posicionamento adotado 

pelas mulheres, mediante essas situações, está sendo um fator muito importante 

para cessar a discriminação: 

Hoje os maiores chefes de cozinha são homens, mas mulheres cozinham 
desde criança, se for parar pensar, os brinquedos voltados para as 
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meninas são utensílios de cozinha, e com o tempo as mulheres foram 
conquistando o espaço dentro das grandes cozinhas, e ao meu ver, a 
mulher passa sim por situações desconfortáveis quando estão lidando com 
um cargo que é mais exercido por homens, mas elas estão sabendo se 
posicionar sobre essas situações e esse desconforto está diminuindo. 
(Entrevistada C) 

 

No caso da entrevistada B, ela afirma nunca ter presenciado ou sofrido uma 

situação de discriminação, contudo menciona sentir um desconforto por parte de 

alguns funcionários por ter uma mulher como líder e se mostra otimista com a 

ascensão das mulheres aos altos cargos na hotelaria: 

Eu não vejo aqui no hotel nenhum preconceito com relação a ser mulher 
em um cargo de chefia, eu sinto às vezes que para os homens, para alguns 
homens, é difícil aceitar ordem de mulher, de ter uma mulher como chefe, 
principalmente nos cargos mais baixos, talvez por serem menos 
esclarecidos, ou por ter uma condição socioeconômica mais baixa e por 
consequência disso menos estudo, você vê que eles se sentem um pouco 
incomodado em receber ordens de uma mulher. (Entrevistada B) 
Eu consigo ver os cargos de gerência do mercado hoteleiro, estão sendo 
cada vez mais ocupados por mulheres. (Entrevistada B) 

 

Levando em conta a questão de o ambiente predominante masculino ser 

mais propício à discriminação de gênero, a entrevistada afirma que isso pode vir a 

acontecer em outras organizações, entretanto afirma não perceber essa 

discriminação dentro do segmento hoteleiro: 

Eu acredito que em outras empresas sim, em outros cargos e em outras 
situações sim, mas na hotelaria eu não vejo isso não, eu acho que depende 
da forma como a mulher se coloca, eu acredito que se a mulher sabe se 
colocar, ela sabe o poder que ela tem, ela sabe se posicionar diante de um 
problema, em uma reunião, da mesma forma que um homem. 
(Entrevistada B) 

 

A entrevistada F alega que o gênero feminino precisa estar sempre provando 

que dispõe de competência para estar ocupando aquele cargo, todavia a 

entrevistada é otimista com relação à ascensão da mulher aos altos cargos: 

Sempre fui tratada com respeito, aqui na empresa as mulheres são 
tratadas com justiça, mas eu acredito que isso aconteça no segmento 
hoteleiro como um todo, a presença do homem infelizmente pesa mais do 
que a mulher em algumas situações, eu vejo que nós temos sempre que 
nos provar, provar que somos boas e que nós podemos ser profissionais e 
que temos a capacidade de ocupar aquele cargo. (Entrevistada F) 

Eu acredito que apesar de vivermos ainda numa sociedade bastante 
machista, já é possível ver muitas mulheres em cargos de liderança. 
(Entrevistada F) 

 

Quando questionada sobre a discriminação em um ambiente 

predominantemente masculino, a entrevistada informou acreditar que as mulheres 

sofrem algum tipo de desconforto e ainda apontou que um fator causador para essa 
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situação é o machismo, ainda muito presente na sociedade: 

Acredito que sim, como eu disse, vivemos em uma sociedade muito 
machista, e eu acho que a mulher em um cargo que é majoritariamente 
ocupado por homens deva ter que provar constantemente para todos o seu 
potencial. (Entrevistada F) 

 

Quando questionadas sobre a licença maternidade e a possível 

discriminação por parte dos empregadores, a maioria das entrevistadas concordou 

que isso ainda é vivenciado no mercado de trabalho, apesar dos hotéis se intitularem 

como propulsores da ascensão feminina: 

Com certeza, que nós mulheres ainda vivenciamos esse tipo de 
discriminação. Homem é para os negócios e mulheres para família, tenho 
sim receio de engravidar, acho que toda mulher pensa nisso. Um filho pode 
não fechar portas, mas dificultar entradas. (Entrevistada F) 

 

Considerando a fala da entrevistada A, é perceptível que ela e a entrevistada 

F possuem opiniões similares: 

Acredito que sim, as pessoas acham que é como se fosse um “benefício”, 
não veem que é um direito nosso e dependendo da gestão, eu adiaria sim, 
os planos para ser mãe. (Entrevistada A) 

 

A entrevistada D também se preocupa com essa situação e alega que é 

perceptível que os empregadores se preocupam com isso: 

Eu acho que a maioria das empresas sim, por que se não, nós mulheres 
não seriamos questionadas se temos filhos ou não. Eu acredito que as 
empresas imaginam que se a pessoa tem filho pequeno, provavelmente em 
algum momento vai precisar faltar. (Entrevistada D) 

 

Em contrapartida, a entrevistada C diverge das opiniões das entrevistadas 

acima, ela acredita que as empresas atualmente estão priorizando mais a 

qualificação dos seus candidatos e não se importando mais com as questões 

pessoais deles: 

Não, acho que já houve esse tempo em que os empregadores realmente 
tinham preferência por pessoas sem filhos e solteiras, mas hoje as 
empresas estão focadas em encontrar profissionais qualificados e 
experientes, então esta questão não está mais em primeiro lugar, a mulher 
tem ocupado grandes cargos de liderança hoje em dia, independente de 
serem ou não casada e com filhos. (Entrevistada C) 

 

Em concordância com a fala da entrevistada C, a entrevistada G também 

acredita que esse tipo de discriminação não seja mais tão vivenciado pelas 

mulheres, porém ela declara que isso ainda pode ser possível em outras 

organizações: 

Não, acredito que hoje as empresas estão valorizando mais as 
experiências e habilidades dos seus candidatos, mas talvez em outras 
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empresas isso tenha influência no momento de contratação. (Entrevistada 
G) 

 
Tendo em vista os relatos das entrevistas sobre discriminação, verifica-se 

que, apesar da maioria das entrevistadas nunca terem sofrido ou presenciado uma 

situação de discriminação, todas alegam, mesmo de forma implícita, que, em um 

ambiente predominantemente masculino, é mais propício sofrer com algum 

desconforto e consideraram a necessidade de saber se posicionar diante dessas 

situações, pois é importante para cessar com a discriminação. 

Com relação à licença maternidade, com exceção da entrevistada C, as 

demais entrevistadas apresentam um posicionamento similar, elas expressaram 

receio em engravidar, alegando acreditar que ter um filho e ter o direito à licença 

maternidade ainda é visto por parte dos empregadores como um aspecto negativo. 

Os relatos das entrevistadas corroboram com a teoria de Probst (2003), afirmando 

que um dos fatores para a inserção da mulher no mercado de trabalho é a queda da 

fecundidade, portanto pode-se considerar a licença maternidade ainda como um 

fator discriminatório vivenciado pelas mulheres, na qual teriam que optar por ser 

mãe ou pela sua carreira. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da análise, verifica-se que há uma considerável crescente na 

ascensão das mulheres aos cargos de liderança e um otimismo apresentado pela 

amostra. Entretanto, nota-se que há uma segregação dos cargos ocupados, como 

apontado por Nogueira (2006), na qual a maioria das entrevistadas ocupam cargos 

com aspectos domésticos ou com traços de feminilidade. Esse aspecto foi percebido 

em diversos trechos da entrevista, como declara a entrevistada B, que acredita haver 

uma quantidade maior de mulheres ocupando cargos de liderança voltados para 

áreas operacionais, do que cargos mais burocráticos. 

Apesar disso, como apontado por Mandelli (2016), as empresas estão cada 

vez mais optando por uma liderança que promova o autoconhecimento, que consiga 

identificar e cuidar da necessidade do próximo e zele pelo ambiente de trabalho e 

pela satisfação dos membros da equipe, independente do gênero, e o segmento 

hoteleiro pode ser uma porta de entrada. 

Em razão disso, pode-se dizer que as teorias levantadas por Gurian e Annis, 

sobre as diferenças na liderança masculina e feminina, pode estar passando por 
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mudança de paradigma por conta da atuação das empresas. Mandelli (2016) 

declara que, historicamente, o líder era visto com características atribuídas ao 

gênero masculino, contudo a autora relata que as empresas contemporâneas estão 

buscando cada vez mais atributos que são considerados pertencentes ao gênero 

feminino. 

Teixeira (2001 apud MOLLER; GOMES 2010) afirma que as líderes femininas 

tendem a ser mais inclusivas e possuem características como generosidade, 

capacidade de comunicação com a equipe, são cooperativas e participativas; já os 

líderes masculinos têm atributos mais voltados para a competitividade, autoridade 

e uma resolução de problemas menos emocional. 

Levando em consideração o fato de o segmento hoteleiro ser mais amistoso 

à ascensão da mulher, houve uma discordância nas falas das entrevistadas, porém 

pode-se verificar que, nos segmentos hoteleiros, as desigualdades à ascensão das 

mulheres estão cada vez menores e as mulheres estão conseguindo se desenvolver 

e evoluir profissionalmente. Portanto, pode-se observar que, mesmo com as 

discordâncias de opiniões da amostra, a maioria acredita que as empresas estão 

priorizando mais as habilidades profissionais dos seus candidatos, logo o segmento 

hoteleiro pode ser considerado como um propulsor da diminuição das 

desigualdades de gênero dentro das organizações. 

Considerando as discriminações ainda vivenciadas pelas mulheres na 

sociedade, a maior parte da amostra relata nunca ter sofrido ou vivenciado uma 

situação de discriminação no seu ambiente de trabalho, porém algumas 

entrevistadas alegaram já ter passado por situações desconfortantes e 

discriminatórias por parte dos hóspedes. 

Foi observado também, contradições nos relatos de algumas das 

entrevistadas. Durante as entrevistas, essas entrevistadas quando questionadas no 

primeiro momento, declaravam nunca terem sofrido discriminação pelo seu gênero 

e algumas não consideravam a licença maternidade como um fator discriminatório 

utilizado pelos empregadores, porém quando elas discorriam sobre o assunto, era 

possível verificar uma contradição nas falas. Em razão disso, pode-se considerar 

que é preciso ter uma provocação nos questionamentos para obter informações 

mais fiéis à realidade. 

Considerando também os resultados de pesquisas apresentados na seção 

4.2, pode-se verificar uma concordância entre os resultados obtidos por aquelas 
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pesquisas com os resultados encontrados pela pesquisa do presente trabalho. 

Ambas as amostras teriam a percepção de que o ambiente hoteleiro é mais 

preocupado com a valorização da diversidade, apontaram também os desafios 

semelhantes, declararam nunca terem vivenciado ou presenciado uma situação 

de discriminação por ser do gênero feminino e relataram acreditar na diferença da 

liderança feminina e masculina. 

Tendo em vista tudo que já foi declarado, é perceptível que a discriminação 

e os fatores históricos que classificam o gênero feminino como inferior ainda são 

perpetuados pela sociedade, mesmo que de forma velada. Em concordância a isso, 

a maior parte da amostra alega ter receio de engravidar, por acreditarem que isso 

poderia ser um empecilho à sua ascensão profissional, pois acreditam que as 

empresas ainda consideram ter um filho e ter o direito à licença maternidade como 

uma desvantagem na hora da contratação ou promoção. 

É possível verificar que, com o passar dos anos, as mulheres estão com uma 

perspectiva melhor de atuação dentro das empresas. Mesmo com as desigualdades 

de gênero ainda presentes na sociedade, há uma perspectiva otimista com relação 

à ascensão delas aos altos cargos. Em contrapartida, as respostas das 

entrevistadas deixam evidente que a mulher ainda tem que se esforçar e se 

posicionar sobre as situações que não agradam, para que alcancem o cargo 

almejado. 

Dentro dos segmentos hoteleiros, pode-se notar que há uma maior aceitação 

das diferenças, partindo do pressuposto de que esses empreendimentos estão se 

conscientizando sobre a importância da inclusão dos grupos minoritários como um 

todo. Todas as entrevistadas descrevem ter uma boa convivência com as suas 

equipes e terem um ambiente de trabalho amistoso com a presença da mulher. 

Um fator que foi fundamentado no trabalho, que trouxe uma nova percepção 

é a diferença na liderança feminina e masculina. Foi verificado que essa teoria 

corrobora com as percepções da amostra estudada, porém é necessário ressaltar 

que as características de cada indivíduo interferem nos atributos que são atribuídos 

à liderança de cada gênero. Também é importante relatar que tanto a liderança 

feminina quanto a liderança masculina são eficientes e proporcionam bons 

resultados. 

Além disso, embora o foco deste trabalho tenha sido as percepções das 

mulheres de como liderar em um segmento hoteleiro, outro ponto que poderia ser 
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futuramente estudado é a percepção de que os funcionários têm sobre suas líderes, 

com isso seria possível confirmar o que foi alegado pelas líderes. 

Outro fator que foi fundamentado pelo presente trabalho é o conceito de 

gênero e como ele está atrelado à cultura e à formação da sociedade. A diferença 

entre sexo e gênero permite perceber a influência sociocultural que a sociedade tem 

sobre a formação de cada indivíduo. Percebe-se, com base nisso, que se pode 

adotar características que são atribuídas ao sexo diferente do seu. Outro ponto 

levantado com esse conceito de gênero é como ele se perpetua durante as décadas 

e como ele é utilizado como limitador das habilidades e capacidades de cada 

gênero, além de provedor das desigualdades. 

Em virtude dos aspectos analisados, pode-se dizer que liderar exige diversas 

características para obtenção de resultados satisfatórios. Desse modo, não é 

possível determinar qual é o estilo de liderança mais eficiente, já que, como já 

demonstrado no referencial teórico, há muitas variáveis na qual o líder deve se 

adaptar, uma delas é a maturidade da sua equipe. 

A principal limitação que foi enfrentada neste estudo está vinculada ao 

método de coleta dos dados. Houve uma resistência por parte da amostra em serem 

entrevistadas, muitas alegando falta de espaço na agenda. Outra limitação foi a 

forma de abordar essa amostra, pois foi necessário um intermediador. Nesse caso, 

a entrevistada indicava uma outra para que houvesse a efetuação da entrevista. 

Por fim, foi possível notar que a maior parte das entrevistadas tinha a cor de 

pele branca, sendo apenas uma entrevistada de cor da pele negra. Mediante a isso, 

outro ponto que pode ser pesquisado são as barreiras ultrapassadas pela mulher 

negra para a ascensão aos altos cargos dentro dos empreendimentos hoteleiros. 



65 
 

REFERÊNCIAS 

 

ACCORHOTELS. Accorhotels incentiva protagonismo feminino por meio 
do WAAG. 2017. Disponível em: < http://press.accorhotels.group/south- 
america/accorhotels-incentiva-protagonismo-feminino-por-meio-do- 
waag%E2%80%8B/> Acesso em: 06 mai 2018 

 
AGENCIA IBGE NOTICIAS. Mulher estuda mais, trabalha mais e ganha menos do 
que o homem. 2018. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia- 

noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-
mais- e-ganha-menos-do-que-o-homem.html> Acesso em: 13mai 2018. 

 
BASTOS, M. A. S. B. Liderança e Gênero: um estudo de caso na Universidade 

de Minas Gerais, 54f. Dissertação de Mestrado – Universidade de Minas Gerais, 

Minas Gerais, 2013.Disponível em: 

<http://www.fpl.edu.br/2013/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2013/dissertaca

o_m agda_auxiliadora_dos_santos_barbosa_bastos_2013.pdf > Acesso em:15 

mai 2018. 

 
BRANDÃO, J. M. F.; VIEIRA, M. T. B.; TEMOTEO, J. A. G. Liderança feminina na 
hotelaria: em estudo com mulheres que exercem cargos de liderança em 
hotéis localizados em João Pessoa- PB.Cad. Est. Pes. Tur. Curitiba, v.5, nº 6, 
p. 95-114, jan/jun. 2016.Disponível em: 
<file:///C:/Users/PC/Downloads/turismo- 15986%20(4).pdf > Acesso em: 15 
mar 2018. 

 
BENDASSOLI, P. F; MAGALHÃES, M. O; MALVEZZI, S. Liderança nas 

organizações. In J. C. Zaneli; J. E. Borges-Andrade; A. V. Bittencourt Bastos. 
(Org). Psicologia, organizacional e trabalho no Brasil. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 
2014, p. 413 - 449. 

 
BENEVIDES, V. L. A. Os Estilos De Liderança E As Principais Táticas De 
Influência Utilizadas Pelos Líderes Brasileiros. 2010. 114p. Dissertação de 

Mestrado - Fundação Getúlio Vargas – FGV, Rio de Janeiro. Disponível 
em:<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8000/VITOR%2
0L UCIANO%20A.%20BENEVIDES.pdf> Acesso em: 22 mai 2018. 

 
BERGAMINI, C. W. Liderança: a administração do sentido. Revista de 
Administração de Empresas. São Paulo, v. 34, n. 3, maio/jun 1994. p.102-

114  
 
BOURDIEU, P. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1998. 
 
 CAIXEIRO, C. M. B. A. O impacto da liderança do diretor na(s) cultura(s) 
organizacional(ais) escolar(es). 240 p. Tese de Doutorado – Universidade 
de Évora, Portugal, 2014. 

 

http://press.accorhotels.group/south-
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem.html
http://www.fpl.edu.br/2013/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2013/dissertacao_m
http://www.fpl.edu.br/2013/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2013/dissertacao_m


66 
 

CALAÇA, P. A.; VIZEU, F. Revisitando a perspectiva de James Mac 
Gregor Burns: qual é a ideia por trás do conceito de liderança 
transformacional?. 2013. Cad. EBAPE.BR, v.13, nº1, artigo 7, Rio de 

Janeiro, Jan/Mar. 2015. 

 
CASTELLI, G. Gestão hoteleira. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 
CATHO. As diferenças salariais entre homens e mulheres. 2007.Disponível em: 

<https://www.catho.com.br/salario/action/artigos/As_diferencas_salariais_entre_
Homens_e_Mulheres.php> Acesso em: 22 abr 2018. 

 
CENSO 2010. Mulheres com nível superior recebem 60% do rendimento 
dos homens. 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/noticias- 

censo.html?view=noticia&id=1&idnoticia=1099&busca=1&t=mulheres-nivel-
superior- recebem-60-rendimento-homens > Acesso em:04/05/2018 

 
CENSO 2010. Mulheres com nível superior recebem 60% do rendimento 
dos homens. 2008. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/noticias- 
censo.html?view=noticia&id=1&idnoticia=1099&busca=1&t=mulheres-nivel-
superior- recebem-60-rendimento-homens> Acesso em: 04mai 2018. 

 

CORTÉS, R. Arreglos institucionales y trabajo feminino. In: HAYDÉE, D. 

(Coord.). Ley, mercado y discriminación: el género deltrabajo. Buenos Aires: 
Biblos, 2000. p.111-119. 

 
CHIAVENATO, I. Gerenciando pessoas. 4.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e 

perspectivas. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
EXAME.COM. Mulheres são as preferidas para comandar, diz estudo. 

2014. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/mulheres-
sao-as- preferidas-para-comandar- diz-estudo>. Acesso em: 01/05/2018. 

 
FLORES-PERREIRA, M. T. Corpo pessoa, sexo e gênero. In ESTER, M.; 

DANTAS, M. (Org). Diversidade sexual no trabalho. São Paulo, Cengage 
Learning, 2012, p. 79 – 98. 

 
GIL, Antônio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 5. 

ed. 2008. 
 

GÓIS, C. S. Liderança transformacional, transacional e laissez-faire- um 
estudo de caso. 142f. Dissertação de Mestrado - Escola Superior de Educação 

Almeida Garrett, Lisboa, 2011. Disponível 
em:<http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/2675/Disserta%C3%A7
%C 3%A3o_Carina_Sequeira_G%C3%B3is.pdf?sequence > Acesso em: 26 mai 
2018. 

 
GOMES, A. F.; SANTANA, P. G. W.; SILVA, M. J. Mulheres 
Empreendedoras: Desafios e Competências. Revista Técnica 

http://www.catho.com.br/salario/action/artigos/As_diferencas_salariais_entre_Hom
http://www.catho.com.br/salario/action/artigos/As_diferencas_salariais_entre_Hom
http://www.catho.com.br/salario/action/artigos/As_diferencas_salariais_entre_Hom
https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&amp;id=1&amp;idnoticia=1099&amp;busca=1&amp;t=mulheres-nivel-superior-recebem-60-rendimento-homens
https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&amp;id=1&amp;idnoticia=1099&amp;busca=1&amp;t=mulheres-nivel-superior-recebem-60-rendimento-homens
https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&amp;id=1&amp;idnoticia=1099&amp;busca=1&amp;t=mulheres-nivel-superior-recebem-60-rendimento-homens
https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&amp;id=1&amp;idnoticia=1099&amp;busca=1&amp;t=mulheres-nivel-superior-recebem-60-rendimento-homens
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/mulheres-sao-as-preferidas-para-comandar-
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/mulheres-sao-as-preferidas-para-comandar-
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/mulheres-sao-as-preferidas-para-comandar-
http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/2675/Disserta%C3%A7%25C
http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/2675/Disserta%C3%A7%25C


67 
 

Administrativa, Buenos Aires, v. 04 

n. 24, outubro/dezembro 2005. Disponível em: 
<http://www.cyta.com.ar/ta0406/v4n6a1.htm>. Acesso em: 13 mai 2018. 

 
GURIAM, M.; ANNIS, B. Homem, líder, Mulher Líder: como liderar e conduzir 

seu negócio rumo ao sucesso conhecendo as diferenças entre homens e 
mulheres. São Paulo, Elsevier, 2010. 

 
HOJE EM DIA. Chefia para poucas: 38% dos cargos de liderança são 
ocupados por mulheres. 2018. Disponível em <http://hojeemdia.com.br/primeiro-

plano/chefia- para-poucas-s%C3%B3-38-dos-cargos-de-lideran%C3%A7a-
s%C3%A3o-ocupados- por-mulheres-1.604292> Acesso em: 23 abr 2018. 

 
HOTELIER NEWS, Redes hoteleiras: Blue Tree, fruto brasileiro com raiz 

japonesa.2009 Disponível em <https://hoteliernews.com.br/noticias/redes-
hoteleiras- blue-tree-fruto-brasileiro-com-raiz-japonesa-25055> Acesso em: 13 
mar 2018. 

 
HOTELIER NEWS. Great Place to Work – Mulher no Brasil premia Accor 
por debater a ascensão das mulheres em cargos de liderança. 2017. 
Disponível em: 

<https://hoteliernews.com.br/noticias/great-place-to-work-mulher-no-brasil-
premia- accor-por-debater-a-ascensao-das-mulheres-em-cargos-de-lideranca-
74088> Acesso em: 06 mai 2018. 

 

Instituto ETHOS. (2004). O Compromisso das empresas com a 

valorização da mulher. Instituto Ethos: São Paulo. 
 

KATO, P.Y. A. GÊNERO E TURISMO: uma análise da mão de obra feminina no 
mercado de trabalho formal do turismo. 57 p. Pós-Graduação – Curso em 
Especialização em Turismo e Desenvolvimento econômico, Universidade de 
Brasília de Brasília, 2008. 

 

LISBOA, T. K. O empoderamento como estratégia de inclusão das 
mulheres nas políticas sociais. Fazendo gênero 8 – Corpo, Violência e 

Poder. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2008. 
 
MACHADO, Lia Z. Perspectivas em Confronto: Relações de 

Gênero ou Patriarcado Contemporâneo. Brasília. 2000. 
 

MANDELLI, L. Liderança feminina. 2016. Disponível em: 

<file:///C:/Users/PC/Downloads/lideranca-feminina-livia-mandelli.pdf> Acesso 
em: 27 mai 2018. 

 
MARRIOTT. Diversidade e inclusão. 2018. Disponível em: 

<https://www.marriott.com.br/marriott/diversidade-e-inclusao.mi marriott> Acesso 
em: 06 mai 2018 
. 
MARTINS, L. M. D. Liderança feminina: um olhar sobre os desafios da mulher 

no papel da liderança nas organizações. 19 p. Monografia – Curso de 

http://www.cyta.com.ar/ta0406/v4n6a1.htm
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/chefia-
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/chefia-
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/chefia-
https://hoteliernews.com.br/noticias/redes-hoteleiras-blue-tree-fruto-brasileiro-com-raiz-japonesa-25055
https://hoteliernews.com.br/noticias/redes-hoteleiras-blue-tree-fruto-brasileiro-com-raiz-japonesa-25055
https://hoteliernews.com.br/noticias/redes-hoteleiras-blue-tree-fruto-brasileiro-com-raiz-japonesa-25055
https://hoteliernews.com.br/noticias/great-place-to-work-mulher-no-brasil-premia-accor-por-debater-a-ascensao-das-mulheres-em-cargos-de-lideranca-74088
https://hoteliernews.com.br/noticias/great-place-to-work-mulher-no-brasil-premia-accor-por-debater-a-ascensao-das-mulheres-em-cargos-de-lideranca-74088
https://hoteliernews.com.br/noticias/great-place-to-work-mulher-no-brasil-premia-accor-por-debater-a-ascensao-das-mulheres-em-cargos-de-lideranca-74088
https://hoteliernews.com.br/noticias/great-place-to-work-mulher-no-brasil-premia-accor-por-debater-a-ascensao-das-mulheres-em-cargos-de-lideranca-74088
http://www.marriott.com.br/marriott/diversidade-e-inclusao.mi
http://www.marriott.com.br/marriott/diversidade-e-inclusao.mi


68 
 

Administração, Faculdade Borges de Mendonça, Florianópolis, 2014. Disponível 
em: 
<http://www.bm.edu.br/download/tcc/L%C3%ADcia%20Mariele%20Dias%20Mart
ins. pdf> Acesso em: 27 mai 2018. 

 
MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C.; PIETRI JR., Paul H. Administração 
conceitos e aplicações. 4. ed. São Paulo, Harbra, 1998. 

 
MELO, M. C. O. L. Mulheres gerentes entre o empoderamento e o teto de 
vidro. In: FREITAS, M. E.; DANTAS, M. (Org.). Diversidade sexual e trabalho. 
São Paulo: CNL CENGAGE/NACIONAL, 2011. 384 p. 

 
MOLLER, M. A. B.; GOMES, J. F. da S. Quid Vincit? O impacto da liderança 
feminina na implicação organizacional. Revista Análise Psicológica, 

Lisboa, v. 28, n. 4, out. 2010. 
 
MULLINS, L. J. Gestão da hospitalidade e comportamento 
organizacional. Tradução de Vinicius Figueira. 4. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2004. 
 
NELMA, B.; BAGATIN, M. E. M. Snowball (bola de neve): uma técnica 
metodológica para pesquisa em educação ambiental comunitária. In: X 
CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 09, 2011, Curitiba. Anais 
eletrônicos. Disponível em: 

<file:///C:/Users/PC/Downloads/bola%20de%20neve.pdf> Acesso em: 15 mai 2018. 
 
NOGUEIRA, C. As Mulheres na Liderança. Números, Ambiguidades e Dificuldades. 
Guia de Educação Gênero e Cidadania, Lisboa, 2009. p. 103 – 114 

 

NOGUEIRA, M. C. O. C. Os discursos das mulheres em posições de poder. 
Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, São Paulo, v. 9, n. 2, 2006. p. 57-
72. 

 
OLIVEIRA, C. S. F; SCHULLER. S. H. A Percepção De Gestores E Gestoras 
Sobre A Influência Do Gênero No Exercício De Cargos De Liderança: Um 
estudo de caso em uma empresa prestadora de serviços. 88p. Monografia – 
Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis 
2016. 

 
ONU MULHERES BRASIL. Sobre a ONU mulheres: garantir os direitos 
humanos das mulheres no mundo. 2017. Disponível em: 

<http://www.onumulheres.org.br/onu- mulheres/sobre-a-onu-mulheres/> Acesso 
em: 06 mai 2018. 

 
PATRÃO, G. V. C. Liderança para a qualidade. Rio de Janeiro, Qualitymark, 
1997. PONTES.C.M. O novo papel da liderança nas organizações. 60 p. Pós-

graduação – Curso de Especialização em Administração Judiciário, Universidade 
Estadual Vale do Acaraú, fortaleza, 2008. 

 

http://www.bm.edu.br/download/tcc/L%C3%ADcia%20Mariele%20Dias%20Martins
http://www.bm.edu.br/download/tcc/L%C3%ADcia%20Mariele%20Dias%20Martins
http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/
http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/


69 
 

PROBST, E. R.; RAMOS, P. A evolução da mulher no mercado de trabalho. 
2004. Disponível em: <http://www.icpg.com.br/artigos/rev02-05.pdf>. Acesso 

em: 05 abr 2018. 
 

PRODANOV, C.; FREITAS, E. Metodologia do Trabalho Científico: 
Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2 ed. Novo 
Hamburgo: Feevale, 2013. 

 
PUBLITURIS. Marriott International é uma das 100 melhores empresas 
para as mulheres trabalharem. 2016. Disponível em: 

<https://www.publituris.pt/2016/01/19/marriott-international-e-uma-das-100-melhores- 
empresas-para-as-mulheres-trabalharem/> Acesso em: 06 mai 2018. 

 
REVISTA HOTEIS. Elas estão no poder. 2008. Disponível em 

<http://www.revistahoteis.com.br/elas-estao-no-poder/>. Acesso em: 06/05/2018 
RIO DE JANEIRO AQUI. Bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro. 2017. 
Disponível em: <http://www.riodejaneiroaqui.com/pt/bairros-zona-sul.html> 
Acesso em: 20 mai 2018. 

 

ROCHA-COUTINHO, M.; COUTINHO, R. Mulheres brasileiras em 
posições de liderança: Novas perspectivas para antigos desafios. 
Economia Global e Gestão, vol.16, n.1, 2011. p.61-79. 

 
ROMERO, S. M. T. Relações de gênero no contexto organizacional. 

Caesura, Canoas, n.28, Jan/Jun2006, p. 99-111. Disponível em: 

<http://www.cefint.com.br/Adm/arquivospdf/ArtCAESURATese0601B.pdf > 
Acesso em: 28 mai 2018. 

 

SALVADOR, D. S. Gênero e Turismo: a liderança feminina no setor hoteleiro. 

2012. 298 p. Dissertação Mestrado – Curso em Gestão e Planejamento em 
Turismo. 
Universidade de Aveiro, Portugal, 2012. 

 

SCAVONE, L. Estudos de Gênero: Uma Sociologia Feminista? Revista 
Estudos Feministas, Florianópolis, v. 16, n. 1, jan./abr. 2008. p. 173 – 186 

 
SOUZA, A. C. T. A importância da diversidade e os desafios da mulher 
executiva numa organização hoteleira do Distrito Federal. 74 f. Pós-

graduação – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da 
Informação e Documentação, Universidade de Brasília de Brasília, 2008. 

 
UNIVERSIDADE FERERAL DE JUIZ DE FORA. Dia Mundial do 
Turismo é dedicado ás mulheres. 2007. Disponível em: 

<http://www.ufjf.br/turismo/memoria/revistagiro/edicoes-anteriores-
informativo- giro/giro-10-setembro-2007/dia-mundial-do-turismo-e-
dedicado-as-mulheres/> Acesso em: 05 mai 2018. 

http://www.icpg.com.br/artigos/rev02-05.pdf
https://www.publituris.pt/2016/01/19/marriott-international-e-uma-das-100-melhores-empresas-para-as-mulheres-trabalharem/
https://www.publituris.pt/2016/01/19/marriott-international-e-uma-das-100-melhores-empresas-para-as-mulheres-trabalharem/
http://www.revistahoteis.com.br/elas-estao-no-poder/
http://www.riodejaneiroaqui.com/pt/bairros-zona-sul.html
http://www.cefint.com.br/Adm/arquivospdf/ArtCAESURATese0601B.pdf
http://www.ufjf.br/turismo/memoria/revistagiro/edicoes-anteriores-informativo-
http://www.ufjf.br/turismo/memoria/revistagiro/edicoes-anteriores-informativo-


70 
 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO E ENTREVISTAS 

 

Questionário para as líderes 

 
Objetivo: Esse questionário tem como objetivo de realizar uma pesquisa de fins 

acadêmicos, estudando a inserção do gênero feminino aos cargos de liderança nos 

empreendimentos hoteleiros. 

Nome (opcional): 

Função: 

1- Quantos anos você tem? 

( ) Entre 18 a 25 anos 

( ) Entre 26 a 35 anos 

( ) Entre 36 a 45 anos 

( ) Mais de 46 anos 

 

2- Habilitações literárias (indique, por favor, o seu nível de escolaridade): 

( ) Ensino médio 

( ) Licenciatura 

( ) Bacharelado 

( ) Mestrado 

( ) Doutoramento 

( ) Tecnólogo 

( ) Técnico 

 

3- Qual a sua ocupação/profissão?________________________________ 

 

4- Tempo na empresa: ____ anos 

 

5- Quanto tempo levou para alcançar um cargo de liderança? 

( ) Entre1 a 3 anos 

( ) Entre 4 a 6 anos 

( ) Entre 7 a9 anos 

( ) Mais de 10 anos 
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ENTREVISTA COM AS LÍDERES 

 

1. Conte-me como foi a evolução da sua carreira? 

2. Conte-me a última vez que você teve que tomar uma decisão importante, como 

foi? 

3. Como é a sua relação com a sua equipe quando você os informam sobre uma 

decisão? (Eles aceitam, eles relutam, como eles lidam?) 

4. Como você se relaciona com a sua equipe diariamente? (conte-me um pouco 

como é a sua relação com a sua equipe) 

5. Qual foi o maior desafio para alcançar esse cargo de liderança? 

6. Na sua opinião, existem situações de desigualdade de género dentro dos 

empreendimentos hoteleiros, se sim quais? 

7. Quais são as vantagens e desvantagens de estar em uma posição de liderança 

no segmento hoteleiro? 

8. Você acredita que as desigualdades de gênero no acesso ao emprego têm 

diminuído? Por que? 

9. Uma mulher que trabalha em um ambiente predominantemente masculino, é 

comum sofrer com algum desconforto? 

10. Você já foi tratada de forma diferente por ser mulher? 

11. Na sua percepção do seu ambiente de trabalho, você acha que o ambiente 

hoteleiro é amistoso com o gênero feminino? Por que? 

12. Na sua opinião, você acredita que seus colegas de trabalho se sentem 

confortáveis em serem liderados por mulheres? Por que? 

13. Você já sofreu ou presenciou alguma situação de discriminação pelo fato de ser 

mulher? 

14. Você acredita que a mulher sofre discriminação por parte dos empregadores por 

serem casadas, terem filhos e terem direito a licença maternidade? 

15. Você acredita que há diferença na liderança masculina e na liderança feminina, 

se sim, quais? 

16. Existe treinamento, apoio específicos às mulheres, se sim quais? 


