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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo identificar os desafios enfrentados por mulheres que ocupam 

e que almejam alcançar cargos de liderança em uma empresa do setor de óleo e gás. Para 

alcançar tal objetivo, foi realizada uma pesquisa de natureza descritiva, exploratória e 

explicativa por meio de uma pesquisa de campo em uma empresa. Foi aplicado um 

questionário online através de um link gerado pelo sistema Survemonkey. A amostra foi de 

cerca de 20% das funcionárias mulheres (74 mulheres de um universo de 346).  O referencial 

teórico buscou abordar as fases da gestão de pessoas no decorrer da história, fases atuais e a 

relação entre gênero e mercado de trabalho. Os resultados sugerem alguns desafios, a saber: 

falta de oportunidades, julgamento da capacidade constantemente, necessidade em si 

reafirmar e demostrar seu trabalho duas vezes mais que seus colegas homens, e ter um 

currículo mais qualificado que os homens para poderem disputar as mesmas vagas que eles. 

 

Palavras-chave: Gênero e Trabalho, Diversidade, Gestão de Pessoas, Liderança. 

  



ABSTRACT 

 

This work aimed to identify the challenges faced by women who occupy and aim to achieve 

leadership positions in a company in the oil and gas sector. To achieve this goal, a descriptive, 

exploratory and explanatory research was carried out through a field survey in a company. An 

online questionnaire was applied, through a link generated by the Survemonkey system. The 

sample was about 20% of female employees (74 women out of 346). The theoretical 

framework sought to approach the phases of people management throughout history, current 

phases and the relationship between gender and the labor market. The results suggest some 

challenges, namely: lack of opportunities, constantly judging capacity, the need in itself to 

reaffirm and demonstrate its work twice as much as its male colleagues, and to have a more 

qualified curriculum than men in order to compete for the same vacancies that they. 

 

Keywords: Gender and labor market, Diversity, People Management, Leadership 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mulheres representam a maioria da população brasileira, cerca de 51,4%, porém 

nas organizações elas expressam 45% e esses números caiem mais na medida que os níveis 

hierárquicos se elevam chegando a 11% de representatividade feminina nos conselhos de 

administração, de acordo com dados do Instituto Ethos
1
 (2015). Desta maneira, este trabalho 

visa pesquisar os desafios enfrentados por mulheres no mercado de trabalho do setor de Óleo 

e Gás, uma vez que, ainda no século XXI as mulheres encontram muitas barreiras para 

exercerem as mesmas funções que os homens exercem há anos e principalmente crescerem 

dentro das organizações. 

Apesar das vitórias conquistadas recentemente, o abismo que existe entre elas e eles 

no setor laboral ainda permanece gigante se comparadas aos homens que exercem o mesmo 

cargo que as mulheres. De acordo com Gomes (2005, p. 6 apud Gontijo; Melo, 2017, p. 131) 

no mercado de trabalho ainda se destacam os salários menores para mulheres aos dos homens, 

além da "dupla jornada com o princípio de que a vida doméstica é trabalho feminino, falta de 

voz nos espaços de decisão, entre outras coisas‖.  

Nesse contexto, uma maior produção de estudos sobre gênero e trabalho pode ser o 

início de um processo de transformação advindo das universidades e se estendendo para a 

realidade social, pois os futuros administradores e líderes saíram dela. E é essencial que os 

líderes sejam capazes de gerir pessoas com equidade, independente de gênero, raça, idade e 

outras formas de segregação. E a implantação de políticas de igualdade se faz através do 

estudo e da compreensão dessas diferenças. 

 Portanto, este estudo visa responder a seguinte pergunta ―quais os desafios 

encontrados pelas mulheres para fazerem carreira em uma empresa do setor de óleo e gás?‖ E 

para responder esta pergunta foi desenhado o seguinte objetivo principal: identificar os 

desafios enfrentados pelas mulheres que estão ou almejam estar em cargos de liderança em 

uma empresa do setor de óleo e gás. Já os objetivos específicos desenhados para atingir o 

objetivo principal foram, a saber: verificar a existência de políticas de igualdade de gênero em 

cargos de liderança, medir o grau de satisfação das mulheres com as políticas de Recursos 

Humanos voltadas para igualdade de gênero, analisar o interesse das mulheres em ocupar 

                                                 
1
https://www.ethos.org.br/cedoc/perfil-social-racial-e-de-genero-das-500-maiores-empresas-do-brasil-e-suas-

acoes-afirmativas/ 

https://www.ethos.org.br/cedoc/perfil-social-racial-e-de-genero-das-500-maiores-empresas-do-brasil-e-suas-acoes-afirmativas/
https://www.ethos.org.br/cedoc/perfil-social-racial-e-de-genero-das-500-maiores-empresas-do-brasil-e-suas-acoes-afirmativas/
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cargos de liderança na empresa, avaliar a satisfação das mulheres com as oportunidades de 

desenvolvimento e crescimento profissional na empresa. 

Para atingir estes objetivos foi desenhada a seguinte metodologia, conforme proposto 

por Vergara (2014), quanto aos fins, descritiva, explicativa e exploratória. E quanto aos 

meios, bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa de campo foi realizada em uma 

empresa de grande porte do setor de óleo e gás. Essa foi aplicada somente para as mulheres da 

organização com o intuito de descobrir sob a ótica delas como é construir carreira sendo 

mulher em uma empresa da área de óleo e gás. 

A relevância deste estudo está em trazer a diversidade de gênero como objeto de 

estudo, pois, nos dias atuais, as mulheres ainda estão em menor número no ambiente de 

trabalho embora sejam a maioria na sociedade. Identificar se há barreiras que dificultam as 

mulheres a ascenderem profissionalmente em suas carreiras e a maneira que essas barreiras 

dificultam a existência da igualdade de gênero dentro das organizações, mais especificamente, 

nas organizações do setor petrolífero. É de extrema importância entender o porquê as 

mulheres estão em menor representação quando as hierarquias nas organizações se afunilam. 
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2 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

2.1 UMA BREVE HISTÓRIA DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

  

Antes de falarmos sobre como as organizações lidam com a gestão de pessoas na 

atualidade. Vamos ver um pouco da evolução da área de Recursos Humanos e Gestão de 

Pessoas ao longo da história, e também um pouco da história do trabalho visto que estão 

intimamente ligadas, para entendermos como as organizações se preparam para gerir seus 

colaboradores.  

Para Bass (1994 apud Pacheco 2009) o trabalho tem sua trajetória iniciada na 

agricultara familiar e com divisões baseadas nas características pessoais como sexo, idade, 

força e aptidão. Depois, quando as pessoas já trabalhavam em sociedade, porém ainda não 

industrializadas, já havia forte associação com o trabalho, porém a maneira de executá-lo era 

mais importante que o resultado obtido. 

De acordo com Tose (1997, p.7) o trabalho tem origem em um mandamento bíblico 

―Comerás o pão com o suor do teu rosto‖. O trabalho inicial era a coleta ou a cata, maneira 

que alguns povos utilizam até os dias de hoje.  Posteriormente, o trabalho passa ser cultivar a 

terra, criar rebanhos, obtendo o alimento e a veste. Também junto ao trabalho do plantio surge 

a ideia de propriedade e produto excedente.  

Em uma fase seguinte temos o artesanato como forma de trabalho na qual não havia a 

figura de chefe, pois próprio artesão criava e executava, ―como artesão, o homem é o sujeito 

do processo de produção‖. (MALVEZZI, 1988 apud TOSE, 1997, p. 8).  Porém, isso muda 

com a Revolução Industrial e a automatização trazida por ela. O trabalhador ―passou de 

agente de transformação a pessoal da manutenção, exercendo controle do processo, mas 

alienado do processo de produção.‖ (MALVEZZI, 1988 apud TOSE, 1997, p. 8-9).  Souza 

(2014, p.23) corrobora que a figura de chefe só é necessária após a revolução industrial: 

 

A revolução Industrial deu inicio a substituição do trabalho manual, que consumia 

mais tempo, pelos maquinários e energia a vapor. Um novo tipo de funcionário foi 

trazido- o chefe, que não necessariamente era o proprietário da empresa com era, no 

geral, tornou-se um negociador poderoso no sistema fabril inovador. Com estas 

mudanças, aumentou a distância entre trabalhadores e proprietários.  

 

Braverman (1977) citado por Tose (1997) diz que as primeiras indústrias eram 

pequenos aglomerados de unidades de produção, nas quais quem fazia o controle eram os 
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capatazes, que nessa fase inicial também eram quem contratavam as pessoas e as pagavam. 

Alguns capatazes chegavam a supervisionar até 150 homens. Com isso, é possível ver o 

surgimento da Gestão de Pessoal. ―Ainda que uma palavra forte, o capataz era, neste período, 

o agente de recursos humanos: ele contratava, demitia, supervisionava e pagava os 

empregados‖ (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000 apud CALDAS; TONELLI; LACOMBE, 

2002, p. 4-5). 

Pacheco (2002) diz que nos EUA o surgimento da área de recursos humanos ocorre no 

período da administração cientifica, nessa época a função do RH era basicamente contratar, 

demitir e supervisionar os trabalhadores. O principal autor desta fase é Taylor, conhecido pelo 

estudo de tempos e movimentos com objetivo de aumento da produtividade dos funcionários. 

Taylor (1947 apud Souza 2014) afirma que duas abordagens, a gestão cientifica e o 

trabalho de assistencial social, se fundem com a psicologia industrial durante o século XIX. E 

enquanto a gestão cientifica se concentrava no aumento da produtividade e eficácia, a 

psicologia industrial se procurava com o bem estar do trabalhador. 

De acordo com Fisher (2002 apud Pacheco 2009) o surgimento da área de recursos 

humano, na época como Departamento Pessoal (DP) , deve-se também ao fato da empresas 

começarem enxergar as pessoas como mais um fator da produção, o fator humano. Havia a 

preocupação com as pessoas, porém de forma racional e mecanicista. 

Com a experiência de Hawthorne, coordenada por Elton Mayo, principal autor desta 

fase, o departamento muda e inicia-se a fase teoria das relações humanas. Conclui-se, então, 

que os ―trabalhadores respondem mais à maneira como são tratados do que às mudanças nas 

condições ambientais e que quanto maior o nível de integração social no grupo de trabalho e 

com a liderança, tanto maior a disposição de produzir e aumentar a produtividade‖ 

(LEONARDO, 2002, p. 46). O Departamento Pessoal passa então a  ver o colaborador como 

um ser que é motivado pelo reconhecimento e relacionamentos no ambiente no qual trabalha. 

Caldas, Tonelli e Lacombe (2002, p.6) confirmam que foi após a divulgação do 

experimento de Hawthorne que a área de Recursos Humanos (RH) passa a se preocupar com 

questões mais complexas. Questões estas que 

 

[...] envolviam as chamadas ―relações humanas‖ ou ―relações industriais‖: grupos, 

liderança, motivação, atitude, comunicação, variáveis que passaram a ser 

consideradas para a análise da produtividade e da satisfação das pessoas com seu 

trabalho (Schultz e Schultz, 1991). A difusão da chamada ―Escola de Relações 

Humanas‖ a partir desse período parece ter sido fundamental em dois sentidos para 

Recursos Humanos: primeiro, porque reforça a prescrição da necessidade das 

empresas darem atenção à gestão de pessoas de forma focada e segregada da gestão 
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de outros recursos, o que fez aumentar, na prática, a estruturação do ―Departamento 

de Pessoal‖ nas empresas, bem como fez surgirem muitas das principais leis que 

regulam as relações entre as empresas e seus empregados; e segundo, porque tal 

movimento inicia um processo de ―enriquecimento de tarefa‖ tanto da função do 

DP, quanto da ideia de que todo gestor de pessoal deveria motivar e liderar seus 

empregados, que foi fundamental no período seguinte no desenvolvimento da 

função e da prática de Recursos Humanos. 

 

Segundo Souza (2014) nesta época o gerente de pessoal torna-se gerente de relações 

humanas ou gerente de recursos humanos e as funções da área aumentam, o que antes era 

controlar os salários, as horas trabalhadas, as faltas e os atrasos, passa a ser diferentes 

subáreas porém direcionada a nível tático da empresa. ―Tipicamente, as atividades 

desenvolvidas na área expandem-se para recrutamento, seleção, treinamento e 

desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração e demissão.‖ (CALDAS; 

TONELLI; LACOMBE 2002, p.9). 

Fischer (2002 apud Pacheco, 2009) diz que por volta dos anos 50 a expressão human 

resource management e o foco no comportamento humano ganhou força na teoria 

organizacional. Já nas décadas seguintes descobriu-se que é de extrema importância a relação 

dos gerentes com os demais funcionários, pois é através dela que ocorre a relação entre 

empresa e funcionários. 

Alguns autores (Caravantes; Panno; Kloeckner, 2005; Pieper, 1990 apud Pacheco, 

2009) consideram que entre os anos 70 e inicio dos anos 80 houve uma curta fase, a fase da 

administração sistêmica, esta foi uma união das duas fases anteriores, a fase da administração 

científica que focava nas habilidades técnicas e a fase da relações humanas que focava nas 

relações sociais e comportamento humano. 

A fase seguinte é a da gestão estratégia. Kluge (2001 apud Souza 2014) diz que esta 

fase surge devido as grandes mudanças ocorridas nas últimas décadas: globalização que 

permite concorrências em escalas maiores; avanço rápido da tecnologia; demanda crescente 

de competências organizacional, individual e grupal; ciclos de vida mais curto; clientes com 

expectativas mais altas. Junto à necessidade de gerir e orientar pessoas pelo desempenho 

resultou na necessidade ter planejamento estratégico e práticas modernas de liderança para se 

conseguir alcançar estes objetivos. 

Santos, Carpinetti e Golçaves (1997) entendem que o planejamento estratégico 

compreende: a inserção de recursos humanos na gestão estratégica dos negócios, a criação de 

ambiente propício a mudanças e aprendizagem organizacional, a constituição e fortalecimento 

do trabalho em equipe e a gestão da cultura organizacional. O trabalho se organiza em torno 
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dos processos e das equipes que o executam. Para Coelho Junior (2003, p. 83) no 

planejamento estratégico: 

O controle é assumido pela pessoa que executa o processo. Os gerentes se 

aproximam mais dos clientes e dos executantes do trabalho. Cada membro de uma 

equipe terá, pelo menos, uma familiaridade básica com todas as etapas do processo e 

realizará uma variedade de tarefas. Ressaltamos que nem todos os membros da 

equipe realizam exatamente o mesmo trabalho, pois cada empregado possui 

específicas competências e qualificações. 

 

O planejamento estratégico visa estabelecer a melhor direção a seguir seguida, por isso 

as práticas e políticas de RH ficam mais complexas para auxiliarem a empresa a atingir seus 

objetivos organizacionais. Ulrich (1998 apud Pacheco 2009, p. 29) afirma que ―as práticas de 

RH ajudam a realizar objetivos empresariais‖. A área de RH precisa estar dentro das 

estratégias da empresa para que suas funções de recrutar e selecionar sejam feitas corretas e 

de acordo com os objetivos da empresa. 

O quadro 1, a seguir, ilustra bem as três principais fases da área de recursos humanos 

no decorrer da história de acordo com Gutierrez 

 

Quadro 1- Tipologia das Fases de Gestão de RH 

Tipologia das Fases de Gestão de RH 

 Administração de Pessoal Administração de RH Administração 

Estratégica de RH 

Concepção 

sobre as 

pessoas 

Homus economicus 

Homus social 

Individuo em busca de 

desenvolvimento de suas 

potencialidades 

Individuo como fonte de 

competência e recurso 

estratégico 

Área de 

ação da 

função de 

RH 

Administração e controle de 

aspectos jurídico-

administrativos legais 

Desenvolvimento da função 

gerencial como agente de RH 

Atividades de RH dão suporte 

aos gerentes 

Atividades orientadas à 

obtenção dos objetivos 

estratégicos da 

organização 

As politicas 

da função de 

RH 

Inexistentes 

Regras e procedimentos sem 

interligação com a politica 

global da organização 

Implícitas, algumas vezes 

formalizadas 

Explícitas, normalmente 

formalizadas e alinhadas 

aos objetivos estratégicos 

Sistemas Relacionados às exigências 

legais e ao pagamento de 

salários 

Baseado na utilização de várias 

técnicas de Administração de 

RH 

Sofisticados, 

principalmente o sistema 

de informações de mão-

de-obra, articulado com a 

realização dos objetivos 

estratégicos 

Status Subordinado a uma gerência 

média 

Subordinado a um gerente de 

alto nível ou a um diretor 

Subordinada ao principal 

executivos ou a parte 

integrante do grupo 

dirigente 

Fonte: Souza (2014, p. 27) 

 

Tose (1997) sintetiza a evolução da área de recursos humanos no Brasil em 5 fases, 

são elas: 
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1ª Fase Contábil (até os anos 30)- a única preocupação era com os custos, as pessoas 

representavam números e era vistas como uma conta. A figura de administrador de pessoas 

eram o contador/feitor, este apenas contratava qualquer pessoa que se apresentava para 

trabalhar. 

2ª Fase Legal (anos 30-50)- a Gestão de Pessoal passar a ser centrada no cumprimento 

das leis trabalhistas, recém-criadas. O contador é substituído pelo chefe de pessoal, agora a 

preocupação vai além dos custos, mas na aplicação das leis. O chefe de pessoal é responsável 

pela contratação, acompanhamento de horário, remuneração, condições de trabalho e 

demissão. 

3ª Fase Tecnicista (anos 50-65)- Com a chegada ao Brasil de multinacionais com 

Gestão de Pessoas em fases mais avançadas. A administração de pessoal ganha uma nova 

dimensão, passa a fazer descrição de cargos e salários, avaliação de desempenho, 

estabelecimento de funções, formalização dos níveis hierárquicos e criação da área de 

treinamento. Também por influência das novas empresas multinacionais no mercado 

brasileiro os psicólogos passaram a integrar a área de RH para realizar o recrutamento e 

seleção. 

4ª Fase Administrativa (anos 65-85)- o chefe de pessoal é substituído pelo gerente de 

Relações Industriais, que posteriormente é substituído pelo gerente de relações humanas. A 

preocupação e o desafio dos profissionais de Recursos Humanos passaram a ser a evolução e 

o aumento da complexidade das relações sindicais, o que a abriu espaço para os profissionais 

junto a direção da empresa levando a uma visão estratégica na negociação com os sindicais. 

5ª Fase Estratégica (a partir de 1985)- O gerente de RH passa a precisar ser 

multidisciplinar, conhecer de políticas e estratégicas de RH, sindicalismo, planejamento 

gerencial e relações humanas no trabalho. O Recursos Humanos muda de um setor com 

função especializada para uma competência cooperativa que constrói parcerias com os 

gerentes de linha para ganhar vantagem competitiva.  

Podemos observar que a área de Recursos Humanos esteve em constante 

transformação para acompanhar as mudanças ocorridas no ambiente de trabalho e auxiliar no 

desempenho e desenvolvimento organizacional de acordo com as necessidades percebidas da 

época. Hoje a área de recursos humanos tem como objetivo dar suporte as gestões diretas dos 

setores, pois se entende que cabe também a todos os gestores o papel de desenvolver seus 

liderados e não mais apenas o setor do RH. ―A área tem por objetivo assessorar as outras 
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áreas em relação à atração e retenção de pessoas que reúnam as qualificações necessárias para 

um ambiente de constante mudança.‖ (CALDAS; TONELLI; LACOMBE, 2002, p.14). 

Como vimos o setor da área de recursos humanos e gestão de pessoas esteve e está em 

constante mudança, atualmente, estamos na fase da gestão estratégica, nesta os funcionários 

passaram a ser para muitas organizações como diferencial competitivo. O que deu origem a 

novas vertentes para a área de RH relacionadas ao desenvolvimento por competências, 

habilidades, aprendizagem, gestão do conhecimento e etc. Por isso continuaremos nosso 

estudo pela gestão, a gestão por competência é a que veremos a seguir. 

 

2.2 DESAFIOS ATUAIS DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS  

 

Conforme Caldas, Tonelli e Lacombe (2002, p. 15) a gestão de recursos humanos 

passou a ter como foco o conceito de competência. Então as funções de RH como 

recrutamento, seleção, remuneração começam a ter por base o desempenho individual dos 

colaboradores. Durand (1998 apud Fleury e Fleury, 2001, p. 189) faz uma comparação entre a 

época dos metais com as organizações atuais: ―nos tempos medievais, os alquimistas 

procuravam transformar metais em ouro; os gerentes e as empresas hoje procuram 

transformar recursos e ativos em lucro. Uma nova forma de alquimia é necessária às 

organizações. Vamos chamá-la de ‗competência‘‖. 

Nos ambientes informais a competência é entendida como a capacidade de realizar 

uma atividade, e a forma negativa dessa fala é recebida como uma grande ofensa. Para os 

estudiosos de gestão, a competência é saber aplicar seus conhecimentos teóricos na prática, ou 

seja, ter a habilidade do fazer. ―Segundo Zarifian (1999) a competência é a inteligência 

prática para situações que se apoiam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam 

com tanto mais força, quanto mais aumenta a complexidade das situações.‖ (Fleury; Fleury, 

2001, p. 187). 

A gestão por competências é estudada desde inicio de 1970, de acordo Vieira e Garcia 

(2004, p. 7): 

O tema competência foi abordado nos estudos feitos por David 

McClelland[...]. Em 1973, no artigo Testing for competence rather than intelligence, 

ele afirmava que os testes tradicionais de conhecimento e inteligência utilizados em 

seleção, além de não serem capazes de predizer o sucesso do candidato no trabalho e 

na vida, favoreciam preconceitos contra minorias, mulheres e pessoas de nível 

socioeconômico inferior. A partir dessa constatação, McClelland dedicou-se a 

encontrar métodos de avaliação que permitissem identificar variáveis de 

competência capazes de predizer êxito no trabalho e na vida. 
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 Conforme Barato (1998 apud Castro; Kilimnik; Sant‘anna 2008, p.110) há 

prevalência de duas correntes principais de estudo sobre competência. A primeira, originária 

nos EUA, entende como competência o mercado de trabalho, focando em fatores ou aspectos 

ligados as competências de desempenho requeridas pelas organizações. A segunda, oriunda da 

França, destaca a conexão entre trabalho e educação, mostrando que as competências são 

resultantes de processos advindo da aprendizagem. 

Para Ceitil (2006 apud Silva, 2016, p.37) as competências são dividas em transversais 

e específicas, as transversais são as competências mais comportamentais e as especificas são 

mais técnicas. As competências técnicas individuais são a junção dos conhecimentos tácitos e 

explícitos que o trabalhador adquiriu e que utilizará para exercer suas atividades. E as 

competências comportamentais, são o modo como ele empregará suas competências técnicas. 

Para Dutra, (2004 apud Silva, 2016, p. 38) independente da corrente de pensamento, existe 

uma relação de troca entre as competências das organizações e as competências dos 

indivíduos pertencentes a ela. 

Para Vieira e Garcia (2004) a gestão do conhecimento cria o ambiente de 

aprendizagem contínuo para que a gestão das competências seja uma realidade, pois a gestão 

do conhecimento cria o ambiente psicológico favorável para tal. Tendo em vista que o 

conhecimento é um dos tripés da competência de acordo com autores como Câmara e Queiroz 

(2011, p. 114) ―as competências humanas e profissionais compreendem a tríade: 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Essas competências podem ser vistas nos 

comportamentos expressos das pessoas no trabalho, ou seja, são as partes estruturadoras do 

desempenho profissional.‖. 

Os gestores precisam esclarecer as competências que estão intimamente ligadas com 

as estratégias da organização, deixando claro aos colaborados quais são as competências 

essências para que eles possam adquirir os conhecimentos necessários ou desenvolvê-los para 

alcançar as metas e objetivos traçados. Segundo Rabaglio (2001 apud Silva, 2016, p. 43), ―o 

maior objetivo da seleção por competências é mapear as competências requeridas a cada 

indivíduo, em uníssono com as estratégias organizacionais, possibilitando que elas sejam 

identificadas nos candidatos pelo processo seletivo.‖ A figura 1 ilustra o ciclo da 

competência. 

 

Figura 1: Ciclo da Competência  
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Fonte: Fleury; Fleury (2001, p. 190). 

 

Segundo esta abordagem, a organização define a sua estratégia e as competências 

necessárias para implementá-las, num processo de aprendizagem permanente. Assim, não 

existe uma ordem de ocorrência, mas um círculo virtuoso, em que uma alimenta a outra 

mediante o processo de aprendizagem (FLEURY; FLEURY, 2001). 

Silva (2016, p.38) observa que mesmo que as estratégias estejam alinhadas quem 

decide o nível de entrega das competências individuais as organizações são os trabalhadores: 

 

[...] ainda que o sujeito detenha competências individuais em conformidade com o 

esperado para que se somem às competências organizacionais no cumprimento das 

estratégias organizacionais, sempre caberá ao trabalhador a decisão e o nível de 

entrega de suas competências individuais, pondo-as em ação, ou não, no contexto 

em que está inserido, o que resultará em um desempenho a ser mensurado por 

indicadores de competência de modo a ser considerado como positivo ou negativo 

mediante critérios definidos pela organização (ZARIFIAN, 2001; CEITIL, 2006; 

DUTRA, 2004; LEME, 2011; BRANDÃO, 2012).  

 

Le Boterf (1995 apud Fleury e Fleury, 2001, p.192) propõe o quadro abaixo sobre o 

processo de desenvolvimento de competências das pessoas nas organizações:  

 

Quadro 2- Processo de desenvolvimento de competências 

Tipo Função Como Desenvolver 

Conhecimento 

Teórico. 

Entendimento, 

Interpretação. 
Educação formal e continua. 

Conhecimento sobre os 

Procedimentos. 
Saber como proceder. 

Educação formal e 

Experiência profissional 

 Conhecimento 

Empírico. 
Saber como fazer. Experiência profissional. 

Conhecimento 

Social. 
Saber como comportar-se. 

Experiência social e 

profissional. 

Conhecimento cognitivo. 
Saber como lidar com a 

informação, saber como aprender. 

Educação formal e continua, 

e experiência social e 

profissional. 

Fonte: Fleury; Fleury (2001, p.192) 

 

Observa-se assim a reunião de situações de aprendizagem que podem proporcionar a 

transformação do conhecimento em competência. Esta transformação só acontece em 

contexto profissional específico, pois a realização da competência deverá não apenas agregar 

valor ao indivíduo, mas também à organização.  
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De acordo Fleury e Fleury (2001) a noção de competência deve agregar valor 

econômico à organização e também agregar valor social ao indivíduo, ou seja, as pessoas, ao 

desenvolverem competências essenciais para o sucesso da organização, estão também 

investindo em si mesmas, não só como cidadãos organizacionais, mas como cidadãos do 

próprio país e do mundo. 

Para Eboli (2001 apud Castro, Kilimnik e Sant‘Anna, 2008), a verdadeira 

modernidade na área de gestão de Recursos Humanos demanda transformações expressivas 

no comportamento das organizações. As estruturas verticalizadas e centralizadas, por 

exemplo, serão substituídas por estruturas horizontais e descentralizadas. Ainda segundo o 

autor a forma do trabalho sofrerá grandes mudanças: 

  

 A rígida divisão entre trabalho mental e manual deverá ser eliminada; tarefas 

fragmentadas e padronizadas deverão tornar-se integrais e complexas, exigindo, em 

todos os níveis da organização, pessoas com capacidade de pensar e executar 

múltiplas tarefas. Além disso, destaca ser essencial um alinhamento entre 

competências empresariais e humanas, o que pressupõe mudanças profundas não só 

na estrutura, nos sistemas, em especial nos sistemas de comunicação e de tomada de 

decisões, nas políticas e práticas de gestão de pessoas, mas principalmente na 

mentalidade, nos valores e na cultura organizacionais. (EBOLI, 2001 apud, 

CASTRO; KILIMNIK; SANT‘ANNA, 2008 p. 107). 

 

Independente da corrente ou da origem, a gestão por competências só é possível pelo 

alinhamento das competências individuais de cada trabalhador com as estratégias das 

organizações e área de gestão deverá sofrer grandes mudanças para alinhamento de fato 

ocorra, porém ainda assim somente o colaborador tem poder de decidir o quanto de suas 

competências aplicará as organizações.  

Constatou-se que uma das vertentes que permite a gestão por competências é o 

conhecimento, então veremos a seguir mais uma fase da área de recursos humanos, a fase da 

Gestão do Conhecimento. 

 

2.3 DESAFIOS ATUAIS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Para Macareno (2006), pensar nas pessoas como cidadãos interessados em seu 

desenvolvimento social e humano como produtores e difusores de conhecimento muda 

radicalmente as práticas dos moldes atuais de gerenciamento e o futuro desses modelos. As 

pessoas estão aprendendo para melhorar as condições organizacionais e as delas próprias. 
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Choo (2006 apud Fujihara, 2009, p. 250) afirma que as ―organizações processam e 

usam a informação para a criação de significados, construção do conhecimento e tomada de 

decisão, e o conhecimento organizacional emerge quando esses três modos de usar a 

informação se conectam em busca de geração de aprendizado e ações.‖ A educação 

corporativa tem dois objetivos, desenvolver conhecimentos que estão em especial vinculados 

aos negócios da empresa, vista a rápida obsolescência dos mesmos, e desenvolver uma cultura 

de aprendizagem, ou seja, a consciência que o aprender deve ser continuamente. (VIEIRA; 

GARCIA, 2004).  

Atualmente, o que a organizações consideram como patrimônio indispensável é o 

conhecimento acumulado e as pessoas que o detém. E as empresas utilizam o conhecimento 

como forma de competitividade no mercado, o que ressalta a importância da gestão do 

conhecimento na atuação das organizações. (ISHIKURA, 2008; MASSARO, 2013 apud 

REIS, 2016, p.24). 

Takeuchi, Nonaka, 1995; Pee, 2009 (apud Reis, 2016) também compartilham dessa 

ideia ao dizerem que a gestão do conhecimento é um processo de identificar e alavancar o 

conhecimento coletivo nas organizações de maneira que este auxilie a organização a se 

manter competitiva no mercado. Fujihara (2009, p. 251) corrobora que a gestão do 

conhecimento é uma ferramenta de estratégia e competitividade ao descrever a gestão do 

conhecimento como ―linha norteadora das ações estratégicas e por isso define-se a gestão 

estratégica do conhecimento como sendo a tarefa de identificar, desenvolver, disseminar e 

atualizar o conhecimento estrategicamente relevante para a empresa.‖. 

Segundo Miranda (2004) citado por Fujihara (2009 p. 250) a gestão do conhecimento 

―é o processo de criação, captura, assimilação e disseminação do conhecimento tácito 

extrínseco individual, integrando-o ao conhecimento organizacional, a fim de que seja 

utilizado como subsídio útil às diversas atividades desenvolvidas no âmbito da organização‖. 

A Gestão do conhecimento inclui as diversas maneiras de adquirir conhecimento e 

compartilhá-lo, este é essencial para as organizações. Skyrme (1997-B, p.2 apud Miranda, 

2004, p. 49) conceitua Gestão do Conhecimento como: 

 

 ―Gerenciamento do conhecimento é a explicita e sistemática gestão de 

conhecimento vital e seus processos de associados de criação, aquisição, 

organização, difusão, uso e exploração. Requer a transformação de conhecimento 

corporativo que possa ser amplamente compartilhado pela organização e 

adequadamente aplicado.‖ 
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Todo modelo de educação, formação, capacitação, treinamento ou desenvolvimento 

deve assegurar ao ser humano a oportunidade de ser aquilo que ele pode ser a partir de suas 

potencialidades, sejam inatas ou adquiridas. Desenvolver pessoas significa dar-lhes 

informação e apoio suficiente para que elas aprendam novos conhecimentos, habilidades e 

competências e se tornem mais eficientes no que fazem. É, sobretudo, dar-lhes a formação 

básica para que aprendam novas atitudes, soluções, ideias, conceitos e que mudem seus 

hábitos e comportamentos. (CHIAVENATO, 2014) 

Para Kommers (2012, p.20 apud Matias, 2016). ―Com o desenvolvimento contínuo do 

aprender a aprender, de uma forma orgânica as pessoas assumiram o papel de ator principal 

na transformação e no desenvolvimento da empresa.‖ Os colaboradores não esperam mais 

para que a organização invista neles, financiando seus cursos e treinamentos como parte de 

desenvolvimento e sim adquirem conhecimento para depois receber reconhecimento e 

benefícios por se tornaram mais capacitados. 

É essencial dar condições ou/e informações necessárias às pessoas para que estas 

tenham a capacidade de se desenvolver no âmbito profissional, pois hoje em mundo 

globalizado as pessoas são tidas como estratégias competitivas. E é o conhecimento que as 

fazem tão valiosas. Inclusive, nas etapas de seleção conforme afirmam Viera e Garcia (2004, 

p. 6) ―[...] os modernos sistemas de gestão, capazes de selecionar os empregados tanto por 

seus potenciais e experiências, quanto por suas atitudes positivas em relação ao aprendizado.‖. 

Contudo, observa-se que não são todas as formas de adquirir conhecimento que são 

vistas como interessantes às organizações, ele precisa estar intimamente vinculado ao trabalho 

exercido pelo colaborador. Ainda segundo, Viera e Garcia (2004), o que o grupo precisa 

aprender é definido pelos requisitos do trabalho e pelo grupo que faz o trabalho diariamente, 

cabendo à gestão de pessoas criar o ―clima propício‖ e disponibilizar os recursos necessários 

para que a aprendizagem aconteça. E assim seja aplicada de forma correta a organização para 

o desenvolvimento de todos. 

De acordo com Krogh (2000 apud Reis, 2016) há também um ponto importante para 

se observar sobre a Gestão do Conhecimento e o ambiente que necessário para tal, que a 

teoria é mais fácil que a prática.   

Afirmações no sentido da ‗necessidade da criação de uma cultura que valorize o 

aprendizado‘ e mesmo da ‗economia baseada no conhecimento‘ não refletem 

necessariamente os processos humanos envolvidos no que significa Gestão do 

Conhecimento, tais como (ações para) reflexão criativa, conversação, criação de 

juízo, ensino e aprendizagem, dentre outros. Em algumas organizações todos os 

conceitos relacionados a Gestão do Conhecimento são reduzidos à implementação 

de uma solução tecnológica.( KROGH, 2000 apud REIS, 2016, p. 24-25) 
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Verifica-se que a Gestão do Conhecimento, uma das fases atuais da Gestão de Pessoas 

é importante para a organização como um diferencial competitivo no mundo globalizado no 

qual o mercado competitivo torna-se mais amplo e as tecnologias mais acessíveis. Porém para 

que está seja uma realidade é necessário criar um ambiente que possibilite o aprendizado e o 

compartilhamento do conhecimento organizacional.  
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3 GESTÃO DA DIVERSIDADE  

 

3.1 DIVERSIDADE 

 

Para continuarmos nosso estudo sobre gênero e trabalho é importante conhecermos o 

que é diversidade e como as organizações a enxerga e a gere. Na literatura o conceito de 

diversidade varia de autor para autor, hoje não há uma definição única para o tema. Algumas 

definições se restringem as diferenças que são de fácil percepção como raça, etnia, gênero e 

idade (NKOMO; COX, 1999 apud GALEÃO-SILVA; ALVES, 2002; WILLIAMS; 

O‘REILLY, 1998; HARRISON ; SIN, 2006 apud FERREIRA; RAIS, 2016). Outras são mais 

amplas e fundamentam que a diversidade alcança a todos como descrito por Thomas: 

 

 A diversidade inclui todos, não é algo que seja definido por raça ou gênero. 

Estende-se à idade, história pessoal e corporativa, formação educacional, função e 

personalidade. Inclui estilo de vida, preferência sexual, origem geográfica, tempo de 

serviço na organização, status de privilégio ou de não privilégio e administração ou 

não administração. (Thomas, citado em Nkomo e Cox, 1999 [1996], p. 

334-5 apud Galeão-Silva e Alves, 2002, p.2). 
 

Cross et  al.  (1994 apud Silveira 2006, p. 80)  enxergam  a  diversidade  como a   

―distribuição  desigual  de  poder  e  a  definem  com  base  nas  formas  de  discriminação  no  

nível  individual,  identidade  de  grupo  e  de  sistema de  raça, etnia e gênero‖. 

Para Fleury (2000, p. 20) diversidade também está relacionada à desigualdade de um 

grupo sobre outro: 

 

 A diversidade é definida como um mix de pessoas com identidades diferentes 

interagindo no mesmo sistema social. Nestes sistemas coexistem grupos de maioria 

e de minoria. Os grupos de maioria são os grupos cujos membros, historicamente 

obtiveram vantagens em termos de recursos econômicos e de poder em relação aos 

outros. 
 

O termo minoria está intimamente ligado à diversidade, isso porque que as minorias 

são grupos marginalizados por serem diferentes. As minorias não são de fato minorias, mas 

sim a maior parte da população, porém por diversas questões são rejeitados por aqueles que 

detêm o poder e estão em posições de comando. ―Em alguns casos, a ideia de minoria é 

apresentada como a de grupo com menor número de membros, ao invés, de um grupo com 

menor poder e objeto de preconceito (GILBERT et al., 1999 apud GALEÃO-SILVA; 

ALVES, 2002,p.8).  
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Segundo Sluss e Ashford (2007 apud Saraiva e Irigaray 2009), as pessoas tendem a 

classificar-se e também aos outros em categorias, esse processo implica em estereótipos e, 

estigmas.  ―Estigma é um fenômeno socialmente construído (BLAINE, 2000), com fortes 

implicações negativas em suas vítimas (THOMPSON E OUTROS, 2004), dado que se funda 

numa relação assimétrica, que referenda atributos tidos como depreciativos a uma pessoa ou 

grupo social (GOFFMAN, 1963).‖ (Citado em Saraiva e Irigaray 2009, p.339). Isso cria 

segregação nas sociedades por causa das diversidades e gera o preconceito de um grupo em 

relação ao outro. 

Para Tonelli (2018) falar em diversidade, hoje, inclui abordar diferentes preconceitos e 

discriminação. Há três grandes formas de discriminação: sexismo, racismo e etarismo. A 

classe social também discrimina, e o preconceito contra os mais pobres, está vigente em 

várias culturas quando a referência é o modelo socioeconômico dominante. A população 

brasileira, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGE) de 

2018
2
 e 2015

3
, é formada por mulheres (51,7%), negros e pardos (53,92 %), ou seja, a maior 

parte das pessoas são as que são minorias no mercado de trabalho. Contradizendo assim, a 

ideia de que as minorias são o menor número.  

Portanto, as chamadas minorias, são grupos que sofreram tratamento em desvantagem 

em relação ao grupo dominante ao longo da história. E de acordo com Galeão-Silva e Alves 

(2002) para políticas públicas o tema diversidade trás questões importantes, pois ao tentar 

reverter, institucionalmente, as desigualdades na sociedade. Cria-se a ação afirmativa, esta 

pode ser entendida como ―conjunto de políticas compensatórias de discriminação que 

objetivam compensar membros de grupos sociais atingidos por formas de exclusão social que 

lhes tiram um tratamento igualitário no acesso às diversas oportunidades.‖ (GALEÃO-

SILVA; ALVES, 2002.p.5). 

De acordo com Oliveira (2010 apud Medeiros, 2014, p.6) as empresas reproduzem a 

diversidade existente na sociedade: 

 

 as empresas reproduzem microcosmicamente a diversidade social que se encontra 

na sociedade inclusiva: brancos, negros, índios e suas subcategorias étnicas; 

brasileiros e estrangeiros de diferentes nacionalidades; filhos de famílias ricas e 

pobres; pessoas criadas na cidade e na zona rural; colaboradores com alta e com 

baixa escolaridade; homens e mulheres; religiosos adeptos de várias crenças e não 

                                                 
2
 https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html 

3
 https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html 

 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html
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crentes; jovens e velhos; profissionais em início de carreira e pré-aposentados; 

gestores e executores etc 

 

O que podemos notar em comum entre essas definições é a sociedade ser formada por 

pessoas distintas umas das outras, por características visíveis ou não, sejam elas raça-etnia, 

gênero, crença, idade, sexualidade, ou seja, há pluralidade das pessoas convivendo em um 

mesmo ambiente forma a diversidade. E nas organizações não seria diferente. Então veremos 

a seguir como as organizações lidam com a diversidade e como fazem para geri-la. 

 

3.2 DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES  

 

Nos últimos anos a diversidade é pauta de discussões nas mais diversas áreas, e na 

gestão de pessoas não seria diferente. As grandes empresas vêm percebendo a necessidade de 

mudar os tradicionais modelos de recrutamento e seleção e de incluir no seu quadro funcional 

pessoas com formação diversa, de diferentes classes sociais, gêneros e etnias (TONELLI, 

2018). 

Conforme Medeiros et al. (2014, p. 5) ―torna-se imperativo que as empresas 

incorporem a gestão estratégica do capital humano nas práticas administrativas, de modo a 

ampliar o potencial inovador de seus colaboradores, além de melhor tratar a gestão da 

diversidade.‖ A diversidade na organização é vista como o diferencial de uma empresa e uma 

maneira de aumentar sua competitiva no mercado. ―Quando a tecnologia se difunde para 

todas as organizações que concorrem em um mesmo setor, o único diferencial que uma 

organização pode possuir é a sua força de trabalho. [...] a diversidade é um novo objetivo das 

organizações‖. (GORDONO, 2009, p. 28) 

A diversidade começou a ser importante para as organizações durante os anos de 1960 

nos Estados Unidos por intermédio do governo da época que impôs medidas para não 

descriminação por parte das empresas, o Affirmative Action (DAMATTA, 1983; FLEURY, 

2000; FRY, 2002; ALVES e GALEÃOSILVA, 2004 apud ECCEL; FLORES-PEREIRA, 

2008). ―Por regulamentação federal, as empresas que tinham contratos com o governo ou que 

dele recebiam recursos e benefícios deviam avaliar a diversidade existente em seu corpo de 

funcionários e procurar balancear sua composição, em face da diversidade existente no 

mercado de trabalho‖ (FLEURY, 2000 p.19). 

Sua origem teve como objetivo mais igualdade, porém logo passou a ser vista como 

vantagem competitiva pelas organizações. (DAMATTA, 1983; FLEURY, 2000; FRY, 2002; 
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ALVES e GALEÃOSILVA, 2004 apud ECCEL; FLORES-PEREIRA, 2008). As 

organizações aproveitaram de algo que as foi imposta para ganhar vantagem competitiva, pois 

como veremos em breve, a diversidade pode gerar um ambiente mais criativo, 

consequentemente, mais produtivo e também atingir a diferente públicos e clientes. 

Segundo Saraiva e Irigaray (2009), a partir da década de 1980, a diversidade se tornou 

um dos temas mais importantes em estudos organizacionais, porque havia uma perspectiva de 

que a inclusão de minorias historicamente discriminadas melhoraria o ambiente de trabalho, 

tornando-o mais diversificado e democrático. 

No Brasil, a gestão da diversidade chegou através das multinacionais, que já 

utilizavam de politicas de gestão da diversidade em suas matrizes, por volta do início na 

década de 1990, diferente de muitos países não houve apoio do governo. (DAMATTA, 1983; 

FLEURY, 2000; FRY, 2002; ALVES e GALEÃOSILVA, 2004 apud ECCEL; FLORES-

PEREIRA, 2008). De acordo com Gordon (2009), o tema é consequência de dois fatores, o 

crescimento de um movimento da responsabilidade social empresarial. E as reivindicações de 

movimentos sociais e dos movimentos sindicais, que trouxeram discussões sobre 

discriminação e diversidade racial, como por exemplo, as cotas para o ingresso nas 

universidades públicas brasileiras.  

Segundo Agars (2006 apud Gordono 2009, p.23) a gestão da diversidade ocorre 

quando a organização dá oportunidades de emprego de maneira que todos de uma equipe 

diversificada tenham chances e visam a contratação das minorias, através de ações em 

reconhecimento que o ―valor da multiculturalidade na força de trabalho‖ traz. Para Thomas 

(1996), a gestão da diversidade também deve ―criar um ambiente organizacional no qual 

possibilite a todos o pleno desenvolvimento de seu potencial na realização dos objetivos da 

empresa‖. (apud Fleury, 2000, p. 20) 

Bryan (1999) apud Gordono (2009, p. 13) diz que a diversidade requer o 

estabelecimento de políticas ―que garanta a qualquer indivíduo o acesso a uma carreira, sem 

que esse acesso seja restringido por questões impeditivas relacionadas à diversidade‖. Porém 

estas politicas, ou ações afirmativas, segundo Alves e Galeão-Silva (2004 apud Eccel e Flores 

2008, p. 4) traz consequências pesadas para gestão da diversidade, pois ―o uso que se tem 

feito da inserção da diversidade nas organizações mascara as diferenças, pois excluí o seu 

caráter político, e toma a diversidade como mais um recurso organizacional a ser 

administrado em busca de melhores resultados‖.  
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As ações afirmativas acabam tendo a responsabilidade de suprir as desigualdades já 

existentes na sociedade, devido ao longo histórico de tratamento desigual com as minorias, 

para tentar estabelecer oportunidades justas de inserção e crescimento nas organizações para 

todos.  Exemplo disso é falta de diversidade racial, o mito da democracia racial impede que o 

problema seja encarado de uma forma política, o que dificulta a implementação de políticas 

de ação afirmativa no Brasil. Então as organizações criam políticas para ―solucionar‖ 

problemas de origem histórica como a escravidão.  

 

A ação afirmativa ―objetiva superar os efeitos de um passado de discriminação, de 

forma a garantir que uma pessoa discriminada, ou grupo discriminado, possa 

competir em termos de igualdade com membros do grupo favorecido ou, de maneira 

mais controversa, atingir igualdade completa.‖ (Hodges-Aeberhard, 1999). A idéia 

de ação afirmativa se assenta na compreensão de que os fenômenos sociais não são 

naturais, mas resultam das diversas interações sociais. Portanto, há necessidade de 

intervenção política na reversão do quadro de desigualdade e exclusão social. 

(GALEÃO-SILVA; ALVES, 2002, p.5) 

  

 

Gilbert e Ivancevich, 2000; Frimousse e Perretti, 2007 (apud Conceição et al, 2011) 

também corroboram a ideia de que a efetividade das ações afirmativas como forma de  gestão 

da diversidade é limitada, pois estas só forçam as organizações a selecionar e recrutar 

minorias. Neste sentido Alves e Galeão- Silva (2004) concluem que a ações afirmativas 

devem ser substituídas pelas praticas gerenciais gestão da diversidade. 

Segundo Cox (1994, p. 11 apud Fleury, 2000, p. 20), a gestão da diversidade deve 

―planejar e executar sistemas e práticas organizacionais de gestão de pessoas de modo a 

maximizar as vantagens potenciais da diversidade e minimizar as suas desvantagens.‖. De 

acordo com Fleury (2000, p. 21) isso que dizer que o objetivo principal da gestão da 

diversidade é ―administrar as relações de trabalho, as práticas de emprego e a composição 

interna da força de trabalho a fim de atrair e reter os melhores talentos dentre os chamados 

grupos de minoria‖. 

Para Gordono (2009) a real gestão da diversidade, que visa a equidade, pode ser feita 

das seguintes formas: Políticas justas e claras no recrutamento e seleção; Criação de cargos e 

funções; Equilibrar a representação desses grupos no maior número de ocupações; Promovê-

los a níveis de carreiras superiores; Apoiá-los no desenvolvimento tecnológico interno da 

empresa; Elevar o nível de qualificação e de consciência profissional desses trabalhadores. 

Liliane Rocha para revista Exame (2018) lembra que os detentores de poder deveriam 

ser mais diversos à medida que, ―só quando existe diversidade na liderança que a coisas 



29 

 

podem começar a realmente mudar‖. Para ela quem não é reconhecido dentro da própria 

função por causa de gênero, raça ou condição física, não permanece nas organizações. E para 

que haja mais diversidade em cargos de gestão é necessário investimento em desenvolvimento 

das minorias. Vicente (2013) diz que os ―chefes‖ tem tendência a recrutar trabalhadores 

similares a eles mesmos, em gênero, formação acadêmica o que contribui para manutenção da 

homogeneidade. 

 

3.3 GESTÃO DA DIVERSIDADE E DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

Alguns autores da área afirmam que uma gestão da diversidade efetiva pode trazer 

benefícios para as organizações, como: capacidade de resolução de problema, qualidade na 

prestação de serviços para uma base diversificada de clientes, criatividade organizacional e 

capacidade de inovação, produtividade, flexibilidade organizacional, satisfação e lealdade dos 

empregados/colaboradores, saúde emocional desses últimos, satisfação da clientela, e redução 

de custos com turnover e processos judiciais (COX; BLAKE, 1991; GILBERT ET AL, 1999; 

GRÖSCHL; DOHERTY, 1999; GILBERT; IVANCEVICH, 2001; FRIMOUSSE; PERETTI, 

2007 apud CONCEIÇÃO et al, 2011). 

 [...] propondo que a gestão da diversidade não deveria deixar de lados 

questões relacionadas à justiça social (GILBERT; IVANCEVICH, 2001). Outros 

argumentam mesmo que os dois ideais podem coexistir e que as organizações devem 

buscar alcançar conjuntamente os dois objetivos (CHO; MOR BARAK, 2008; 

TOMLINSON; SCHWABENLAND, 2010), abraçando uma definição [...] gestão da 

diversidade que incorpora tanto a visão do business case como a de justiça social 

(ver CORNELIUS et al, apud KIRTON; GREENE; DEAN, 2007: 1979): 1979 apud 

CONCEIÇÃO et al, 2011, p.7)  
 

Cox e Blake (1991) e Hambrick, Cho e Chen (1996) afirmam que para a gestão, a 

diversidade traz benefícios como maior criatividade, inovação e capacidade de resolução de 

problemas O que é considerado em termos de recursos como uma fonte de vantagem 

competitiva. (BARNEY;WRIGHT,1998 apud TRIGUERO-SANCHEZ; PENA-VINCES; 

GUILLEN, 2018). 

 

Baseia-se na premissa de que a valorização dessas diferenças criaria um ambiente 

produtivo. A produtividade seria explicada pelos seguintes fatores, primeiro porque 

todos se sentiriam prestigiados e teriam a oportunidade de desenvolver suas 

potencialidades, e depois porque, assim sendo, os objetivos organizacionais seriam 

sempre alcançados (GRÖSCHL; DOHERTY, 1999 apud CONCEIÇÃO et al, 2011, 

p.5) 
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Ferreira e Rais (2016) corroboram Gilbert e Stead (1999) afirmando que as 

organizações que têm práticas de gestão da diversidade são mais capazes de atrair e reter 

minorias e como isso se traduz em maior competitividade. Os autores mostram também 

baseados em Dwertmann e Boehm (2016) que em empresas de clima organizacional mais 

inclusivo a diversidade relaciona-se positivamente com o desempenho.  

Entre os benefícios potenciais da gerência da diversidade, Cox (apud Fleury, 2000, p. 

21) menciona os seguintes:  

• atrair e reter os melhores talentos no mercado de trabalho; 

• desenvolver os esforços de marketing, visando a atender segmentos de mercado 

diversificados;  

• promover a criatividade e a inovação;  

• facilitar a resolução de problemas;  

• desenvolver a flexibilidade organizacional.  

 

Para Medeiros et al (2014) há cinco tipos principais de diversidade nas organizações: 

 

 Diversidade Geracional – é referente ao choque e conflitos existente entre as 

diferentes gerações no ambiente de trabalho, nas organizações há até quatro gerações 

trabalhando juntas.  

 Diversidade de Gênero- está ligada às comparações e/ou discriminações entre homens 

e mulheres no âmbito organizacional e na sociedade. Algumas ações afirmativas 

auxiliam na inserção das mulheres no mercado de trabalho, porém ainda há muita 

desigualdade. 

 Diversidade Racial- A diversidade racial é proveniente das diferenças de raça entre as 

pessoas. Descriminação essa devido a anos de escravidão. 

 Diversidade Das Pessoas Com Deficiência- As pessoas com deficiência começaram a 

ser incluídas no mercado de trabalho após a segunda guerra mundial, devido ao fato de 

muitos soldados voltarem feridos. Hoje, há legislação que garante a inclusão na 

sociedade e no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. 

 Diversidade De Orientação Sexual- ―Esse conceito leva em consideração a esfera 

sexual humana, não se limitando apenas ao sexo, mas tudo que envolve a sexualidade, 

ou seja, experiências de vida, costumes, o modo de agir e as emoções.‖. 
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Falaremos então sobre a gestão da diversidade com foco na diversidade de gênero que 

é o campo no qual esse estudo se enquadra. 

 

3.3.1 Diversidade de gênero 

 

De acordo com Vicente (2013, p.3) as instituições do nosso convívio social são 

instituições com divisões e desigualdade de gênero. Nestas instituições há:  

 

diferenças e desigualdades entre homens e mulheres através da criação de padrões 

normativos de género, expressando uma lógica institucional ―genderizada‖ que 

reproduz as relações de género entre homens e mulheres e a ordem de hierarquia e 

poder (Alcañiz, 2004). Neste sentido, os indivíduos inseridos em estruturas 

organizacionais com determinada ideologia de género são sujeitos a processos 

organizacionais ideológicos e avaliados por critérios que obedecem a essas 

perceções de género. Assim, os indivíduos são avaliados segundo critérios 

masculinos que são tomados como o protótipo do que é humano, gerando 

desigualdades e diferenciações de género nas organizações (Steinberg, 1992). Isto 

porque o homem e o seu corpo constituem a representação do trabalhador, com 

controlo sobre as suas emoções e sensações, e com uma racionalidade instrumental. 

Por seu lado, a mulher e o corpo feminino representam a emocionalidade e a 

sensibilidade 4 (Connell, 1987 e 1995; Lorber e Farrell, 1991; Kimmel, 2000; 

Oliveira e Amâncio, 2002), tornando-se estigmatizada em cargos de maior poder e 

autoridade.  
 

Desde a primeira instituição que participamos, a família há divisões e segregações de 

gênero. As meninas ganham bonecas e panelinhas quando crianças para brincar enquanto os 

homens ganham carros e robôs. As mulheres são criadas para serem delicadas e serenas e os 

homens ―brutos‖ e ―insensíveis‖ (popularmente conhecido como homem não chora). As 

mulheres são dadas as coisas do lar e aos homens coisas externas. Consequentemente, nas 

organizações empresariais as relações de gênero continuam desiguais. Homens ganham mais 

que mulheres, as mulheres ocupam baixíssimos números de cargos elevados na hierarquia.  

Pinheiro e Gois (2012, apud Medeiros et al, 2014, p.7) dizem que as mulheres estão 

sendo inseridas nas organizações mais expressivamente, porém elas ainda não têm destaques 

em cargos estratégicos nas organizações, algumas ações estão sendo tomadas para que haja a 

equidade de cargos em ambos os gêneros. Então os autores questionam ―se os cargos 

estratégicos não são ocupados por culpa da empresa, ou se as mulheres não querem assumir 

esses cargos pelo fato de as mesmas terem responsabilidades familiares‖. 
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Segundo dados do IBGE, em 2018
4
, as mulheres participam do mercado de trabalho e 

mesmo assim são a grande maioria a executarem os afazeres domésticos e cuidar dos filhos. 

―Em 2016, somando-se as horas dedicadas a essas atividades no domicílio e à ocupação 

propriamente dita, as mulheres trabalharam mais do que os homens, com uma carga horária 

média que ultrapassou 54 horas semanais; os homens trabalharam, em média, 51,5 horas 

semanais‖. 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) as chances das 

mulheres participarem do mercado de trabalho ainda são menores do que a dos homens por 

todo o mundo. De acordo com o relatório da OIT lançado em março de 2018, as mulheres 

representam 48,5% da força de trabalho, o que significa que eles estão 26,5% abaixo que os 

homens. Além disso, a taxa de desemprego global das mulheres em 2018 ficou em 6%, 

aproximadamente 0,8 ponto percentual maior do que a taxa dos homens. No total, isso 

significa que, para cada dez homens empregados, apenas seis mulheres estão empregadas.  

A simples inclusão de um grupo que faz parte das minorias deixadas de lado, já faria 

uma diferença enorme de modo positivo na economia mundial. ―De acordo com dados da 

Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres 

(ONU Mulheres), caso as mulheres fossem incluídas na força de trabalho, haveria um 

aumento de $ 27 trilhões na economia mundial.‖ (TONELLI, 2018, p. 35) 

 

Para o diretor do Departamento de Pesquisa da OIT, Damian Grimshaw (2018), 

alcançaremos o desenvolvimento econômico e social quando diminuirmos as desigualdades 

de gênero no trabalho. 

 

―Os desafios e obstáculos persistentes que as mulheres enfrentam irão 

reduzir a possibilidade de as sociedades desenvolverem caminhos para alcançar 

crescimento econômico com desenvolvimento social. Portanto, acabar com as 

desigualdades de gênero no mundo do trabalho deve continuar a ser uma prioridade 

máxima se quisermos conquistar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas até 2030‖ 

 

É pertinente considerar que a diversidade de posturas profissionais, tanto de homens 

quanto de mulheres, deveria ser melhor considerada pelos detentores de poder, uma vez que a 

conduta humana jamais será única, afinal, superioridade ou sucesso não são prerrogativas de 

                                                 
4
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18568-tarefas-

domesticas-impoem-carga-de-trabalho-maior-para-mulheres 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18568-tarefas-domesticas-impoem-carga-de-trabalho-maior-para-mulheres
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18568-tarefas-domesticas-impoem-carga-de-trabalho-maior-para-mulheres
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gênero, pois existem características de atuação próprias de cada um, e cada situação exige 

comportamentos distintos. (KANAN, 2010) 

O gênero não faz com que as pessoas sejam melhores ou piores, então dentro das 

organizações isso deveria ser levado mais em consideração. Homens e mulheres que exercem 

as mesmas funções não devem receber salários diferentes pelo simples fato de serem de 

gêneros diferentes, seu reconhecimento deveria ser de acordo com suas competências e 

qualificações. Como relatado anteriormente à inclusão e manutenção das mulheres no 

mercado de trabalho traz grandes benéficos para economia e as organizações. 

Para demonstrarmos a urgência de se iniciar um processo de transformações no 

mercado de trabalho para um ambiente mais igualitário foram coletados dados no 

Observatório da Diversidade e Igualdade no Mercado de Trabalho- SmartLab. O SmartLab é 

uma plataforma criada pela parceria do MPT e a OIT Brasil na qual são apresentados 

indicadores de trabalho de todo Brasil, podendo ser segregados e visualizados por município.  

De acordo com o próprio site do SmartLab estes indicadores ―permitem identificar 

desafios e oportunidades com foco em diferentes grupos (com base nas perspectivas de 

gênero, raça, pessoas com deficiência, LGBTI e grupos populacionais e tradicionais 

específicos como ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e ciganos, entre outros)‖. 

foram extraídos dados dos indicadores de diversidade no trabalho das cidades: Macaé, 

Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte sobre remuneração e 

cargos de poder e remuneração em cargos de poder por sexo, com o intuito de exemplificar 

essas diferenças em cidades que tenha sua economia fortemente baseadas no ramo petrolífero 

e cidades que tem sua economia diversificada. 

 

Tabela 1. Comparativo de remuneração e cargos por gênero  

 Macaé Campos 

Dos 

Goytacazes 

Rio de janeiro São Paulo Belo 

horizonte 

Remuneração 

média no setor 

formal 

Homens R$7,2mil  R$2,5mil R$4,2mil R$4,3mil R$4,1mil  

Mulheres 

 
R$3,5mil R$2,6mil R$3,7mil R$3,6mil R$3,3mil 
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Segregação 

ocupacional 

em cargos de 

direção entre 

homens e 

mulheres 

Homens  61,2% 64,3% 59,6% 59,8% 61,1% 

Mulheres 38,8% 35,7% 40,4% 40,2% 38,9% 

Remuneração 

dos 

empregados 

(CLT) em 

cargos de 

direção por 

sexo 

Homens R$21,4mil R$8,9mil R$21,9mil R$33,5mil R$14,4mil 

Mulheres 

 

R$8,8mil 

 

R$3,8mil 

 

R$8,7mil 

 

R$17,1mil 

 

R$8,4mil 

 

Fonte: Adaptado de Smartlab (2019) 

 

A tabela acima foi criada utilizando como base três indicadores da seção de 

diversidade no trabalho, mais especificamente sobre diversidade de gênero do SmartLab. Nele 

podemos visualizar a diferença salarial entre homens e mulheres do setor formal, quantidade 

de mulheres e homens em cargos de diretoria nas organizações e diferença salarial entre 

mulheres e homens em cargos de diretoria no setor formal. Entretanto, tal cenário pode ser 

melhor visualizado pelos gráficos abaixo. 

Na figura 2, podemos observar que a remuneração média no setor formal para homens 

e mulheres nas cidades apresentadas não é igualitária. Homens ganham mais que as mulheres 

em 80% das cidades, são elas: Macaé com maior índice de diferença, homens ganham 51,4% 

a mais que as mulheres; Rio de Janeiro com uma diferença de 11,9%, São Paulo 16,7% e Belo 

Horizonte com 19,5% a mais de remuneração salarial para os homens. Campos dos 

Goytacazes é a única cidade que se diferencia com uma diferença salarial  menor entre os 

gêneros, e são as mulheres ganham em média 3,8% a mais que os homens. 
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Figura 2: Remuneração média no setor formal

 
                             Fonte: Adaptado de Smartlab (2019) 

 

Outro indicador de trabalho decente estudado é o quantitativo de homens e mulheres 

em posições de poder nas organizações, especificamente em cargos de direção. Vemos 

conforme a figura 3, que em 100% das cidades pesquisadas há desigualdade de gênero em 

cargos de direção, homens ocupam 61,2%; 64,3%; 59,6%; 59,8%; 61,10% dos cargos de 

direção no setor laboral respectivamente nas cidades de Macaé, Campos dos Goytacazes, Rio 

de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. 

 

Figura 3: Segregação ocupacional em cargos de direção entre homens e mulheres

 
                                 Fonte: Adaptado de Smartlab (2019) 

 

No último indicador estudado, remuneração em cargos de direção por gênero, 

representado na figura 4, podemos notar que a diferença salarial é muito maior à medida que o 

nível hierárquico sobe. 

A cidade que representa a maior diferença é o Rio Janeiro, onde os homens em cargos de 

direção ganham 60,2% a mais que mulheres que também ocupam cargos de direção. Depois, 

temos no ranking com maiores diferença: Macaé (58,9%), Campos dos Goytacazes (57,3%), 
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São Paulo (48,9%) e Belo Horizonte (41,6%) com os percentuais de salários dos homens mais 

altos que das mulheres. 

 

Figura 4: Remuneração dos empregados (CLT) em cargos de direção por sexo

 
                                  Fonte: Adaptado de Smartlab (2019) 

 

Compreendemos assim, que Macaé, entre as cidades pesquisadas, é a com o maior 

nível de desigualdade de gênero no setor formal, mas nenhuma delas foge da triste realidade 

mundial, na qual as mulheres são mais desvalorizadas no mercado de trabalho, ganham menos 

que homens, ocupam menos posições de poder e liderança e quando conseguem atingir altos 

níveis hierárquicos ganham abaixo dos homens. Isto reforça a necessidade de criação de 

medidas e ações para que seja possível atingir a equidade de gênero no setor laboral.  
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4 GÊNERO E MERCADO DE TRABALHO 

 

4.1 A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

 

4.1.1 História da Mulher no Trabalho 

 

Durante séculos, coube à mulher apenas o domínio privado: cuidar da casa e dos filhos 

e ao homem foi permitida a esfera pública (KANAN, 2010). Ou seja, durante um longo 

período elas foram reclusas apenas a função de cuidar do lar, dos filhos e do marido enquanto 

ao homem foi dado a tarefa de ser o provedor financeiro do lar. Eles eram os responsáveis por 

trazer o sustento da família enquanto as mulheres cuidavam da casa. Não sendo permitido a 

elas o acesso a educação e muito menos ao trabalho. As mulheres quando jovens deviam ser 

submissas ao seu pai e a partir de casadas ao seu marido. Durante um período da história a 

mulher foi de fato propriedade do homem. 

A liberdade e ingresso da mulher no mercado de trabalho se deu a sucessão de vários 

eventos conforme descrito por Gontijo e Melo (2017, p.130): 

Apenas no século XX passou a haver uma maior participação feminina no 

mercado de trabalho, advinda de alguns eventos que marcaram esse início. Pode-se 

citar, por exemplo, a Revolução Russa, ocorrida em 1917, que teve entre suas 

consequências, a luta por equidade de acesso ao trabalho de homens e mulheres; 

além da igualdade salarial para ambo os sexos (GOMES, 2005). Outro evento 

marcante foi a Grande Recessão, que trouxe um aumento significativo da taxa de 

desemprego. A mulher, por concordar com uma remuneração menor, adentrou o 

mercado de trabalho para conseguir levar para casa o salário perdido pelo 

desemprego do marido. Daí em diante, com o aparecimento da máquina de escrever 

e do telefone, as mulheres passaram a ocupar cargos que não interessavam aos 

homens que, em sua grande parte, preferiam o trabalho nas fábricas em vez de 

escritórios. No entanto, o evento que mais marcou a entrada da mulher no mercado 

de trabalho foi a 2ª Guerra Mundial. Com a ausência dos homens, as mulheres 

tiveram que se mobilizar para que a produção permanecesse. Assim, na segunda 

metade do século XX, outras oportunidades apareceram gradativamente para a 

mulher (LEITE, 1994) 
 

Conforme Betiol (2000, p.3 apud Cavazotte, Oliveira, Miranda, 2010, p.71): ―é 

inegável que a guerra constituiu-se em experiências significativas, de liberdade e de 

responsabilidade, e mostrou que a mulher era capaz de manusear instrumentos e técnicas que 

desconhecia, destruindo as barreiras entre trabalhos masculinos e femininos‖. Com os homens 

convocados para guerra coube à mulher o papel de mantenedora do lar e de ocupar os cargos 

deixados vazios. Assim, as mulheres demonstram suas capacidades organizacionais, até então 

desconhecidas, vistos que foram recrutadas para as mais diversas funções na indústria de 
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defesa, na construção de aviões, tanques e armamentos ou, ainda, na condução de comboios e 

na decodificação de comunicações inimigas; porém, foram despedidas em massa logo após o 

final da guerra para dar lugar aos homens (LIPMAN-BLUMEN, 2000 apud KANAN, 2010). 

Algumas, porém, conseguiram se manter no trabalho devido as grandes perdas que a 

guerra trouxe. Muitos homens não voltaram ou voltaram debilitados para o trabalho, coube 

então agora a essas mulheres o papel de mantenedora do lar. Isto se deve a falta de mão-de 

obra masculina e não um reconhecimento das habilidades e capacidades do trabalho feminino 

(PROBST, 2007 apud NASCIMENTO, 2015). Assim Pazzinato (2003, apud Nascimento, 

2015) conclui que se não fosse a segunda guerra as mulheres ainda estariam voltadas para os 

afazeres domésticos.  

Segundo Kanan (2010, p. 245) a Industrialização foi outro fator determinante para 

inserção da mulher no mercado de trabalho: 

Com a industrialização e consolidação do sistema capitalista – desobedecendo à 

prática sociocultural de submissão ao homem e em um processo de reflexão sobre 

sua identidade social que, até então, atendia às práticas sociais e ao imperativo que 

privilegiam o papel de mãe, esposa e dona de casa –, como é comum aos processos 

evolutivos, a mulher passou a questionar sua posição, seu papel, sua identidade e sua 

suposta fragilidade. Como consequência, passou a marcar presença nas organizações 

e conquistou alguns espaços que antes eram territórios demarcados exclusivamente 

pelos homens. 

 

O trabalho traz as mulheres certa liberdade que antes não era nem permitida sonhar. 

Porém de acordo com Gontijo e Melo (2017, p. 131) ―a globalização, advinda das novas 

tecnologias, trouxe consigo a oportunidade de a mulher adentrar o mercado; todavia, pouco se 

discute acerca da qualidade das condições de trabalho a que ela se submete.‖ O que traz 

reflexos até os dias de hoje quanto a qualidade de vida no trabalho das mulheres. 

 

4.1.2 Mercado de Trabalho e Mulheres na Atualidade  

 

De acordo com Gontijo e Melo (2017) a ideia da subordinação da natureza da mulher 

às vontades masculinas ainda impera atualmente, embora hoje as mulheres ocupem diversos 

cargos, incluindo alguns cargos mais altos na hierarquia, a função tradicional de cuidado e 

administração do lar continua sob seus cuidados. Isso faz com que suas responsabilidades da 

casa tenham que ser equilibradas com as responsabilidades profissionais, gerando uma 

jornada dupla de trabalho. As mulheres atualmente têm duplas ou triplas jornadas pois, ainda 

são vistas como as responsáveis exclusivas pelos cuidados domésticos e dos filhos além de 

exercerem seus trabalhos fora de casa. 
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Gontijo e Melo (2017, p. 133) citam Rawat para completar essa ideia ―[...] Rawat 

(2014) considera que as sociedades patriarcais que imperam globalmente são construtos 

sociais e ideológicos nos quais homens (os patriarcas) são considerados superiores às 

mulheres.‖. Ou seja, mesmo após décadas de luta e trabalho pela igualdade de gênero, na 

maioria das sociedades ainda domina o pensamento sexista da mulher ser um subgênero 

abaixo do homem. 

Um estudo do Instituto Ethos
5
 nas 500 maiores empresas brasileiras, foi verificado que 

a desigualdade entre trabalhadores homens e mulheres continua grande. ―As mulheres, com 

maioria de 51,4% da população brasileira, estão sub-representadas nesse grupo e, além da 

desigualdade em relação aos homens, enfrentam um afunilamento hierárquico que as exclui, 

em maior proporção, dos postos mais elevados da escala hierárquica [...]‖ (ETHOS, 2015, p. 

17). 

Segundo Powell e Butterfiled (1994 apud Gontijo e Melo, 2017) há uma razão para 

que mesmos com os dados já citadas das mulheres serem a maioria da população, elas serem a 

minoria nas hierarquias das organizações, na década de 80 nos Estados Unidos, foram 

realizados estudos para perceber qual era a barreira que impedia a mulher de chegar ao seu 

objetivo profissional, sendo introduzida, então, a denominação ―teto de vidro‖. O conceito de 

teto de vidro descreve uma barreira sutil, quase invisível, mas suficientemente forte para 

impedir as mulheres de crescerem socialmente. Essa barreira funciona como um impeditivo 

focado no gênero, e não na falta de habilidades ou de competências profissionais, o que afeta 

as mulheres como um grupo. 

Durbin (2002 apud Gontijo e Melo, 2017) apresenta através de seus estudos que o 

―teto de vidro‖ manifesta-se em ações negativas contra as mulheres, impedindo-as de serem 

promovidas profissionalmente. Isso ocorre, pois a sociedade estereotipiza apresenta com 

relação à mulher estar em cargos de comando. Assim, o autor afirma que o ―teto de vidro‖ 

passa a ser um obstáculo cristalino e tênue entre as mulheres e suas carreiras. Baxter e Wrigth 

(2000 apud Gontijo e Melo, 2017) também compartilham dessa ideia e ainda acrescentam que 

a dificuldade e os obstáculos enfrentados aumentam à medida que o cargo se eleva.  

 

Hultin (2003) explica que o ―teto de vidro‖ permite que as mulheres avancem até um 

determinado ponto, porém não conseguem ir além. Já os homens progridem mais 

rapidamente e com menos qualificação que as mulheres. É a chamada escada rolante 

de vidro, na visão do autor. A essa conceituação, Melo (2009) acrescenta que o ―teto 

                                                 
5
https://www.ethos.org.br/cedoc/perfil-social-racial-e-de-genero-das-500-maiores-empresas-do-brasil-e-suas-

acoes-afirmativas/ 

https://www.ethos.org.br/cedoc/perfil-social-racial-e-de-genero-das-500-maiores-empresas-do-brasil-e-suas-acoes-afirmativas/
https://www.ethos.org.br/cedoc/perfil-social-racial-e-de-genero-das-500-maiores-empresas-do-brasil-e-suas-acoes-afirmativas/
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de vidro‖ tem sua diversidade de formas e intensidades que variam dependendo da 

organização. Assim, as relações de gênero e de poder precisam ser interpretadas à 

luz das regras sócio-culturais vigentes nos espaços onde ocorrem as relações de 

poder vivenciadas pelos agentes sociais. (Gontijo; Melo, 2017, p. 135)  

 

O fenômeno ―teto de vidro‖ sobre a ótica de Gontijo e Melo (2017) ocorre de formas 

variadas na sociedade, dependendo da cultura. E para transpor esse limite, as mulheres 

precisam se adaptar às mais diversas exigências organizacionais e ao ambiente empresarial, 

que pode ser mais ou menos favorável ao seu desempenho, fazendo com que elas criem uma 

nova identidade profissional e desenvolvam com mais critério e consciência o seu processo de 

empoderamento. (MELO, 2009 apud GONTIJO; MELO, 2017).   

Segundo a OIT citado em Kanan (2010), há estimativas que indicam que, em 2006, 

havia 2,9 bilhões de trabalhadores no mundo, dos quais 1,2 bilhões eram mulheres. 

Paralelamente a esses números, um levantamento inicial a respeito indica que não apenas no 

Brasil, mas em todos os continentes, o número de mulheres que ocupam ou já ocuparam 

posições elevadas na hierarquia das organizações não é significativo. ―Essa pouca expressão 

está associada à questão de gênero, até porque, nas organizações de trabalho, atos 

discriminatórios ou sexistas costumam ser velados, encobertos, escondidos e negados nas 

entrelinhas do que as pessoas fazem e falam.‖ (KANAN, 2010, p. 246). 

Ainda segundo a autora é possível perceber que no século XXI, a atuação da mulher 

em vários papéis e funções é uma realidade comprovada; contudo, apenas algumas 

conseguem ocupar, no universo organizacional, posições de liderança. Evidenciado por 

Nogueira (2006, p.57 apud Kanan, 2010, p.246), quando afirma que, ―apesar das mulheres 

representarem cerca de 40% da população ativa no mundo ocidental, elas continuam a ser 

uma minoria nas posições de gestão e na política, sendo praticamente invisíveis nas posições 

de topo‖. 

As mulheres encontram dificuldades para entrarem no mercado de trabalho e de 

permaneceram lá devido ainda em grande parte da sociedade o pensamento patriarcado que 

acredita que a mulher é obrigada a cuidar do lar exclusivamente sozinha mesmo trabalhando 

fora de casa como os homens. E quando estão inseridas nas organizações se já não bastassem 

a dupla jornada ainda encontram barreiras invisíveis obstaculizando seu avanço profissional, 

apenas por serem mulheres.  

Esse fenômeno é construído por barreiras que incluem a ausência de ações no 

recrutamento destinado a atrair mulheres, falta de um programa que priorize 

experiências coletivas, incluindo possibilidade de desenvolvimento e falta de 

oportunidades de trabalhos iguais para homens e mulheres numa mesma companhia 

(GLASS CEILING COMISSION, 1995 apud KANAN, 2010, p.249). 
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4.1.3 Desigualdade de Gênero no Trabalho 

 

Barros e Mourão (2018) trazem a discussão sobre separações entre coisas de meninos 

e meninas desde a infância. Os meninos e as meninas recebem orientações diferenciadas, até 

mesmo pelas brincadeiras consideradas próprias para cada um deles (VIEIRA; HENRIQUES, 

2014 apud BARROS; MOURÃO, 2018). Se às mulheres sempre foram atribuídos papéis 

ligados aos cuidados e assistência, aos homens sempre coube o papel de provedor. Então a 

tendência de homens e mulheres optarem por uma área ou outra pode ser discutida a partir de 

concepções de gênero e da construção narrativa de si, já que esta última desempenha papel 

importante na construção da identidade (BRUNER, 1987 apud BARROS; MOURÃO, 2018).   

A baixa representatividade feminina, principalmente em áreas de grande prestígio, não 

pode ser considerada uma escolha natural que ocorre entre homens e mulheres (BARROS; 

MOURÃO, 2018). Nesse sentido, é preciso que haja políticas direcionadas para a eliminação 

ou diminuição da divisão estereotipada de trabalhos femininos ou masculinos, visto que essa 

divisão se inicia com a simplicidade das brincadeiras infantis. Uma vez que o Estado exerce 

papel fundamental na regulação social (FARAH, 2004; MIOTO, 2015 apud BARROS; 

MOURÃO, 2018). Além disso, considerando a necessidade de investimento em educação, 

ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento de um país e a demanda que o Brasil 

tem nessa área, não estimular a participação das mulheres em todas as áreas do conhecimento 

representa um desperdício de recursos humanos (LETA, 2011 apud BARROS; MOURÃO, 

2018). 

―A desigualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens nas 

organizações é um fenômeno tão predominante no mundo, que seu enfrentamento se tornou 

uma das principais bandeiras da organização mundial do trabalho (OIT, 2008)‖. 

(CAVAZOTTE; OLIVEIRA; MIRANDA, 2010, p. 71). É preciso que o mundo inteiro 

levante essa bandeira a favor das mulheres passar a ter oportunidades iguais aos homens 

desde o acesso a educação para que assim possam pleitear empregos com equidade 

verdadeiramente. 

De acordo com Cavazotte, Oliveira e Miranda (2010, p.71) podem-se destacar três 

mecanismos por meio dos quais a desigualdade de gênero se reproduz no mercado de 

trabalho. O primeiro é a discriminação salarial, ―existe a discriminação salarial pura, já que os 
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homens tendem a receber remuneração superior à das mulheres em ocupações idênticas 

(GIUBERTI e MENEZES-FILHO, 2005; ROTH, 2007).‖. 

O segundo é a ―segregação ocupacional, pelo fato de as mulheres, em geral, ocuparem 

postos de trabalho menos qualificados e mais mal remunerados do que os dos homens 

(SOUZA e GUIMARÃES, 2000; LAVINAS, 2001; CAMBOTA e PONTES, 2007).‖. 

O terceiro é o já mencionado anteriormente o fenômeno ―teto de vidro‖, ―[...] a 

dificuldade de ascensão profissional das mulheres, fenômeno para o qual foi cunhada a 

expressão teto de vidro (glass ceiling), entendida como uma sutil mas forte barreira que 

bloquearia a promoção de mulheres e minorias  aos  níveis  superiores  da  hierarquia  nas  

organizações (MORRISON e GLINOW, 1990; STEIL, 1997).‖. 

 

4.2 MULHER, PODER E POLÍTICA NAS ORGANIZAÇÕES  

 

Morgan (1986 apud Kanan, 2010, p. 244) define o poder como ―o meio pelo qual 

conflitos e interesses são resolvidos; decorre disto que o poder influencia quem consegue o 

quê, quando e como.‖ Dentro das organizações, como em outros aspectos de vida, são os 

detentores do poder que tomam as decisões de nível estratégico, influenciam comportamentos, 

lideram e comandam por quais caminhos a organização seguirá. 

De acordo com Bennis (2001 apud Kanan, 2010), o exercício do poder nas 

organizações está ligado a capacidades, enquanto a liderança está atrelada a habilidades. A 

autora defende que a liderança representa o uso justo do poder, a energia que lança e sustenta 

uma ação ou que transforma intenção em realidade. O poder é uma das faces da liderança, 

sem ele seria impossível gerir uma organização em seus mais diversos aspectos. De acordo 

com Nascimento (2015), o poder surge da relação entre líder e liderado. 

Noronha (2003) destaca que a presença da mulher nas organizações, liderando, dando 

ordens, impondo o seu jeito de ser, de pensar e administrar, é um fato recente. Até pouco 

tempo atrás, as mulheres que desejavam ascender nessas organizações, culturalmente 

masculinizadas, geralmente tinham que adotar o jeito ―masculino‖ de ser. Pois essas posições 

foram idealizadas por homens e para os homens, tornando-se lugares tipicamente sexistas. 

A autora ainda complementa que até a década de 1980, o melhor conselho para uma 

mulher que quisesse ter sucesso na vida organizacional era ―entrar no jogo‖ e derrotar os 

homens no campo deles. Agora, o conselho dado às mulheres é que mudem as regras do jogo. 

Mudem a maneira de jogar. ―Num mundo organizado em redes, em oposição ao hierárquico, 
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novas habilidades e competências são necessárias. As características do arquétipo feminino 

têm muito mais a oferecer nesse mundo‖ (MORGAN, 2002, p. 205 apud NORONHA, 2003, 

p. 100). 

Derivado do pensamento de entrar no jogo dos homens, as mulheres 

despersonalizavam-se pois acreditavam que os sentimentos, reações, modo de vestir, de 

pensar e de se comportar típicos dos homens é que eram os corretos. ―Suas características, 

como intuição, empatia, trabalho em equipe e criatividade, eram desprezadas. Para Lima 

(1997), essa masculinização, que muitas vezes ocorre de maneira inconsciente, só é percebida 

quando atinge outras áreas da vida pessoal.‖ (NORONHA, 2003, p. 99). Em consequência das 

características consideradas tipicamente feminina não serem valorizados na ambiente laboral, 

as mulheres se ―despiam‖ de si mesmas e adotavam posturas ―masculinas‖ para exercerem 

posições de poder e serem levadas a sério como os homens são. 

Entretanto, em entrevista da revista de negócios, Sharpnack (1999 apud Kanan, 2010) 

evidencia que são relevantes algumas características da personalidade feminina em relação ao 

exercício do poder, tais como a capacidade de aprender, de contribuir e de fazer parcerias. 

Para o entrevistado, ainda que as mulheres aprendam desde crianças a trabalhar em equipe, a 

priorizar relacionamentos e a serem mais cooperativas, no mundo do trabalho, com muita 

frequência, revelam extrema timidez; poucas vezes se oferecem para conduzir reuniões, 

―muitas deixam de decidir para não parecerem agressivas, em boa parte das situações não 

conseguem ser assertivas ou objetivas, pois esperam ser entendidas, e muitas têm dificuldade 

para pedir aumento de salário, diferentemente dos homens.‖ (KANAN, 2010, p. 250) Essas 

observações nos possibilitam enxergar que a discussão do tema que envolve a liderança é 

extensa, polêmica, principalmente, quando associada às motivações culturais. Ainda que 

homens e mulheres estejam mudando sua concepção sobre o espaço e a condição feminina 

nas sociedades, alguns atributos, características, habilidades ou estilos, conforme denominam 

os diversos autores, determinam rigorosos padrões de excelência em termos de liderança. E de 

acordo com Dubrin (2006 apud Nascimento 2015) a eficácia na liderança é intimamente 

ligada a características da personalidade. 

 

4.2.1 Liderança e Empoderamento Feminino nas Organizações  

 

 

Nascimento (2015, p. 58) traz um pensamento de Durbrin (2006, p. 289) sobre a 

liderança feminina: 
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Vários pesquisadores afirmam que as mulheres apresentam certos traços e 

comportamentos adquiridos que as capacitam para a liderança volta para o 

relacionamento. [...] as mulheres lideres apresentam com mais frequência um estilo 

cooperativo, de empoderamento, que inclui cuidar dos membros da equipe. [...] tem 

um tendência maior do que os homens de elogiar os integrantes do grupo em, mais 

frequentemente, suavizam a critica com pequenas doses de elogio. 

 

Aburdene e Naisbitt (1994, p.121 apud Noronha, 2003, p. 101) comentam que o estilo 

de gerenciar feminino e masculino são diferentes. ―Enquanto [...] os homens consideram a 

atuação no emprego como uma série de transações – recompensas pelos serviços prestados ou 

punições por atuação inadequada. [...] líderes femininas tentam transformar o auto-interesse 

das pessoas em objetivos organizacionais‖. Quanto à ascensão profissional das mulheres, 

Ibarra (2001 apud Nascimento, 2015) comenta que reter e promover talentos femininos são 

problemas encontrados em todo o mundo. Segundo essa autora, das contratadas por uma 

organização, apenas 10% tornam-se executivas e chegam ao topo. Dos outros 90%, umas 

permanecem no mesmo cargo ou função, outras são promovidas, mas não ultrapassam o nível 

intermediário, e algumas deixam a empresa para buscarem melhores oportunidades de salários 

e maiores chances de assumir riscos e tomar decisões. 

Segundo Fleury (2013, p.48) há um crescimento de mulheres em posições de 

liderança, mas ainda é bastante inferior em relação aos homens. A autora demostra através de 

informações da Catho Online, em 2009, que as mulheres ocupavam 21% dos cargos de 

presidente, 17% de vice-presidente e 26% de diretoria nas empresas. Já informações do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) mostram que a presença feminina nos 

Conselhos de Administração, diretorias estatutárias e conselhos fiscais de empresas listadas 

na BM&F Bovespa é de apenas 7,71%, sendo que 66,3% das corporações listadas não in-

cluem mulheres nesses segmentos. Na imagem 5, podemos ver a diferença entre homens e 

mulheres ocupando cargos de liderança corroborando que quando mais alta a hierarquia 

menor a participação feminina. 
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Figura 5- Distribuição por gênero na hierarquia organizacional 

 
                           Fonte: Nascimento (2015)  

 

De todo modo, segundo Kanan (2010) há uma tendência clara (embora lenta) de maior 

participação da mulher nos espaços de poder das organizações de trabalho. A autora cita 

Somoggi (2000), dentre as razões que apresenta como justificativas para o ritmo do avanço 

feminino nesses espaços, cita a falta de lógica da segregação, pois se uma mulher é mais 

competente, hábil, talentosa ou inteligente que um homem, não há razão para preteri-la das 

posições de mando. Destaca, também, o fato de não haver diferenças, em termos de 

resultados, que possam justificar a discriminação, quando se analisa a competência ou a 

determinação: se vêm de uma mente masculina ou feminina. 

A autora ainda destaca, que somente promover o acesso de mulheres a cargos de 

liderança, ―se não articulado à reconstrução, resistência e partilha de experiências por parte 

das mulheres, apenas aumenta o número no ‗clube‘, mas não altera a ordem estabelecida e, 

por isso, não possibilita uma radical transformação social‖ (NOGUEIRA, 2006, p.71 apud 

Kanan, 2010, p. 254-255). 

De acordo com Melo e Lopes (2011 apud Gontijo; Melo, 2017) existem seis fatores, 

conforme o quadro 3, para analisar o processo de empoderamento das mulheres nas 

organizações, são eles: 

 

Quadro 3- Fatores para Análise do Processo de Empoderamento Feminino 

SEIS FATORES PARA ANALISE DO PROCESSO DE EMPODERAMENTO FEMININO 

Cognitivo-

analítico 
Que está diretamente relacionado ao saber, ao conhecimento e à qualificação; 

Subjetivo 
Que aponta a experiência subjetiva, que se manifesta por meio da autoconfiança, como 

essencial ao empoderamento psicológico; 

Político 
Que retrata a forma como a profissional vivencia as relações de poder no espaço 

organizacional; 

Econômico Que está associado à mulher conseguir sua própria renda para complementar o orçamento 
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familiar, além de conceder-lhe a independência financeira; 

Social Que diz respeito ao reconhecimento da família, do grupo social e pela organização; e 

Cultural 
Que se refere ao poder conquistado no âmbito organizacional, social e familiar ao entrecruzar 

de outra forma as relações étnicas, sociais, culturais e históricas. 

Fonte: Adaptado de Melo e Lopes (2011). 

 

Para Souza (2006) citado por Gontijo e Melo (2017) a presença do fenômeno do ―teto 

de vidro‖ dentro das organizações, esclarece que a presença masculina não se deve à maior 

qualificação dos homens, mas sim à decorrência do domínio do sexo.  

 

―Isso porque o sexo é político, pois as tradicionais formas de se compreender o 

papel dos indivíduos no trabalho, na família e na sociedade são aparentemente 

neutras em termos de gênero, mas sabidamente são marcadas por um entendimento 

masculino desses mesmos papéis e que assim permanecem pelo poder que o 

domínio masculino tem nas relações mais cotidianas‖ (SOUZA, 2006, p. 202 apud 

Gontijo e Melo, 2017, p. 135).  

 

O fenômeno teto de vidro impede que mulheres tão ou mais capacitas que os homens 

exerçam funções mais altas nas hierarquias das organizações pelo simples fato de serem 

mulheres. As mulheres foram e continuam sendo menosprezados nos ambientes de trabalho e 

mesmo se preparando, se qualificando elas não conseguem quebrar a barreira invisível que as 

impede de alcançar seus objetivos profissionais. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 QUANTO AOS FINS E MEIOS 

 

Tomando como base de classificação de pesquisa os critérios propostos por Vergara 

(2014), temos duas taxinomias: quanto aos fins e quanto aos meios.  

Quanto aos fins, a pesquisa foi exploratória, descritiva e explicativa. Exploratória, 

porque não se encontrou a existência de outros estudos com esse tema na área de óleo e gás. 

Descritiva porque, pretendeu descrever os desafios pelas mulheres enfrentados para fazerem 

carreiras e atingirem cargos de liderança e chefia se assim desejado em uma organização do 

setor de óleo e gás, e explicativa, porque se buscou explicar os motivos porque existem estes 

desafios para as mulheres que estão atuando no mercado de trabalho e visam alcançar ou não 

posições de poder dentro da organização.  

Quantos aos meios, a pesquisa foi bibliografia, de campo e documental. Bibliográfica 

porque, para embasar o referencial teórico foram realizadas pesquisas, principalmente, a 

artigos e livros disponíveis em plataformas digitais, acessíveis ao público. De campo, pois foi 

realizada pesquisa junto a mulheres que atuam em uma empresa privada do setor de óleo e gás 

através de um questionário on-line aplicado por meio da plataforma de questionários on-line 

Surveymonkey
6
 e divulgado internamente pelo RH da organização para o público alvo da 

pesquisa.  

 

5.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa foi constituído por 346 profissionais mulheres de uma 

organização privada que atua na área de manutenção e serviços offshore na cadeia de óleo e 

gás, estando há 19 anos no mercado com mais de 2000 funcionários, possui bases 

administrativas em 3 cidades no estado do Rio de Janeiro e um escritório no exterior. 

Foram 74 (setenta e quatro) respondentes a pesquisa, nos fornecendo uma amostra de 

cerca 21,38% do público alvo. 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

                                                 
6
 https://pt.surveymonkey.com/ 

https://pt.surveymonkey.com/
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Para coleta de dados foi criado um questionário, com questões abertas e fechadas 

acerca do tema pesquisado. Foram utilizados como base para a construção os questionários 

das dissertações de Oliveira (2015) e Noronha (2003). Ambas realizaram seus estudos com 

foco na trajetória da mulher no mercado de trabalho até a liderança, Noronha realizou um 

estudo acerca da construção social do estilo de liderar feminino e masculino pela perspectiva 

de futuros administradores a fim de entender o porquê das desigualdades existentes no setor 

laboral. Já Oliveira buscou compreender se existem diferenças entre o estilo de liderar 

masculino e feminino e se tais diferenças são percebidas e maneira como afetam as 

construções de suas carreiras. 

A aplicação do questionário se deu de forma on-line através de um link gerado pelo 

sistema Surveymonkey, um site específico para aplicação de questionários e pesquisas de 

qualquer natureza. Este possui 12 (doze) perguntas abertas e fechadas acerca do tema 

pesquisado e 7 perguntas de cunho sociodemográfica, nesse sentido, essa pesquisa teve 

caráter quantitativo e qualitativo. O questionário ficou disponível durante 38 (trinta e oito) 

dias, no período de 14/04/2020 a 22/05/2020 para que pudessem responder às perguntas. O 

link do questionário foi enviado ao departamento de Recursos Humanos que encaminhou aos 

funcionários por e-mail direcionando a pesquisa ao público alvo, ou seja, as funcionárias 

mulheres. 

  

5.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados foram tratados de forma quantitativa e qualitativa. Quantitativamente, pois 

foram usadas análises estatísticas descritivas de frequências básicas para analisar as 

tendências nas respostas por meio dos cálculos das médias simples, com a ajuda do site 

Surveymonkey no qual o questionário foi aplicado. Já os dados qualitativos foram analisados 

por meio da análise de conteúdo conforme propõe Vergara (2012). Para a autora ―a análise de 

conteúdo é considerada uma técnica para tratamento de dados que visa identificar o que está 

sendo dito a respeito de determinado tema.‖ (VERGARA, 2012, p.7).  Segundo Mayring 

(2010, p. 602 apud Henkel, 2017, p.787), ―a análise de conteúdo é uma análise interpretativa 

de textos por meio de decomposição do discurso e reconstrução racional de uma ideia central 

com a aplicação de regras lógicas a respeito da origem dessas mensagens com a finalidade de 

criar categorias.‖.  
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6 ANÁLISE DE DADOS  

 

6.1 ANÁLISE DE DADOS SOCIOSDEMOGRÁFICOS 

 

Conforme foi descrito anteriormente, esta pesquisa foi realizada somente com 

mulheres, 3 respondentes deixaram de responder os dados sociodemográficos. A faixa etária 

das respondentes está, em sua maioria, com 53,52% entre 31 e 39 anos. A faixa entre 40 e 45 

anos a representação é de 19,72%; 14,08% têm entre 18 a 25 anos; 7,04% está entre 26 a 30 

anos e 5,63% está acima dos 46 anos. Conforme figura 6. 

 

 

 

Em relação ao nível de escolaridade das respondentes, 42,25% concluiu o curso 

superior, 38,03% cursaram uma especialização, enquanto 18,31% concluiu o curso técnico e 

1,41% tem mestrado. Conforme figura 7. 

 

 

Figura 6: Faixa Etária 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Figura 7: Escolaridade 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 
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Quanto ao estado civil, as respondentes são em sua maioria solteiras, representando 

45,07% do total, as casadas são 33,80%, as separadas/divorciadas são 14,08% e as que estão 

em união informal são 7,04%. Conforme figura 8. 

 

 

 

No que concerne a ter filhos, 38,03 das mulheres que responderam à pesquisa têm 

filhos, em média, 2 filhos. E 61,97% não têm filhos, o que representa a maioria. Conforme 

figura 9. 

 

 

 

Sobre os cargos que as respondentes ocupam, 54,93% trabalham em setores 

administrativos da empresa, 22,54% em setores operacionais, 12,68% estão como gerentes de 

Figura 8: Estado Civil 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Figura 9: Filhos 
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departamentos, 8,45% são supervisoras de setores e 1,41% estão como diretoras. Conforme 

figura 10. 

 

 

 

Em relação ao tempo que as respondentes estão na organização, 53,52% estão a mais 

de 5 anos, 23,94% estão entre 1 a 3 anos, 14,08% estão entre 3 a 5 anos e 8,45% estão a 

menos de um ano. Conforme figura 11. 

 

 

 

Em referência aos salários das respondentes, 49,30% ganham acima de R$ 7.001,00; 

19,72% ganham entre R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00; 16,90% ganham entre R$ 1.000,00 e R$ 

3.000,00; e 14,08% ganham entre R$ 5.001,00 e R$ 7.000,00. Conforme figura 12 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Figura 10: Nível Hierárquico 

Figura 11: Tempo na empresa atual 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 
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6.2 ANÁLISE DE DADOS DOS QUESTIONÁRIOS  

 

A primeira pergunta do questionário, em anexo, realizada foi em relação à existência 

de políticas/ações de igualdade de gênero em cargos de liderança na organização e o 

resultado, conforme figura 13, mostra que 63,51% das mulheres consideram que existem 

politicas/ações voltadas para igualdade de gênero em cargos de liderança e 36,49% 

consideram não existir. Verificou-se que aquelas que responderam sim, justificaram que a 

empresa está caminhando para a igualdade de gênero através de ações geradas a partir do 

programa/grupo de diversidade criado recentemente pela organização, este promove diversas 

palestras trazendo a discussão do tema, porém por se tratar de algo novo as politicas ainda não 

vistas como efetivas, de maneira a ser mencionado pelas respondentes, que nem sempre os 

solicitantes de novas vagas estão cientes das políticas de igualdade. Apesar disso, elas 

disseram já ser possível perceber mulheres em cargos da alta liderança em navios.  

Na visão das que responderam de forma negativa à questão, não existem ou não há 

divulgação ampla de políticas de igualdade de gênero em cargos de liderança, sendo o tema 

até bastante valorizado pela empresa, porém, na percepção delas, este permanece somente no 

discurso. Para elas, a liderança da organização ainda é masculina, não havendo mulheres 

líderes nas áreas offshore e que as mulheres não tem visibilidade na organização. E também 

há diferença salarial para aqueles que exercem as mesmas funções. 

 

Figura 12: Faixa Salarial 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 
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Quando questionadas se às mulheres enfrentam mais dificuldades que os homens para 

progredirem profissionalmente em algumas carreiras na empresa estudada o resultado, 

conforme figura 14, 48,65% concordam; 22,97% concordam inteiramente; também 22,97% 

discordam e 5,41% discordam completamente. As mulheres que consideram existirem mais 

dificuldades afirmam que, pode ser observado no organograma da empresa que à medida que 

o nível hierárquico se eleva, o número de mulheres diminui. E as poucas que chegam lá 

precisam demonstrar em dobro sua capacidade. Outro fator apontado por elas é o fato do 

ambiente offshore ser majoritariamente masculino, sendo maior o preconceito em contratação 

e posteriormente mais difícil à ascensão de mulheres nessas carreiras. Ainda segundo as 

respondentes há dificuldades em serem aceitas pelos colegas e por algumas lideranças que não 

estão alinhadas com as políticas de igualdade de gênero. As que disseram não concordar com 

a questão, afirmam que, há meritocracia na organização independente do gênero e o baixo 

número de mulheres na alta liderança se justifica pela falta de identificação destas com cargos 

de liderança. 

 

Figura 13: Existência de Ações de Igualdade de Gênero em Cargos de Liderança 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Figura 14: Mulheres enfrentam mais dificuldades para progredirem profissionalmente  

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 
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Em relação à questão se existe equidade de gênero na empresa na qual trabalham, 50% 

das mulheres acreditam que exista equidade de gênero e 50% acreditam que não, conforme 

figura 15.  As que acreditam na existência de equidade de gênero explicaram que a 

organização está em fase de transição para equidade de gênero após a implementação do 

programa de diversidade, porém segundo elas, ainda não é algo perceptível para níveis de 

liderança. Para as que responderam não, as justificativas são que a empresa está começando a 

tratar do assunto, porém homens são a maioria no trabalho offshore, na alta liderança e estes 

privilegiam aos homens. Elas dizem perceber diferenças significativas nos salários. E relatam 

que as mulheres não são ouvidas e quando há reconhecimento do trabalho delas, elas precisam 

se esforçar muito mais.  

 

 

 

Quando perguntadas se devidamente capacitadas às mulheres estarão aptas para 

assumirem qualquer tipo de cargo na empresa na qual trabalham, 89,19% das respondentes 

disseram que sim, enquanto 10,81% acreditam que não, representado figura 16. As que 

responderam que sim, afirmam que as mulheres capacitadas podem assumir qualquer tipo de 

cargo, só precisam da oportunidade. As que justificaram a resposta negativa a questão, alegam 

que, mesmo capacitadas as mulheres não conseguem assumir todos os cargos na empresa, 

principalmente de liderança e na área offshore. 

 

Figura 15: Existência de ações em prol da equidade de gênero  

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 
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Em relação à pergunta se há interesse delas em fazer carreira e assumir cargos de 

liderança na empresa pesquisada, 82,43% responderam ter interesse e 17,57% disseram não 

ter interesse. Conforme figura 17. Quando perguntadas quais são os desafios e facilidades 

encontradas pelas mulheres para fazerem carreira na organização foram apontadas como 

dificuldades a necessidade de reafirmar constante sua capacidade, ser subjugada pelo simples 

fato de ser mulher, lidar com o machismo, desigualdade entre a licença maternidade e 

paternidade e o peso que isso traz na decisão por parte dos líderes quando há promoção, falta 

de oportunidades, falta de tempo para especialização devido à mulher ser a principal 

responsável pelo lar e filhos, não ―poder‖ demonstrar características definidas como 

femininas. E como facilidade foi apenas apontado o programa de diversidade da empresa. 

 

 

 

Quando perguntadas se para ter ―qualidade de vida no trabalho‖ é necessário 

ter ―igualdade nas oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional entre homens 

Figura 16: Mulheres capacitadas estarão aptas para assumirem qualquer cargo 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Figura 17: Interesse das mulheres em fazer carreira na empresa 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 
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e mulheres‖ na empresa onde estão, 87,84% das respondentes disseram que sim e 12,16% 

disseram não ser necessário, conforme ilustra a figura 18. Na opinião da maioria das 

respondentes, ter qualidade de vida no trabalho está diretamente relacionado a ter a certeza 

que terão oportunidades igualitárias, serão ouvidas e não precisarão se esforçar mais que os 

homens.  

 

 

 

Quando solicitado que avaliassem a qualidade de vida no trabalho em uma escala de 0 

a 10, considerando 1 uma péssima qualidade de vida no trabalho e 10 uma excelente 

qualidade de vida no trabalho. 10,81% das mulheres consideram ter uma excelente qualidade 

de vida no trabalho, avaliando com nota 10; 35,14% avaliaram sua qualidade de vida no 

trabalho como nota 8; 18,92% avaliaram como nota 9; 17,57% com nota 7 e 9,46%; 5,41%; 

2,70% avaliaram com notas 5, 6 e 4 respectivamente, conforme figura 19. As justificativas se 

baseiam em: estarem inseridas em setores que o clima é bom, boa liderança, autonomia dada 

aos funcionários, flexibilidade de horas, a preocupação demostrada pela empresa oferecendo 

parcerias e programas de cuidado com saúde física e mental. Porém há aquelas que afirmam 

que seu setor tem um clima ruim, excesso de carga horaria. Algumas afirmam terem 

presenciado experiências terríveis e testemunhado injustiças e que a necessidade de cobrar 

ações da liderança gera estresse. 

 

 

 

Figura 18: Qualidade de vida no trabalho versus equidade de gênero 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 
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Sobre o nível de satisfação das respondentes com as ações da empresa para o 

desenvolvimento e crescimento profissional das mulheres, 55,41% dizem-se satisfeitas, 

enquanto 27,03% estão insatisfeitas, 14,86% muito satisfeitas e 2,70% estão muito 

insatisfeitas. Na percepção de algumas mulheres ainda não é possível ver ações ou ações 

ainda não tem efetividade para o desenvolvimento e crescimento profissional das mulheres 

por ser tratar de debate recente na empresa, afirmam ter pouco treinamento e falta 

engajamento da alta liderança. Contudo, há aquelas que afirmam que a empresa está 

empenhada para que equidade de gênero ocorra, apoia o desenvolvimento e crescimento 

profissional da mulheres, que as ações já estão sendo efetivas em algumas unidades da 

empresa e que auxiliam o dia a dia de mulheres do setor offshore. 

 

Figura 19: Qualidade de vida no trabalho 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Figura 20: Satisfação com ações de crescimento profissional 
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Quando perguntadas se elas possuem qualidade de vida fora do trabalho, 97,30% das 

respondentes dizem possuir, e 2,70% dizem não possuir  como ilustrado na figura 21. As que 

responderam sim, justificaram que mantém hábitos saudáveis, inclusive tem auxilio da 

empresa para pratica de atividades físicas, tem momentos de lazer com família/amigos, 

conseguem separar tempo para si próprias, bom salário e em dia, e em suas casas há divisão 

das tarefas domesticas e cuidados com os filhos. Porém há quem afirma que há excesso de 

horas de trabalho e dificulta para quem ainda tem filho pequeno. 

 

 

 

Já quando perguntado as mulheres se elas pudessem escolher como distribuiriam suas 

24 horas do dia as fariam da seguinte maneira, 7,43 horas para descansar; 7,21 horas 

trabalhando; 3,9 horas com a família; 1,98 horas em momento de lazer; 1,73 horas dedicadas 

aos estudos; 1,18 horas de espiritualidade; 1,12 horas de esportes e 0,8 hora de outras 

atividades. 

 

Figura 21: Qualidade de vida fora do trabalho 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Figura 22: Distribuição de horas 
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No que tange, a pergunta se as competências das mulheres que exercem cargos de 

liderança são as mesmas exigidas aos homens, 50% das respondentes acreditam que são e 

50% acreditam que não. E ainda quando questionadas quais seriam essas competências, foi 

informado por elas que para mulheres além das competências técnicas são exigidas 

competências comportamentais que não são exigidas dos homens, que as mulheres devem 

manter uma reputação, diferente dos homens, as mulheres são julgadas por sua vida pessoal, 

não podem demostrar feminilidade, se vestir com cores discretas para que não chame atenção, 

além de se esforçarem muito mais, devem ter capacitações e experiências muito além dos 

homens, mas ao mesmo tempo devem ser amáveis e fazer concessões, e alto grau de 

persuasão, precisam ter inteligência emocional para aguentarem o preconceito e saber agir em 

ambientes onde não é respeitada, além de ter que um alto nível de ―acertabilidade‖.  Também 

tem aquelas que acreditam que as habilidades técnicas exigidas no currículo são as mesmas. 

  

 

 

E a última pergunta foi se elas acham fácil ser mulher no mercado de trabalho. E como 

pode ser verificado na figura 24, 86, 49% acreditam que não ser e 13,51% acreditam ser. Para 

aquelas que acreditam na ser, suas justificativas em relacionadas a necessidade da mulher 

precisar confirmar sua competência a todo momento, mostrar mais serviço, ser alvo de 

assedio moral e sexual. Ter maior responsabilidade pelo cuidado dos filhos e das tarefas da 

casa além do trabalhando gerando uma maior jornada de trabalho e não estarem fácil 

disponível para horas extras. Lidarem com o machismo e preconceito, ganhar menos, ter que 

comprovara todo tempo que está a altura do cargo que ocupa, ser estereotipada, planejar algo 

Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Figura 23: Igualdade nas competências de liderança 
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pessoal com a gravidez para conciliar com o trabalho, e ainda ter que cuidar de si. Para se 

destacar, precisam investir muito mais na educação.  Entretanto para algumas há facilidade 

por estar em um setor predominante de mulheres ou quando há respeito e diversidade na 

cultura da empresa se torna fácil para mulher trabalhar. 

 

  Fonte: Dados processados pela pesquisadora 

Figura 24: Fácil ser mulher no mercado de Trabalho 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar os principais desafios encontrados 

pelas mulheres que trabalham em uma empresa do setor de óleo e gás para construírem 

carreira e alcançarem cargos de liderança. Como resposta verificou-se que as mulheres 

confrontam mais dificuldades que os homens para progredirem e alcançarem cargos de 

liderança dentro da organização. Das falas das respondentes emergiram como dificuldades 

encontradas: falta de oportunidades, julgamento da capacidade por ser mulher, ser 

majoritariamente responsável pelos cuidados da casa e dos filhos, o que gera falta de tempo 

para os estudos, salário menor que homens que exercem os mesmos cargos. E como facilidade 

foi apenas citado o programa de diversidade da organização estudada. 

Contudo, verificou-se que a maioria (63,51%) das mulheres participantes da pesquisa 

consideram que existem políticas/ações de igualdade de gênero em cargos de liderança na 

organização. Além disso, 70,27% das mulheres pesquisadas estão satisfeitas com essas 

políticas, apesar de terem sido criadas recentemente e, na percepção delas, ainda não serem 

totalmente efetivas.  Também se apurou que elas estão satisfeitas com as oportunidades de 

desenvolvimento e crescimento profissional na empresa. 

Outro ponto pesquisado foi a  qualidade de vida das funcionárias, a grande maioria 

(97,30%) das participantes consideram ter qualidade de vida fora do trabalho, e informam que 

está diretamente ligada ao apoio da empresa em realizar atividades de cuidado com a saúde e 

não ter excesso de horas extras trabalhadas. 

Com base nas informações obtidas pela pesquisa realizada, nota-se que há interesse 

das mulheres em ocupar cargos de liderança na empresa, cerca de 82,43% das respondentes 

afirmam ter interesse, porém há dificuldades que as impendem, principalmente a falta de 

oportunidades. Desta maneira, entende-se que as mulheres não enxergam que há justiça na 

promoção das oportunidades para homens e mulheres.  

Portanto, confirma-se que não é fácil ser mulher no mercado trabalho, as tarefas 

domésticas recaem majoritariamente sobre as mulheres mesmo quando ambos os 

companheiros trabalham fora gerando sobrecarga maior para as mulheres. As mulheres 

ganham menos que seus colegas homens, ocupam menos cargos de liderança, que como 

vimos é fator que impacta na entrada de mulheres no mercado de trabalho, pois a tendência do 

líder é contratar seu semelhante ressaltando a necessidade da manutenção de ações 

afirmativas para entrada e promoções de profissionais mulheres no mercado de trabalho. 
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Mediante aos resultados obtidos através do estudo realizado e da pesquisa aplicada, 

observa-se que, embora o tema seja bastante discutido hoje a equidade de gênero dentro das 

organizações não é uma realidade, ao contrário, ainda há um longo caminho a ser percorrido 

para que ela de fato ocorra. Este não é um problema apenas da região pesquisada ou do setor 

petrolífero, mas mundial como apontado pelos estudos realizados por organizações como a 

OIT. Vale lembrar que a pesquisa foi realizada em apenas uma empresa o que limita os 

resultados aqui apresentados, sugere-se então a realização de um estudo com uma amostra 

maior, para que haja ratificação ou contestação dos resultados. 
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa: ―Empoderamento e Liderança Feminina: Os 

Desafios em uma Empresa do Setor de Óleo e Gás‖. Esta pesquisa faz parte de um trabalho de monografia de 

conclusão do curso de Administração da UFF (Universidade Federal Fluminense) em Macaé. A sua participação 

na pesquisa se dará através do preenchimento desta escala de avaliação. Antes de decidir se quer ou não 

participar neste estudo, é importante que compreenda por que esta pesquisa está sendo realizada, assim como o 

que ela vai abranger. Leia atentamente as informações. 

O objetivo do estudo é identificar os desafios enfrentados pelas mulheres que estão ou almejam estar em 

cargos de liderança em uma empresa do setor de óleo e gás, verificar a existência de políticas ações  igualdade de 

gênero em cargos de liderança, medir o grau de satisfação das mulheres com as políticas de Recursos Humanos 

voltadas para igualdade de gênero e medir a qualidade de vida destas mulheres., analisar o interesse das mulheres 

em ocupar cargos de liderança na empresa, medir a satisfação das mulheres com as ações da área de RH voltadas 

para equidade de gênero, avaliar a satisfação das mulheres com as oportunidades de desenvolvimento e 

crescimento profissional na empresa, entender a percepção de justiça organizacional  das mulheres em relação as 

oportunidades de promoção para homens e mulheres e analisar as dificuldades e facilidades encontradas pelas 

mulheres para progredirem e fazerem carreira na empresa 

Os resultados serão apresentados na defesa da monografia que será aberta ao público a qual ocorrerá 

entre  Junho e Julho de 2020. Acompanhe as redes sociais do projeto café com RH a partir de junho para saber a 

data ou faça contato com a pesquisadora pelo email abaixo. Fiquem tranquilas que apenas divulgaremos o título 

da pesquisa sem o nome da empresa onde o estudo foi realizado. A apresentação dos resultados também será 

amplamente divulgado pela Ocyan para seus funcionários (as)  

Todas as respostas e informações  fornecidas por você têm desde já a garantia de total sigilo (dos dados) 

e anonimato (Não aparecerá seu nome, nem o nome da instituição), estando restritas ao acesso da professora e 

orientadora deste trabalho, Dra Izabela Maria R. Taveira, e a mim, Juliane Justiniano Bento Teixeira, graduanda 

em Administração. Vale ressaltar que a sua participação não envolve qualquer tipo de despesa, risco ou 

obrigatoriedade, sendo, portanto, voluntário, por livre e espontânea vontade, podendo se retirar do estudo a 

qualquer momento sem qualquer consequência para seu emprego. 

A planilha com os dados coletados na pesquisa ficará arquivada com o pesquisador responsável por um 

período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. A empresa não terá acesso a planilha, mas sim ao 

resultado final no formato de monografia. Os pesquisadores tratarão a sua identidade e a da empresa com 

padrões profissionais de sigilo, atendendo as legislações brasileiras vigentes utilizando as informações somente 

para fins acadêmicos e científicos (congressos, livros, artigos em revistas especializadas) sem aparecer seu nome 

nem o nome da empresa. 

Declaro que li, entendi e concordo em participar da pesquisa. 

                                                                     

Pesquisador Responsável: Juliane Teixeira      Orientadora Responsável:  Izabela M. R. Taveira 

Contatos: julianejbt@id.uff.br (22998805829) e izabelataveira@gmail.com 

mailto:izabelataveira@gmail.com
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QUESTIONÁRIO 

Verifica-se em dados divulgados pelo ministério publico do trabalho que Macaé é uma cidade 

com os mais altos índices de discriminação de mulheres do mercado de trabalho comparando 

com outras cidades brasileiras. Assim, este questionário tem como objetivo entender como 

homens e as mulheres observam, lidam e analisam esta realidade. Neste sentido, precisamos 

da sua ajuda para entendermos os desafios encontrados pelas mulheres para entrarem e 

fazerem carreira na área de petróleo e gás. Assim pedimos sua preciosa colaboração e 

atenção. Neste questionário você irá encontrar questões abertas e fechadas. Caso precise de 

mais espaço para preenchê-lo, por favor, use o espaço ao final do mesmo, ou o verso ou nos 

solicite mais folhas. 

 

1) Você considera que na empresa  na qual trabalha existem políticas/ações de igualdade de 

gênero em cargos de liderança ? 

 

( ) Sim ( ) Não.  

 

Se você respondeu SIM descreva estas ações. Se você respondeu NÃO justifique o porquê. 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

2) Na sua opinião, as mulheres enfrentam mais dificuldades que os homens, para progredirem 

profissionalmente em algumas carreiras na empresa em que você trabalha? 

 

( ) concordo inteiramente ( ) concordo ( ) discordo ( ) discordo completamente 

 

Justifique: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

3) Na sua opinião,  atualmente existe equidade de gênero na empresa em que você trabalha? 

 

( ) Sim ( ) Não.  

 

Justifique: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

4) Na sua opinião, as mulheres se devidamente capacitadas estarão aptas para assumirem 

qualquer tipo de cargo na empresa em que você trabalha?  
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( ) Sim ( ) Não.   
 

Se você respondeu NÃO justifique por favor descrevendo quais tipos de cargos que você 

considera que são tipicamente masculinos.  
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

5) Você tem interesse de fazer carreira e assumir um cargo de liderança na empresa na qual 

você trabalha?  Justifique sua resposta descrevendo por favor as dificuldades e facilidades que 

as mulheres encontram para progredirem e fazerem carreira na empresa na empresa na qual 

você trabalha 

 

( ) Sim ( ) Não. Justifique: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

6)  Para você existe relação entre ter ―qualidade de vida no trabalho‖ e ter ―igualdade nas 

oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional ―entre homens e mulheres‖ ? 

 

( ) Sim ( ) Não. 

 

 Justifique: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

7) Dê uma nota de 1 a 10 para sua qualidade de vida no trabalho? Considerando 1 uma 

péssima qualidade de vida no trabalho e 10 uma excelente qualidade de vida no trabalho? 

 Nota :  (        )  

 

Justifique: 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

8) Qual seu nível de satisfação com as ações da empresa para o desenvolvimento e 

crescimento profissional das mulheres? 

 

(    ) Muito Satisfeita (    ) Satisfeita   (    ) Insatisfeita  (   ) Muito Insatisfeita 

 

Justifique: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

9) Você possui qualidade de vida fora do trabalho? 
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( ) Sim ( ) Não. Justifique  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

10) Se você pudesse distribuir suas 24 horas do dia da maneira que quisesse como as 

distribuiria entre os tópicos abaixo: 
 

Topicos Numero de horas Tópicos Numero de horas 

Familia  Espiritualidade  

Trabalho  Esportes  

Lazer  Estudo  

Sono  Outro: Qual?  

 

11)  Na sua opinião, quais as principais competências que você acredita que são exigidas das 

mulheres que ocupam cargos de liderança? São as mesmas exigidas para os homens?   

 

(  ) Sim  (   )não  Justifique: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

12) Você acha que é fácil ser mulher no mercado de trabalho ?   

 

Sim (   ) Não  (   ) Justifique: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

 

1) Idade: 

 

( ) 18 a 25 

( ) 26 a 30 

( ) 31 a 39 

( ) 40 a 45 

( )Acima de 46 

 

2) Maior nível de instrução em curso ou concluído: 

 

( ) Curso Técnico  

( ) Curso Superior 

( ) Especialização 

( ) Mestrado 
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( ) Doutorado 

 

3) Estado civil: 

( ) Solteiro  

( ) Casado  

( ) Separado/Divorciado 

( ) Viúvo 

( ) União Informal 

 

4) Tem filhos?  
 

( )Sim ( )Não. Se sim quantos filhos você tem? _____ 

 

5) Que tipo de posição ou cargo você exerce atualmente? 

 

(  ) Operacional (Técnico/Operário/Limpeza/Segurança/Motorista/Transporte) 

(  ) Administrativa (Agente Administrativo/Secretário/Assistente/Auxiliar) 

(  ) Supervisão (Chefia de Setor ou Divisão) 

(  ) Gerência (Direção de Departamento) 

(  ) Diretoria (Presidência/Direção Geral/Superintendente/Proprietário) 

 

6) Há quanto tempo você trabalha na atual empresa?  

( ) até 1 ano 

( ) entre 1 a 3 anos 

( ) entre 3 a 5 anos 

( ) Mais de 5 anos 

 

7) Qual o valor do seu salário? 

(    ) Entre R$1000,00 e R$3000,00 

(    ) Entre R$3001,00 e R$5000,00 

(    ) Entre R$5001,00 e R$7000,00 

(    ) Acima de R$7,001,00 
 


