
 

 

BEATRIZ BRAGA MILHAZES FERRER BRANDÃO 

 

 

 

 

O PROJETO ORGANIZACIONAL E OS FATORES DE 

ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE MÃES ENGENHEIRAS DE 

PRODUÇÃO 

 

 

 

 

Projeto Final apresentado ao Curso de 

Graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Engenheiro de 

Produção. 

 

 

 

Orientadora: 

Profª Suzana Dantas Hecksher (D.Sc) 

 

 

Niterói, RJ 

2021. 



Ficha catalográfica automática - SDC/BEE
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

B817p Brandão, Beatriz Braga Milhazes Ferrer
  O projeto Organizacional e os Fatores de Atração e 
Retenção de Mães Engenheiras de Produção / Beatriz Braga 
Milhazes Ferrer Brandão ; Suzana Dantas Hecksher, 
orientadora. Niterói, 2021.
  60 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 
de Produção)-Universidade Federal Fluminense, Escola de 
Engenharia, Niterói, 2021.

1. Equilíbrio trabalho-família. 2. Maternidade e trabalho. 
3. Organização do trabalho. 4. Family-friendly benefits. 5. 
Produção intelectual. I. Hecksher, Suzana Dantas, 
orientadora. II. Universidade Federal Fluminense. Escola de 
Engenharia. III. Título.

CDD -



 

 

 

 

BEATRIZ BRAGA MILHAZES FERRER BRANDÃO 

O PROJETO ORGANIZACIONAL E OS FATORES DE 

ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE MÃES ENGENHEIRAS DE 

PRODUÇÃO 

Projeto Final apresentado ao Curso de 

Graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Bacharel em 

Engenharia de Produção. 

 

Aprovado em 22 de Setembro de 2021. 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________ 

Profª Suzana Dantas Hecksher (D.Sc.) – UFF 

Orientadora 

 

___________________________________________ 

Profª Fabiana Rodrigues Leta (D.Sc.) – UFF 

 

___________________________________________ 

Profª Mara Telles Salles (D.Sc.) – UFF 

 

 

Niterói, RJ, 2021



1 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar, a Deus, que nunca deixou de demonstrar sua generosidade comigo e com 

minha família, e sempre me deu antes, mais e melhor do que eu pedia. Todos os meus sonhos 

me fizeram ficar aquém da realidade que Ele havia reservado para mim. 

Em segundo lugar, a Nossa Senhora, que, como mãe, me amparou nos momentos mais 

difíceis da minha maternidade e me deu forças para continuar este projeto mesmo diante das 

dificuldades e necessidades das minhas filhas. 

Ao meu marido, Gustavo, que me ajudou a terminar quase metade das disciplinas deste curso, 

e me ajudou e incentivou a levá-lo até o final, mesmo quando eu achava ser impossível. 

Às minhas filhas Cecília, que me fez companhia ao longo de todo esse projeto, me fazendo 

sorrir e me lembrando do que verdadeiramente importa, e Catarina, que me deu a inspiração 

para finalizá-lo. 

À minha mãe, que dedicou boa parte da sua vida e do seu tempo à minha educação e ao 

trabalho para pagar os meus estudos. 

Ao meu pai, que me ensinou a ler e me incentivou a ser a minha melhor versão. 

Aos meus sogros e ao meu padrasto, por cuidarem de mim como verdadeira filha. 

À minha orientadora, Suzana, por ter me conduzido com tanta gentileza e paciência ao 

término da graduação. 

Aos meus amigos Esther, Raphael, Juliana, Amanda, Aline, Lienne, Maria Alzira, Natália e 

tantos outros, por me ajudarem a trilhar o caminho que verdadeiramente importa. 

Aos meus amigos de faculdade, que fizeram a rotina ser suportável e leve, em especial, Pedro, 

Larissa, Tuanny, Malu, Carol, Camilla e Claudio. 

À Ana Carol, que, por pura generosidade, disponibilizou-se para fazer as últimas correções no 

meu projeto. 

Às mulheres que dedicaram o seu tempo para me ajudar com essa pesquisa e me 

proporcionaram tantos ensinamentos com sua dedicação ao trabalho e à família. 



2 

 

RESUMO 

 

A maternidade costuma ser um divisor de águas para a vida profissional das mulheres. Nas 

áreas de Ciência e Tecnologia, mais particularmente, a mulher encontra especial dificuldade 

para conciliar trabalho e família, pois a presença masculina é predominante, principalmente 

nos níveis mais estratégicos. Muitas mulheres acabam deixando o trabalho após terem filhos, 

apesar de terem o desejo de manter a vida profissional, por não conseguirem encontrar um 

posto de trabalho que propicie o equilíbrio trabalho-família. Este projeto teve o objetivo de 

identificar políticas de organização do trabalho que mais contribuem para a atração e retenção 

de mães engenheiras de produção em uma empresa. Partiu-se de uma revisão de literatura 

para buscar as medidas family-friendly mais disseminadas nas organizações, além das 

asseguradas pela legislação brasileira. Para delimitar e aprofundar a análise desses fatores, 

foram feitas entrevistas semiestruturadas com 5 mães engenheiras de produção, formadas no 

Rio de Janeiro, o que permitiu compreender o que as leva ou levaria a permanecer numa 

empresa e conciliar melhor a carreira e a maternidade. Através dessas conversas, foi possível 

notar o importante papel da flexibilização da organização do trabalho, tais como flexibilidade 

de local, horário e jornada de trabalho. Principalmente após a pandemia da Covid-19, a 

flexibilização da organização do trabalho tornou-se mais presente nas empresas e na vida de 

engenheiras que não encontravam uma solução viável para viver uma maternidade presente e 

de qualidade. Além disso, também foi possível perceber que a chefia imediata tem um papel 

muito importante para assegurar um bom equilíbrio trabalho-família para seus subordinados, 

sendo um fator imprescindível para que uma mãe engenheira de produção consiga se manter 

em uma empresa. 

 

Palavras-chave: Maternidade, Equilíbrio trabalho-família, STEM, Organização do Trabalho, 

Family-friendly benefits. 
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ABSTRACT 

 

Motherhood is usually a watershed for women's professional lives. In the areas of Science and 

Technology, more particularly, women find it especially difficult to reconcile work and 

family, as the male presence is predominant (HERMAN; LEWIS; HUMBERT, 2013b), 

especially at the more strategic levels. Many women end up leaving work after having 

children, despite having the desire to maintain a professional life, as they cannot find a job 

that provides a work-family balance. This project aimed to identify work organization policies 

that most contribute to attracting and retaining mothers who are production engineers in a 

company. We started with a literature review to look for family-friendly measures that are 

more widespread in organizations, in addition to those guaranteed by Brazilian legislation. To 

delimit and deepen the analysis of these factors, semi-structured interviews were carried out 

with 5 mothers who were production engineers, trained in Rio de Janeiro, which allowed them 

to understand what makes or would lead them to stay in a company and better reconcile career 

and motherhood. Through these conversations, it was possible to notice the important role of 

flexible work organization, such as flexibility of location, time, and working hours. Especially 

after the Covid-19 pandemic, the flexibility of work organization became more present in 

companies and in the lives of female engineers who could not find a viable solution to live a 

present and quality motherhood. In addition, it was possible to notice that the immediate 

supervisor has a very important role to play in ensuring a good work-family balance for their 

subordinates, being an essential factor for a mother-production engineer to be able to stay in a 

company. 

 

Keywords: Maternity, work-family balance, STEM, Work organization, Family-friendly 

benefits. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Levando em consideração o crescimento da presença feminina nas profissões de 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), o debate acerca da conciliação 

da maternidade e da carreira tem chamado a atenção de empregadores e mulheres que buscam 

alocar-se no mercado de trabalho, antes ou após terem filhos. Neste contexto, entende-se que 

a organização do trabalho, incluindo graus de autonomia, flexibilidade de local e horário de 

trabalho, sistemas de avaliação, entre outros, pode ser determinante na promoção de 

oportunidades de conciliação. 

Pesquisas feitas recentemente sobre o assunto mostram que a maternidade, mais do 

que o gênero, é uma barreira percebida para a compatibilização de carreiras de tempo integral 

em STEM (HERMAN, 2015; HERMAN; LEWIS; HUMBERT, 2013; KELLY; GRANT, 

2012). O caminho tradicional em organizações dessas áreas é geralmente linear, sem pausas, 

com o trabalhador ideal sendo homem, continuamente disponível para um emprego com carga 

horária extensa, além de muitas vezes exigir viagens nacionais e internacionais (ACKER, 

1990; ACKERS, 2004). 

A maternidade costuma ser um divisor de águas na carreira da mulher da área de 

tecnologia, principalmente para as que querem se dedicar de maneira mais intensa e próxima à 

criação dos filhos. Entretanto, a ascensão de novos modelos de trabalho, principalmente com 

flexibilização de horários e possibilidade de homeoffice, intensificadas após a temporada de 

isolamento social em função da pandemia de Covid-19 pode trazer uma nova perspectiva para 

empregadores e mães da área de STEM. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

O problema que este projeto tenta compreender e ajudar a solucionar é a dificuldade 

de conciliação de uma maternidade presente com uma realização profissional em engenharia 

de produção. Muitas áreas e organizações são de difícil compatibilização com essa realidade, 

portanto a mulher acaba fazendo mudanças de carreira dentro de sua formação ou, muitas 

vezes, opta por abandonar a profissão, não por desejo, mas por falta de alternativa. 
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1.3 OBJETIVOS 

O objetivo geral dessa pesquisa é encontrar fatores da organização do trabalho que 

sejam relevantes para a mãe-engenheira de produção que busca uma posição no mercado de 

trabalho. Para isso, foi feito um levantamento de medidas de projeto organizacional, já 

tomadas em algumas empresas, principalmente do Brasil, que auxiliam para uma melhor 

conciliação trabalho-família. 

 Pretende-se ainda verificar se há fatores que levem a uma maior alocação da mãe-

engenheira de produção em algumas das 10 áreas da Engenharia de Produção: Engenharia de 

Operações e Processos da Produção; Logística, Pesquisa Operacional; Engenharia da 

Qualidade; Engenharia do Produto, Engenharia Organizacional, Engenharia Econômica, 

Engenharia do Trabalho, Engenharia da Sustentabilidade e Educação em Engenharia de 

Produção (ABEPRO). 

 

1.4 DELIMITAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

Este estudo se delimita a análise de mulheres-mães na carreira de engenharia de 

produção que tenham interesse em conciliar a profissão com a maternidade. Para tanto, a 

revisão de literatura foca nos temas de mães nas profissões de STEM, onde a presença 

masculina é muito marcante.  

No Brasil, ainda há poucas pesquisas sobre esse tema, sendo um campo que já foi um 

pouco mais trabalhado em Portugal. Não foi encontrado nenhum estudo específico sobre 

práticas organizacionais que atraiam mães engenheiras de produção, nem uma análise sobre 

qual das 10 áreas da Engenharia de Produção atraem mais essas mulheres.  

 

1.5 METODOLOGIA 

A primeira parte da pesquisa consiste em uma revisão de literatura usando as 

palavras-chave “motherhood in engineering”, “motherhood and industrial engineering” e 

“motherhood in STEM”, em diferentes bases, tanto de artigos quanto de dissertações e teses, 
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também buscando autores considerados precursores do assunto. Essas palavras-chave também 

foram utilizadas em português no site do Google Acadêmico, para encontrar trabalhos feitos 

no Brasil sobre essa questão. Dessa forma, foi possível compreender melhor o tema e 

encontrar pesquisas realizadas com diferentes metodologias para definir a deste projeto. 

Também foi feito um breve estudo sobre técnicas de coletas de dados em pesquisa 

qualitativa para definir o tipo de entrevista que melhor se adequaria aos objetivos deste 

projeto. A partir disso, foram feitas as entrevistas - com um breve roteiro estruturado - com 

engenheiras de produção e mães que estejam ou estiveram no mercado de trabalho, e desejam 

encontrar realização profissional alinhada à maternidade. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho é composto, primeiramente, por uma revisão de literatura, que detalha o 

processo de pesquisa por artigos e se divide nos seguintes temas: números atuais da mulher no 

mercado de trabalho, a maternidade e as carreiras de STEM, medidas pró-família nos âmbitos 

do Estado, da organização e da chefia direta, além de um breve estudo sobre técnicas de 

coleta de dados em pesquisa qualitativa. 

 No Capítulo 3 será explicada com maior detalhe a metodologia, incluindo o roteiro 

das entrevistas; no capítulo 4 serão explicitados os resultados, mais especificamente o perfil 

de cada entrevistada e suas respostas às questões levantadas; no Capítulo 5 serão analisados 

resultados das entrevista, de acordo com os objetivos iniciais da pesquisa. O Capítulo 6 será 

dedicado à conclusão. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 PROCESSO DE PESQUISA 

Primeiramente foi feita uma pesquisa na base Web of Science (WoS), acessada 

através do Portal de Periódicos CAPES. Foram utilizadas as palavras-chave “motherhood” e 

“engineering”, sem uso de filtros o que gerou um resultado de 31 artigos. Desses 31, após 

eliminação de publicações, primeiro pelo título, depois pelo resumo, foram selecionados 11 

artigos relevantes para esta pesquisa.   

 

Figura 1 – Processo de Busca na Base WoS 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O próximo passo foi, usando o relatório de citações que a própria WoS fornece, 

encontrar as referências mais relevantes para esses artigos, para assim, fazer uma busca por 

fontes originais. Esse relatório automático foi feito usando como base os 31 artigos, logo, nem 

todos os autores citados estavam contidos nos 11 trabalhos selecionados para este 

projeto.Após um filtro inicial por citações feitas nessas 11 publicações, os autores 

considerados mais relevantes foram Clem Herman, Stephen J Ceci, Corinne A. Moss-Racusin 

e Suzan Lewis. Esses 4 autores estão destacados em amarelo na Figura 2. 
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Figura 2 – Relatório de Citações dos Artigos encontrados na WoS 

Fonte: Web of Science 

 

Esse esquema de autores dado na Figura 2 é feito automaticamente pela base WoS e 

o tamanho dos quadros é proporcional ao número de citações do autor. Como os artigos 

ranqueados são todas as 31 publicações encontradas na busca primária, nem todos os autores 

do ranking estão relacionados com esta pesquisa, por isso, nenhum autor com 7 citações foi 

levado em consideração. 

O passo seguinte foi fazer uma busca na base Scopus, também através do site 

Periódicos CAPES. Com as palavras “motherhood” e “engineering”, foram encontrados 55 

artigos. Após um filtro eliminando áreas de Medicina e Artes & Humanidade e a palavra-

chave “Human Engineering”, a pesquisa se limitou a 26 resultados, dos quais 8 foram 

selecionados. Também foram usadas as palavras “motherhood” e “job design”, mas nenhum 

artigo foi encontrado. 
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Figura 3 – Processo de Busca na Base Scopus 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir da análise do gráfico apresentado na Figura 4 e disponibilizado 

automaticamente pelo próprio Scopus, é possível notar que a maior parte dos 26 artigos 

encontrados é recente, publicada a partir do ano de 2008. 

 

Figura 4 – Número de Artigos encontrados por Ano 

Fonte: Scopus (Elsevier) 

 

Analisando o gráfico da Figura 5 é possível perceber que os dois autores com mais 

artigos encontrados também estão entre os mais relevantes pelo relatório do WoS (Figura 1). 
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Figura 5 - Número de Artigos encontrados por Autor 

Fonte: Scopus (Elsevier) 

 

Dos 8 artigos encontrados no Scopus, 4 já haviam sido selecionados na busca na base 

WoS; havendo um total de 11 trabalhos encontrados nas duas bases juntas. 

 

Figura 6 – Conjunto de Artigos encontrados nas Bases Scopus e WoS 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para encontrar artigos acadêmicos escritos em língua portuguesa, foi feita uma 

pesquisa no site do Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave “organização do 

trabalho”, “maternidade” e “carreira de engenharia”, gerando 2530 resultados. Após utilização 

de filtro para exclusão das palavras “hospital” e “medicina”, chegou-se a um total de 818 
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resultados, dos quais 17 foram filtrados pelo título e 7 foram selecionados após leitura dos 

resumos, dentre eles 6 artigos e 1 dissertação de mestrado. 

Os filtros do Google Acadêmico limitam-se a palavras, não sendo possível filtrar os 

resultados por área, o que reduziria significativamente seu volume. Por isso, 801 artigos 

foram descartados por título, pois tangenciavam o tema, mas tratavam, em sua maioria, de 

aspectos sociológicos da diferença entre homens e mulheres, da diferença salarial entre os 

gêneros, não focando na questão da maternidade, que é o principal assunto deste projeto. 

 

Figura 7 - Processo de Busca no Google Acadêmico 

Fonte: Elaborada pelo autora 

 

Para encontrar outros projetos feitos no Brasil, foram consultados anais de encontros 

relevantes para a Engenharia de Produção, como o Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção (ENEGEP) e o Simpósio de Engenharia de Produção (SIMPEP). Entretanto, após 

uma pesquisa das palavras-chave “maternidade”, “organização do trabalho” e “engenharia” 

pelo repositório de artigos publicados a cada ano, não foi encontrado nenhum trabalho sobre o 

assunto. 

Além disso, foi feita uma pesquisa usando as palavras-chave “maternidade” e 

“engenharia” na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que gerou um 

resultado de 121 projetos, dos quais 5 foram selecionados pela análise de títulos e, após a 

leitura dos resumos, constatou-se que 2 dissertações tinham relação com o tema. Outras 

palavras-chave utilizadas foram “maternidade” e “organização do trabalho”, gerando 355 
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resultados, dos quais 3 foram filtrados após leitura dos títulos, sendo 1 dissertação e 1 tese 

selecionadas. A junção das palavras-chave “maternidade”, “engenharia” e “organização do 

trabalho” gerou 8 resultados, mas nenhum era relacionado a este projeto. Logo, a partir dessa 

busca, foram selecionadas 3 dissertações de mestrado e 1 tese de doutorado. 

 

Figura 8 - Processo de Busca na BDTD 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao final da busca, reuniu-se um total de 18 artigos científicos, 1 tese de doutorado e 

4 dissertações de mestrado selecionados. Para finalizar o processo de pesquisa, os resumos de 

todos esses projetos foram lidos para passar por um último filtro. Com isso, foram escolhidos 

para contribuir para essa pesquisa 8 artigos, 1 tese de doutorado e 1 dissertação de mestrado. 

 

2.2 NÚMEROS ATUAIS DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

No século XX, após as I e II Guerra Mundiais, a inserção das mulheres no mercado 

de trabalho teve um crescimento cada vez mais significativo, não só no Brasil, mas também 

no mundo. O crescimento da industrialização, a redução das taxas de fecundidade, 

principalmente após a década de 1960 (IBGE,Censo Demográfico 1940/2010), e o advento da 

urbanização possibilitaram a entrada do gênero feminino em diversas áreas profissionais. Os 

gráficos apresentados como Figura 9 mostram a evolução da taxa de participação na força de 

trabalho, por sexo, desde o ano de 2012 até 2019, quando foi feita a última pesquisa. É 

possível perceber um aumento significativo da proporção de mulheres trabalhando fora de 

casa na última década. 
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Figura 9 – Evolução da Taxa de Participação na Força de Trabalho, por Sexo 

Fonte: IBGE 

 

No que se refere às carreiras de tecnologia, segundo um levantamento do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o número de mulheres na área aumentou 

cerca de 60% nos últimos cinco anos, apesar de ainda representarem apenas 20%dos 

funcionários desse setor no país. Ademais, de acordo com o Conselho Federal de Engenharia 

e Agronomia (CONFEA), entre os anos de 2016 e 2018, o número de engenheiras registradas 

cresceu 42%. 
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Além disso, uma pesquisa feita em 2017 pelo Ministério da Educação (MEC) mostra 

que a maior parte dos concluintes nos cursos superiores de graduação são mulheres, conforme 

apresentado na Figura 10.  

 

Figura 10 - Proporção de Homens e Mulheres nas Estatísticas de Ingressos, Matrículas e Concluintes nos Cursos Superiores 

de Graduação - Brasil 2017 

Fonte: INEP/MEC 

 

Segundo a mesma pesquisa, foi possível observar que Engenharia de Produção é o 

19º curso com mais mulheres matriculadas, enquanto ocupa a 8º posição no ranking 

masculino. 

 

2.3 A MULHER-MÃE NAS CARREIRAS DE STEM 

Com o aumento do gênero feminino no mercado de trabalho, as mulheres têm 

enfrentado o desafio de conciliar vida profissional e pessoal, especialmente no que se refere à 

maternidade (Santos Machado et al., 2019). Esse desafio é vivido em todas as partes do 

mundo e nas mais diversas profissões. Entretanto, nos setores de STEM, onde a presença 

masculina é extremamente majoritária, essa articulação fica ainda mais difícil (Bhattacharyya, 

2016; Herman & Lewis, 2012).  

O trajeto profissional nas carreiras de STEM é geralmente prolongado, sendo 

necessária a doação de alguns anos para a formação no meio acadêmico e depois uma difícil 

entrada no mercado, requerendo alguns anos de treinamento (Herman et al., 2013). Por isso, 

as mulheres nessas carreiras tendem a adiar os filhos, além de muitas vezes optarem por não 

tê-los (BLACKWELL; GLOVER, 2008). 

A maternidade, até mais do que apenas o gênero, é considerada uma barreira de 

retenção para as profissionais desse setor, tanto através da discriminação quanto através da 
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incompatibilidade de certas ocupações profissionais com o cuidado com os filhos (Herman et 

al., 2013; Herman & Lewis, 2012). 

Em sua pesquisa, Blickenstaff (2005) fala de um “leaky pipeline” existente nas 

carreiras de STEM. Em tradução, livre, esse termo significa “cano com vazamento”, o que 

seria uma metáfora para a presença das mulheres no mercado de trabalho das áreas de ciências 

exatas e tecnologia. Muitas ingressam nos cursos do setor, mas mais mulheres do que homens 

abandonam o curso e a profissão. Blickenstaff (2005) explica que parte desse vazamento se 

deve à maternidade, pois geralmente causa o abandono da carreira ou a estagnação do 

progresso na profissão. Isso levanta cada vez mais a questão de como e sob quais condições as 

mulheres nas carreiras de STEM podem conseguir conciliar sua carreira com o cuidado com 

os filhos (Herman & Lewis, 2012). 

Uma forma muito comum encontrada pelas mulheres que desejam permanecer no 

mercado é reduzir as horas de trabalho, mas muitas vezes essa é uma escolha que tem um 

efeito adverso na progressão da carreira e, portanto, uma grande parte das profissionais ainda 

tem receio de trabalhar em período reduzido. Por um lado, as empresas das áreas de STEM 

têm mostrado uma preocupação crescente em contratar e promover mulheres. Por outro lado, 

as profissionais encontram dificuldade em conciliar com maestria a carreira, o cuidado dos 

filhos e da casa, além de manter a saúde mental e física (Bhattacharyya, 2009, 2016; 

Blackwell& Glover, 2008). 

Na pesquisa feita por Herman et al. (2013), na qual foram feitas entrevistas com 

diversas profissionais de multinacionais nas áreas de STEM, muitas mulheres preferiram ficar 

em carreiras sem perspectiva de ascensão para que pudessem trabalhar menos horas e ficar 

mais tempo em casa, pelo menos nos primeiros anos dos filhos. Outras conseguiram manter-

se em postos com possibilidade de promoção mesmo trabalhando menos horas, e decidiram 

voltar ao trabalho integral depois do crescimento dos filhos, conseguindo, assim, retomar a 

carreira e atingir cargos de alto escalão. 

 

2.4 MEDIDAS PRÓ-FAMÍLIA 

Equilíbrio trabalho-família ainda não é um conceito muito bem definido na literatura, 

mas é usualmente tido como a inexistência de conflito trabalho-família ou a frequência e 

intensidade com que o trabalho interfere na família ou vice-versa (TEIXEIRA; 
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NASCIMENTO, 2011). Um movimento que tem acontecido em grandes empresas, 

principalmente em países europeus, é a busca por esse equilíbrio dentre os funcionários da 

empresa. 

Faz parte da preocupação com a saúde e bem-estar da colaboradora assegurar uma 

boa relação entre vida familiar e profissional. Portanto, nesta seção serão explicitadas as 

medidas possíveis a serem tomadas para melhorar esse panorama, especificamente no caso 

das mulheres brasileiras.  

Conforme a divisão utilizada na pesquisa portuguesa “Conciliação entre o trabalho e 

a família: Identificação das práticas organizacionais vigentes e contributos para a 

implementação de novas práticas de conciliação” (CHARRAZ, 2017), entre políticas formais 

– aquelas de iniciativa governamental, geralmente obrigatórias – e informais – levadas a 

frente por decisão da própria organização -, as medidas serão divididas em políticas públicas e 

políticas organizacionais. Além disso, após a leitura da pesquisa de Thomas e Gangster (1995), 

foi adicionada uma terceira categoria: a de chefia imediata, ou seja, a existência do suporte do 

supervisor para melhorar o equilíbrio trabalho-família de suas subordinadas. 

 

2.5 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Políticas públicas são o conjunto de ações, planos e metas que os governos – federais, 

estaduais e municipais – determinam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse 

público (LOPES, BRENNER; AMARAL; RICARDO WAHRENDORFF CALDAS, 2008). 

São uma das formas de interação do Estado com a sociedade civil. 

 O Estado possui o papel de regulamentar, sustentar e promover as intervenções a favor 

da família, garantindo o cumprimento de suas necessidades sociais, ao mesmo tempo que 

mantém a autonomia dos grupos familiares, sem interferir em decisões próprias de cada 

núcleo (ALVES et al., 2020). 

 Segundo a Cartilha sobre Políticas Públicas Familiares (2020), do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH), políticas públicas pró-família envolvem 

as seguintes ações: 
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 Suporte à formação e desenvolvimento da família; 

 Promoção do fortalecimento dos vínculos familiares; 

 Promoção da projeção econômica e social da família; 

 Promoção do equilíbrio entre trabalho e família; 

 Realização de projetos especiais relativos ao desenvolvimento da família;  

 Fomento a políticas de igualdade no combate à discriminação à família. 

É importante ressaltar a presença da promoção do equilíbrio trabalho e família como 

uma das prioridades de políticas públicas familiares no Brasil. Uma das políticas sugeridas 

pelo MDH é a criação de um Organismo Municipal de Políticas Familiares (OMPF), cuja 

responsabilidade seria gerir políticas públicas familiares no nível municipal. Logo, seria 

possível implantar em cada cidade um organismo que cuidasse e incentivasse as organizações 

locais a buscar o equilíbrio trabalho-família entre seus funcionários, principalmente no que se 

refere à maternidade.  

Um outro tipo de política pública, que também assegura uma melhor relação da 

maternidade com a vida profissional, são os direitos trabalhistas,que visam proteger a relação 

entra a empresa e o funcionário por meio da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). No 

que se refere a leis trabalhistas de proteção à maternidade, temos as seguintes medidas 

seguidas no Brasil, asseguradas pela Lei Trabalhista para Gestante (Artigo 392 do Decreto Lei 

nº 5.452 de 01 de maio de 1943): 

 Estabilidade provisória 

A partir do momento da gravidez, a mulher grávida não pode ser demitida sem justa causa. 

Esse benefício é assegurado desde o início da gestação até 120 dias após o parto. 

 

 Mudança de função 

Caso a atividade desempenhada pela gestante ou lactante ofereça riscos para sua saúde ou 

para a do bebê, a mulher pode solicitar a mudança de função ou setor a qualquer momento. 

Esse pedido deve ser apresentado junto a um atestado médico.  

 

 Consultas e exames 

A CLT garante a possibilidade da grávida se ausentar por, no mínimo, seis vezes para a 

realização de consultas e exames do pré-natal. Com a apresentação de atestado médico, a 

gestante tem direito a ausência para a realização de quantas consultas forem necessárias. 
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 Licença-maternidade 

Esse direito garante o afastamento remunerado pós-parto por, no mínimo, 120 dias. Algumas 

empresas estendem esse prazo para garantir o bem-estar de suas funcionárias, como é o caso 

das organizações que fazem parte do Programa Empresa Cidadã, que asseguram o a licença 

por 180 dias. Servidoras públicas têm direito a esse afastamento. A gestante precisa apenas 

notificar a empresa sobre a data prevista para o afastamento. No caso de pai viúvo, deve ser 

cumprido o mesmo prazo. 

 

 Licença-maternidade por adoção 

A licença-maternidade também deve ser concedida em caso de adoção, nos mesmos termos 

explicitados anteriormente. 

 

 Ampliação do repouso 

Caso a funcionária apresente alguma doença, é possível solicitar a ampliação da licença-

maternidade por mais 15 dias. 

 

 Licença em caso de aborto espontâneo 

Os abortos ocorridos antes da 23ª semana de gestação dão direito a um afastamento de até 

duas semanas. Após esse período, a legislação considera o aborto como parto e o período de 

afastamento segue os critérios da licença-maternidade. Em caso de bebê natimorto – que não 

tem batimentos cardíacos ao nascer – também se dá o direito ao afastamento. 

 

 Direito à amamentação 

Após o fim do período de licença-maternidade, a mãe tem o direito de amamentar obebê 

mesmo durante o horário de trabalho. A lactante tem direito a dois descansos de 30 minutos 

cada para amamentar se filho até que ele complete 6 meses de idade. 

 

2.6 POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS 

As políticas organizacionais de conciliação trabalho família, também denominadas 

como medidas pró-familiares (FLAQUER, 2000) ou family friendly benefits (ALLEN, 2001), 
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referem-se às medidas tomadas pela organização para melhorar o equilíbrio trabalho-família 

vivido pelos seus funcionários. Um estudo feito por Grover & Crooker (1995) encontrou 

evidencias de que, em algum nível, a oferta de family friendly benefits provoca um maior 

compromisso com a organização por parte dos funcionários, além de influenciar para um maior 

volume de negócios. 

Esta pesquisa terá um enfoque mais específico nas políticas que beneficiam as 

funcionárias mães, não tanto em benefícios genéricos relacionados à família. Diferentes tipos 

de medidas organizacionais foram encontrados tanto na literatura quanto em notícias online 

sobre empresas preocupadas com a maternidade. Elas serão listadas a seguir, com exemplos de 

empresas que as implantam, mais especificamente no Brasil, mas também em outros lugares do 

mundo. É importante trazer um enfoque maior nas medidas que se referem a organização do 

tempo e as condições de trabalho. 

 Criação de serviços de acolhimento de crianças (GUERREIRO; LOURENÇO; 

PEREIRA, 2006) 

Essa medida é caracterizada pela instalação de creches nas instalações da 

organização, além da implementação de programas de férias para crianças ou de programas 

pós-escola, pois são momentos em que os pais geralmente não tem onde deixar os filhos em 

segurança (TEIXEIRA; NASCIMENTO, 2011).  

A TAP, do ramo de aviação, por exemplo, criou um infantário em Lisboa para os 

filhos dos funcionários, que funciona 24 horas por dia. No Brasil, há o caso da Natura, nas 

sedes de São Paulo e Cajamar, que possuem berçário e creche até 3 anos de idade para os filhos 

das funcionárias; da Avon, que em seis de suas sedes de São Paulo, oferece berçário até 2 anos; 

da Whirlpool – do ramo de eletrodomésticos -, com berçário até 18 meses em duas das suas 

unidades, e da Pfizer, com creche até 7 anos na unidade de Guarulhos (LADEIA, 2013). 

Um outro tipo de acolhimento é oferecido pela Boticário, que mantém, em São José 

dos Pinhais (PR), o Centro Educacional Annelise Krigsner (CEAK), um local que oferece a 

crianças de até 6 anos atividades como teatro de bonecos, cinema, balé e judô, além de 

enfermaria, biblioteca, refeitório e serviços de pediatria – todas no contra turno escolar 

(KOLLER, 2018). 

 

 Licença-maternidade extra 
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Algumas empresas, como é o caso das que fazem parte do Programa Empresa Cidadã, 

instituído pela Lei nº 7 11.770/2008 e regulamentado pelo Decreto nº 7.052/2009, prorrogam a 

licença-maternidade por 60 dias, desde que a solicitação seja feita até o final do primeiro mês 

após o parto. Todas as servidoras públicas usufruem desse benefício. 

Como exemplo há o caso da P&G, que também oferece mais seis meses não 

remunerados, totalizando um ano de afastamento, ou a possibilidade de trabalhar meio período 

por esse mesmo tempo, com redução proporcional do salário (LADEIA, 2013). A Pfizer e a 

Eurofarma também oferecem os 60 dias adicionais para todas as funcionárias (LADEIA,2013; 

MONTEIRO, 2015; KOLLER, 2018). 

Fora do país, há o exemplo da Netflix, nos Estados Unidos, que oferece um ano de 

afastamento remunerado para todos os funcionários, independente do gênero. 

 

 Apoio à amamentação 

Algumas empresas se empenham em contribuir para que suas funcionárias 

continuem amamentando seus bebês após a volta da licença maternidade. A Eurofarma, por 

exemplo, oferece uma sala de apoio à amamentação, onde as mães podem retirar e guardar o 

leite materno para dar aos bebês em casa ou na creche da própria empresa. Além disso, as 

funcionárias recebem um kit amamentação, com frasqueira térmica, gelo, adaptador e frascos. 

A Boticário, a Flexform, a Dell e a Nestlé também são exemplos de empresas que possuem 

salas de amamentação em algumas das suas unidades brasileiras (MONTEIRO, 2015). 

 

 Flexibilização da organização do trabalho  

Buscar medidas que se adequem às necessidades dos colaboradores em termos de 

conciliação trabalho-família pode aumentar o grau de satisfação no trabalho, além de otimizar 

os recursos humanos da empresa, aumentando a qualidade do trabalho realizado 

(GUERREIRO; LOURENÇO; PEREIRA, 2006). A flexibilização do trabalho é destacada 

como a prática mais significativa para contribuir para o equilíbrio trabalho-família (ALLEN, 

2001; AMORIM, 2013). A seguir, serão apresentadas algumas medidas relativas à flexibilidade 

na organização do trabalho: 

o Redução da jornada de trabalho: A empresa pode implementar jornadas 

de meio-período, como é o caso da P&G, já mencionado acima. Além disso, a P&G 

oferece a chamada “semana comprimida”, que permite a chegada quatro horas mais 
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tarde na segunda-feira e a saída quatro horas mais cedo nas sextas-feiras, com 

redução compatível no salário, durante o primeiro ano de vida da criança (LADEIA, 

2013). A Visagio, empresa brasileira do ramo de consultoria, oferece a 

oportunidade da funcionária voltar meio-período após o fim da licença-maternidade 

até o bebê completar um ano, também com salário compatível. 

o Instituição de bancos de horas: A organização pode flexibilizar o horário 

de trabalho e permitir que o próprio funcionário organize quanto tempo trabalhará 

por dia, contanto que cumpra as horas semanais, ou que termine as demandas da 

semana. 

o Adoção de modalidades de teletrabalho: A série de inovações técnicas 

dos últimos 20 anos permitiram que muitas mulheres trabalhem de casa na 

modalidade online (FLAQUER, 2000). Essa é uma forma de trabalho que ficou 

ainda mais disseminada com a pandemia da Covid-19. Muitas empresas 

perceberam que era possível adaptar postos de trabalho para a forma remota. 

Mesmo antes da pandemia algumas empresas já adotavam essa medida de 

flexibilização, como nos exemplos a seguir. Na P&G, há a possibilidade para a mãe 

de trabalhar em homeoffice (LADEIA, 2013).A Dell é outra empresa que oferece 

essa modalidade e atualmente tem cerca 60% dos seus funcionário em homeoffice. 

Além disso, oferece auxílio financeiro para cobrir gastos com internet, além de um 

auxílio pontual para equipar o escritório em casa (KOLLER, 2018). A 

multinacional Unilever também já contava, antes da pandemia, com cerca de 

metade dos funcionários por todo o mundo trabalhando de casa em alguns dias da 

semana. 

 

 Auxílios financeiros 

Essa é uma medida muito comum entre várias empresas, que também pode ser 

encontrada na realidade brasileira. Ela é caracterizada por auxílio financeiro para necessidades 

específicas com os filhos ou reembolso de gastos feitos com as crianças. 

No âmbito nacional, os funcionários da Pfizer, por exemplo, recebem auxílio-creche 

para filhos de até 7 anos (LADEIA, 2013). A Google reembolsa os gastos dos funcionários 

com serviços domiciliares durante os três primeiros meses de vida do bebê. O Laboratório 

Sabin oferece um auxílio-enxoval aos trabalhadores com mais de um ano de casa, além de 
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organizar a compra coletiva de material escolar. A Boticário oferece auxílio-babá até a criança 

completar dois anos, além de auxílio-educação infantil (KOLLER, 2016). 

 No âmbito internacional, a American Express cobre tratamentos relacionados à 

gestação, além de ajuda de custo em caso de adoção, a Facebook oferece auxílio anual para 

funcionários com filhos de até 5 anos e a Unilever oferece desconto em escolas conveniadas. 

 

2.7 CHEFIA IMEDIATA 

Um problema muito comum encontrado nas organizações, mesmo nas que oferecem 

os benefícios citados acima, é a hesitação das funcionárias de usufruir desses benefícios por 

receio de serem mal-vistas na empresa (ALLEN; RUSSELL, 1999). Por isso, muitas vezes as 

medidas pró-familiares adotadas não são aplicadas (TEIXEIRA; NASCIMENTO, 2011). Isso 

demonstra que é muito importante que as organizações se esforcem por criar uma cultura de 

apoio à família (ALLEN, 2001).  

Portanto, para que as medidas de conciliação trabalho-família sejam realmente 

eficazes, é necessário que as funcionárias se sintam apoiadas pela organização ao utilizarem 

essas políticas (AMORIM, 2013). A responsabilidade de tornar essas políticas conhecidas e 

incentivá-las é, em grande parte, da chefia imediata da colaboradora. Os gestores das 

empresas precisam estar conscientes desses benefícios e fazê-los ser conhecidos por suas 

subordinadas, além de darem a elas a segurança e a naturalidade do seu usufruto. Geralmente 

também é o (a) chefe imediato (a) que delimitará as políticas de flexibilização do horário e 

local de trabalho (ALLEN, 2001). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 COLETA DE DADOS EM PESQUISA QUALITATIVA 

A natureza desta pesquisa é qualitativa, já que não busca analisar e quantificar dados 

objetivos, mas sim utiliza um ambiente natural como fonte de dados, procura entender o 

contexto e situação das entrevistadas através de uma conversa mais informal, sem utilização 

de métodos matemáticos. Para tanto é preciso ir a campo captar o fenômeno do equilíbrio 

trabalho-família para entendê-lo a partir da perspectiva das mulheres nele envolvidas, 

considerando diferentes pontos de vista (GODOY, 1995). As respostas não serão objetivas e 

os resultados não serão contabilizados em números exatos. 

 A coleta de dados será feita através de entrevistas e, para a escolha do tipo de 

entrevista, foi feito um breve estudo sobre possíveis modelos de entrevistas para identificar o 

que seria mais adequado às condições de realização deste projeto. 

 

3.1.1 ENTREVISTA ESTRUTURADA 

A entrevista estruturada é feita a partir de um questionário anteriormente planejado, e 

deve ser restrita às perguntas formuladas. Ela permite comparar os resultados, que são 

independentes do entrevistador, que inclusive não precisa estar presente (COELHO, 2020). 

Logo, ela é considerada mais imparcial, além de conseguir atingir mais pessoas ao mesmo 

tempo, possibilitando um grande número de dados (BONI; QUARESMA, 2005). Geralmente 

é utilizada nos censos como os do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nas 

pesquisas de opinião, eleitorais etc. 

Algumas desvantagens são a dificuldade de compreensão da pergunta, pela ausência 

do entrevistador, além de respostas vagas, que não englobam toda a perspectiva do 

entrevistado. 

 

3.1.2 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

A entrevista semiestruturada combina perguntas fechadas e abertas, e o entrevistado 

tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O entrevistador segue um grupo de 
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questões anteriormente definidas, mas num contexto semelhante a de uma conversa informal 

(BONI; QUARESMA, 2005). 

Esse modelo permite respostas espontâneas do entrevistado e também valoriza a 

atuação do entrevistador (LIMA; ALMEIDA; LIMA, 1999). 

 A entrevista semiestruturada geralmente chega mais próximo de entender a realidade 

concreta do agente, porque conhece sua perspectiva de maneira mais completa. Entretanto, 

engloba um menor grupo de pessoas, por demandar mais tempo e atenção específica do 

pesquisador. Além disso, segundo Gaskell (2004 apud LOPES; CORDEIRO, 2011), o 

entrevistado pode se sentir constrangido ou defensivo em responder com veracidade caso o 

entrevistador não o transmita segurança ou não o faça sentir-se à vontade. 

 

3.1.3 ENTREVISTAS COM GRUPOS FOCAIS 

Segundo Gomes e Barbosa (1999): 

“Um grupo focal é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, com o 

propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade. É uma técnica rápida 

e de baixo custo para avaliação e obtenção de dados e informações qualitativas (...)”. 

O grupo focal (GF) é uma espécie de entrevista formada por grupos, geralmente de 6 

a 10 integrantes, possibilitando a interação e a comunicação. Sua principal diferença da 

entrevista individual é ter como base a interação entre as pessoas, anteriormente selecionadas, 

para obter os dados necessários para a pesquisa. O grupo selecionado deve ter certa 

homogeneidade em relação às características que interferem diretamente na percepção do 

assunto em foco (TRAD, 2009).  

Uma grande vantagem da entrevista em grupo focal é que as discussões feitas podem 

levar a geração de novas ideias formadas dentro de um contexto social. Por outro lado, a 

entrevista individual encoraja a autorreflexão em problemas que podem ser distorcidos devido 

à pressão social gerada por um grupo (BREEN, 2006). É comum que alguns participantes 

tenham receio de expressar sua opinião caso não a reconheça como dominante, o que pode 

resultar em um silenciamento cíclico, chamado por Noelle-Neumann (1993 apud LOPES; 

CORDEIRO, 2011) de “espiral do silêncio”. 
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3.2 ROTEIRO 

Para esta pesquisa será feita uma entrevista semiestruturada com um grupo restrito de 

mães, graduadas em engenharia de produção em universidades do estado do Rio de Janeiro. 

Foi escolhido esse método de coleta de dados por garantir menor influência de um grupo e 

suscitar respostas mais fiéis e espontâneas. Além disso, este projeto busca entender a 

realidade de cada agente de maneira mais completa, tendo em vista o número menor de 

entrevistadas.  

Foram agendados bate-papos online com as entrevistadas, que anteriormente 

receberam uma carta convite (Seção 8.1 APÊNDICE I) com o resumo e as perguntas a serem 

feitas, para assim se prepararem melhor para as entrevistas. O roteiro da entrevista foi 

estabelecido da seguinte forma: 

1. Apresentação do tema e de principais achados na literatura: a maternidade é 

mais determinante que o gênero dentre as dificuldades femininas de inserção e 

ascensão profissional (HERMAN, 2015; HERMAN; LEWIS; HUMBERT, 

2013), o projeto organizacional interfere na permanência da mãe no mercado 

de trabalho (CHARRAZ, 2017), etc.; 

2. Enumeração das principais medidas family-friendly encontradas na literatura; 

3. Obtenção de dados básicos da entrevistada, conforme exemplo abaixo: 

PERFIL DA ENTREVISTADA 

Nome 

 Idade 

 Estado Civil 

 Ano de 

formatura 

 Universidade 

 Nºde filhos 

 Idade dos 

filhos 

 

Empresas 

em que 

atuou 

Empresa    

Tipo de vínculo   

Ano de entrada   

Ano de saída   

Área da Engenharia de 

Produção*   

Modo de trabalho   

Carga horária semanal   
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Já tinha filhos?   

Empresa    

Tipo de vínculo   

Ano de entrada   

Ano de saída   

Área da Engenharia de 

Produção*   

Modo de trabalho   

Carga horária semanal   

Já tinha filhos?   

Empresa    

Tipo de vínculo   

Ano de entrada   

Ano de saída   

Área da Engenharia de 

Produção*   

Modo de trabalho   

Carga horária semanal   

Já tinha filhos?   

 

*Áreas da Engenharia de Produção: 

 Engenharia de Operações e Processos da Produção  

 Logística 

 Pesquisa Operacional 

 Engenharia da Qualidade 

 Engenharia do Produto 

 Engenharia Organizacional 

 Engenharia Econômica 

 Engenharia do Trabalho 

 Engenharia da Sustentabilidade 

 Educação em Engenharia de Produção 

 Outra (explicitar) 

 

4. Seguimento informal da entrevista, com questionamento sobre os seguintes 

temas: 

Questões Principais 

Quais foram suas principais dificuldades para conciliar trabalho-família? 

Você já mudou sua trajetória profissional para conseguir conciliar melhor seu trabalho com o 

cuidado dos filhos? 

Você sente diferença no tratamento e oportunidades de mães funcionárias nas empresas em que 

trabalhou? E na contratação? 
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Listagem de medidas encontradas na literatura e conversa sobre disponibilidade na empresa, se 

fez uso etc.: 

Quais os benefícios fornecidos pelas empresas em que trabalhou que mais contribuíram para o 

seu cuidado com a família? 

Quais os benefícios citados que mais fizeram falta nas empresas em que você trabalhou? 

Você já sentiu que, apesar de haver benefícios, havia uma cultura de não utilizá-los? 

Cite fatores que foram ou seriam decisivos para que você escolhesse trabalhar ou continuar 

trabalhando em uma empresa. 

Qual pergunta você esperava que eu fizesse e eu não fiz? O que mais você gostaria de dizer? 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo abordará o resultado das entrevistas e será dividido em subcapítulos de 

acordo com as perguntas feitas no roteiro. Dessa forma, cada pergunta terá uma exposição dos 

highlights de cada entrevistada. 

 

4.1 PERFIL DAS ENTREVISTADAS 

Foram entrevistadas 5 mães engenheiras de produção de Niterói e do Rio de Janeiro 

(capital), conforme respostas apresentadas na Tabela 1, na Tabela 2, na Tabela 3, na Tabela 4 

e na Tabela 5. Não serão colocados seus nomes reais e, no lugar deles, serão usadas as letras 

de A a E. Esta pequena pesquisa foi rica pela diversidade, incluindo formações em 3 

diferentes e importantes instituições do estado; idades variando de 26 a 50 anos; quantidades 

de filhos variando entre 1 e 6; experiência de trabalho em indústria, em serviços e no lar; 

empresas pública, privadas e na criação de empreendimento próprio etc. 

Tabela 1 – Perfil da Entrevistada A 

PERFIL DA ENTREVISTADA 

Nome Entrevistada A 

Idade 26 anos 

Estado Civil Casada 

Ano de 

formatura 
2018 

Universidade UFF 

Nºde filhos 1 

Idade dos 

filhos 
1 ano 

Empresas 

em que 

atuou 

Empresa  Enel 

Tipo de vínculo Estágio 

Ano de entrada 2016 

Ano de saída 2016 

Área da Engenharia de 

Produção 

Engenharia de Operações e Processos da 

Produção  

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 30 

Já tinha filhos? Não 

Empresa  Visagio 

Tipo de vínculo Estágio 

Ano de entrada 2017 
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Ano de saída 2019 

Área da Engenharia de 

Produção 
Logística 

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 30 

Já tinha filhos? Não 

Empresa  Eleva 

Tipo de vínculo Analista (CLT) 

Ano de entrada 2019 

Ano de saída Atual 

Área da Engenharia de 

Produção 
Pesquisa Operacional/Engenharia Organizacional 

Modo de trabalho 
Remoto - com algumas idas pontuais para 

reuniões etc. 

Carga horária semanal 44 

Já tinha filhos? Sim 
  

Tabela 2 - Perfil da Entrevistada B 

PERFIL DA ENTREVISTADA 

Nome Entrevistada B 

Idade 35 

Estado Civil Casada 

Ano de 

formatura 
2011 

Universidade UFF 

Nºde filhos 2 

Idade dos 

filhos 
6 e 2 anos 

Empresas 

em que 

atuou 

Empresa  Suporte consultoria/Gênesis Óleo e Gás 

Tipo de vínculo 
Estágio (2008-2010) Analista e Engenheira (2010-

2012) CLT 

Ano de entrada 2008 

Ano de saída 2012 

Área da Engenharia de 

Produção 
Engenharia de Operações e Processos da Produção  

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 40 horas semanais 

Já tinha filhos? Não 

Empresa  BW Offshore 

Tipo de vínculo Engenheira de Planejamento e Controle (CLT) 

Ano de entrada 2012 

Ano de saída 2016 

Área da Engenharia de 

Produção 
Engenharia de Operações e Processos da Produção  
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Modo de trabalho Presencial (Ficava embarcada de vez em quando) 

Carga horária semanal 40 

Já tinha filhos? Sim, teve a primeira filha nesse emprego 

Empresa  Empreendedora 

Tipo de vínculo Proprietária 

Ano de entrada 2017 

Ano de saída 2021 

Área da Engenharia de 

Produção 
não se aplica 

Modo de trabalho Híbrido 

Carga horária semanal não se aplica 

Já tinha filhos? Sim 

Empresa  Croton Educação (holding) 

Tipo de vínculo Especialista de Inovação (CLT) 

Ano de entrada 2021 

Ano de saída atual 

Área da Engenharia de 

Produção 
Outra: Inovação 

Modo de trabalho Remoto 

Carga horária semanal 40 

Já tinha filhos? Sim 

 

Tabela 3 - Perfil da Entrevistada C 

PERFIL DA ENTREVISTADA 

Nome Entrevistada C 

Idade 50 anos 

Estado 

Civil Divorciada 

Ano de 

formatura 1995 

Nºde 

filhos 2 

Idade dos 

filhos 18 e 14 anos 

Empresas 

em que 

atuou 

Empresa  Ernst & Young 

Tipo de vínculo Estágio 

Ano de entrada 1992 

Ano de saída 1993 

Área da Engenharia de 

Produção Outra 

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 30 

Já tinha filhos? Não 
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Empresa  Esso 

Tipo de vínculo Estágio 

Ano de entrada 1994 

Ano de saída 1995 

Área da Engenharia de 

Produção 
Engenharia Organizacional 

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 30 

Já tinha filhos? Não 

Empresa  Souza Cruz 

Tipo de vínculo CLT 

Ano de entrada 1996 

Ano de saída 1999 

Área da Engenharia de 

Produção 
Engenharia Econômica 

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 40 

Já tinha filhos? Não 

Empresa  Ceras Johnson 

Tipo de vínculo CLT 

Ano de entrada 1999 

Ano de saída 1999 

Área da Engenharia de 

Produção Engenharia Econômica 

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 40 

Já tinha filhos? Não 

Empresa  Coca Cola 

Tipo de vínculo CLT 

Ano de entrada 2000 

Ano de saída 2007 

Área da Engenharia de 

Produção Engenharia Econômica 

Modo de trabalho Presencial (viajava bastante) 

Carga horária semanal 40 

Já tinha filhos? Sim 

Empresa  Transpetro 

Tipo de vínculo Servidora pública 

Ano de entrada 2007 

Ano de saída Atual 

Área da Engenharia de 

Produção Outra 

Modo de trabalho Remoto 

Carga horária semanal 40 

Já tinha filhos? Sim 
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Tabela 4 - Perfil da Entrevistada D 

PERFIL DA ENTREVISTADA 

Nome Entrevistada D 

Idade 39 

Estado Civil Casada 

Ano de 

formatura 2006 

Universidade UFRJ  

Nºde filhos 6 

Idade dos filhos 13, 11, 9, 7 e 5 anos e 9 meses 

Empresas em 

que atuou 

Empresa  Michelin 

Tipo de vínculo Estágio 

Ano de entrada 2005 

Ano de saída 2005 

Área da Engenharia de Produção i 

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 30 

Já tinha filhos? Não 

Empresa  Petrobras 

Tipo de vínculo CLT (servidora pública) 

Ano de entrada 2006 

Ano de saída 2011 

Área da Engenharia de Produção Pesquisa Operacional 

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 40 

Já tinha filhos? Sim 

Empresa  Colégio Porto Real 

Tipo de vínculo Voluntária 

Ano de entrada 2012 

Ano de saída 2016 

Área da Engenharia de Produção Outra 

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 40, inicialmente, e depois 20 

Já tinha filhos? Sim 

 

Tabela 5 - Perfil da Entrevistada E 

PERFIL DA ENTREVISTADA 

Nome Entrevistada E 

Idade 36 

Estado Civil Casada 
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Ano de 

formatura 2008 

Universidade PUC - RJ 

Nºde filhos 3 

Idade dos 

filhos 7, 4 e 2 anos 

Empresas 

em que 

atuou 

Empresa  White Martins 

Tipo de vínculo Estagiária 

Ano de entrada 2007 

Ano de saída 2008 

Área da Engenharia de 

Produção Gases Industriais 

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 30 horas 

Já tinha filhos? Não 

Empresa  Visagio 

Tipo de vínculo Sócia (virou sócia no segundo filho) 

Ano de entrada 2011 

Ano de saída atual 

Área da Engenharia de 

Produção Outra: Consultoria em Gestão 

Modo de trabalho Presencial 

Carga horária semanal 40 

Já tinha filhos? Sim 

 

 

4.2 QUAIS FORAM SUAS PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA 

CONCILIAR TRABALHO-FAMÍLIA? 

Essa primeira pergunta da parte mais informal da entrevista tinha como objetivo 

trazer respostas mais amplas sobre a experiência de cada uma e começar a prepará-las para 

refletir sobre as perguntas seguintes. 

A entrevistada A, por ter entrado na realidade da maternidade há pouco tempo, ainda 

não teve a experiência de ter filhos e trabalhar no modo presencial ao mesmo tempo. Portanto 

as dificuldades elencadas por ela são relativas à conciliação do homeoffice com um filho em 

casa, já que ele ainda não se encontra em idade escolar. Para conseguir trabalhar, ela conta 

com a ajuda da mãe e da sogra, além de ter contratado uma ajudante para dois dias da semana.  
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Um ponto interessante dessa entrevistada é que ela foi promovida à supervisora 

durante o período de licença-maternidade, o que não é algo comum de acontecer nas empresas. 

Além disso, ela foi aprovada para o processo trainee no final de 2020, e começou a assumir 

novas funções relacionadas a isso quando voltou da licença. 

Segundo ela, “é um privilégio estar num modelo homeoffice. Se estivesse no trainee 

presencial, já teria desistido.” Entretanto, como dificuldades enfrentadas ela elenca: a 

conciliação do trabalho com a amamentação, o cuidado do bebê e da casa quando termina o 

expediente, além de ter achado difícil encontrar um bom lugar em casa para trabalhar, já que o 

marido também está em homeoffice.  

As outras quatro entrevistadas, com experiências anteriores de trabalhar 

presencialmente longe de casa, citaram a mesma dificuldade: a distância casa-trabalho e casa-

trabalho-escola e o tempo longe de casa, que somado com o trajeto, ficava entre 10 e 12 horas. 

A entrevistada B contou um pouco do seu sentimento no retorno após a licença-maternidade 

da primeira filha: “Ficar 12 horas longe de casa era muito difícil. Fiquei muito tempo indo 

para o trabalho chorando por deixar a H. Algumas amigas me diziam que ia passar, mas, 

para mim, não passou. (...) Quando fui demitida fiquei muito aliviada.” 

A entrevistada C conta que, em uma das empresas em que trabalhou, era perceptível 

que a prioridade dos funcionários deveria ser o trabalho, e a família deveria ficar em segundo 

plano. Quem colocava a família em primeiro lugar, ou até mesmo em igual prioridade com a 

profissão, acabava não ascendendo ou não continuando na empresa. Ela também considera 

que não ter o apoio da chefia em alguns momentos foi algo que dificultou muito o cuidado 

com a família. 

A entrevistada D, que atualmente tem 6 filhos, conta que por esse longo tempo fora 

de casa, era preciso contar com muita ajuda, e não foi fácil encontrar bons profissionais para 

cuidar da casa e dos filhos. Ela conta que “as coisas funcionam melhor quando há uma boa 

rede de apoio, mas não é fácil contratar bons ajudantes e nem sempre há como ter ajuda dos 

avós.” 

A entrevistada E percebe que essa dificuldade do tempo longe de casa é mais custosa 

em momentos mais atordoados do trabalho. No dia a dia, ela se esforça para sair exatamente 

no horário estipulado e não se importa em finalizar as tarefas de maneira remota – caso não as 

tenha terminado – depois que as crianças dormem. 
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Outro ponto interessante dessa entrevistada é que, por trabalhar em uma empresa 

jovem, foi a primeira funcionária a ficar grávida e, por isso, foi convidada a escrever a política 

de maternidade da organização. Uma das possibilidades que ela colocou no documento foi a 

de ficar até um ano afastada do trabalho após o parto, sem remuneração depois do fim da 

licença-maternidade. Na experiência dela, que já trabalhou com gestão de pessoas, “uma das 

maiores dificuldades das mães profissionais é a volta ao trabalho após a licença maternidade. 

Acredito que dar a oportunidade para a mulher de escolher quando isso irá acontecer a 

deixa mais segura e aumenta suas chances de continuar no emprego. Quando a mulher é 

obrigada a voltar, há uma carga muito negativa nesse momento.”  

Apesar de ter colocado essa possibilidade, ela mesma voltou ao trabalho logo após os 

quatro meses de licença nas três gestações pelas quais passou, pois gostava muito do que fazia 

e sentia falta de trabalhar. Esse ponto do sentido do trabalho, inclusive, foi citado pela 

entrevistada D, que atualmente não trabalha fora de casa. Um dos fatores levantados por ela 

foi o prazer e a alegria no que faz: “Acredito que quando a pessoa gosta do que faz, as 

dificuldades são mais fáceis de ser enfrentadas. Eu não tive tanta dificuldade de sair do 

mercado de trabalho porque eu não gostava e não via sentido no que eu fazia.” Quando ela 

voltou a trabalhar fora, na escola em que os filhos estudavam, sentiu que foi mais fácil porque 

gostava do trabalho. Entretanto, depois que os filhos mais velhos tiveram que mudar de 

colégio, encontrou muita dificuldade em conciliar o cuidado de todos e preferiu voltar a 

trabalhar em casa. 

 

4.3 VOCÊ JÁ MUDOU SUA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL PARA 

CONSEGUIR CONCILIAR MELHOR SEU TRABALHO COM O 

CUIDADO DOS FILHOS? 

Todas as entrevistadas tiveram alguma mudança de carreira ou posição - em maior 

ou menor grau - para conseguir conciliar melhor o trabalho e a maternidade.  

A entrevistada A não teve nenhuma mudança após o nascimento do filho, entretanto, 

um pouco antes de se casar, rejeitou uma oportunidade de efetivação na empresa em que 

estagiava porque nutria o desejo de engravidar em breve, e considerava o emprego 

incompatível com a maternidade, já que ela precisaria mudar de cidade, ficar longe da família 

e trabalhar muitas horas.  
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A entrevistada B mudou sua trajetória duas vezes para conseguir encaixar melhor 

algo que coubesse no seu desejo de ter uma maternidade mais presente. Primeiramente, saiu 

do trabalho formal para empreender, pois se sentia muito triste ao passar muito tempo longe 

de casa. Entretanto, segundo ela: “Empreender não é tudo isso, não acredito que seja o 

modelo ideal para a mãe. 20 dias após o parto da minha segunda filha, já estava de volta no 

escritório. (...) Precisava trabalhar aos fins de semana e de noite.” 

Ela acredita que as responsabilidade ao montar o próprio negócio aumentam muito e 

achou bastante complicado conciliar a empresa com o cuidado das filhas. Por isso, partiu para 

a segunda mudança de carreira, indo trabalhar em uma empresa em um modelo flexível, de 

maneira remota. Até agora ela acredita que esse foi a melhor forma de ter uma carreira 

profissional e cuidar das crianças: “Hoje, nos fins de semana, posso ficar totalmente com 

elas”. 

Também foi ressaltado por ela que, atualmente, suas amigas que não tiveram filhos 

ou optaram por tê-los mais tarde já estão em posição de gerência, enquanto ela acabou de 

começar a carreira como analista, ganhando muito menos.   

A entrevistada C também teve uma mudança de carreira bem abrupta, ao sair do 

mercado de trabalho privado para ser servidora pública. Ela trabalhava muitas horas na Coca-

Cola e chegava muito tarde em casa. Ela ressalta: “Apesar de gostar muito do meu trabalho, 

do ambiente, dos colegas, decidi mudar para um emprego com salário pela metade para 

conseguir conciliar com os filhos e a vida familiar”. 

A entrevistada D, atualmente dona de casa, diz que “sempre quis sair do trabalho 

porque não gostava do que fazia.”. Sentia necessidade de estar em casa e dificuldade de 

encontrar pessoas que pudessem substituí-la no dia a dia do lar. Depois do terceiro filho, 

achou que havia mais dificuldade para trabalhar fora e preferiu deixar a profissão.  

Apesar disso, viu sentido em trabalhar de maneira voluntária no colégio em que os 

filhos estudavam, pois acreditava naquele projeto. “Foi bom trabalhar lá porque em questão 

de calendário, de férias, de transporte as coisas ficavam mais fáceis. Era um trabalho que eu 

gostava, (...), então fazia a situação ser mais animadora.” Depois de 4 anos trabalhando lá, 

ela decidiu voltar para casa, pois “o trabalho não deixava de ser exigente, não estava 

conseguindo cuidar tão bem da casa, morava longe, continuava dependendo de muita ajuda 

em casa, ficava cansada nos fins de semana.” Então, quando os filhos mais velhos precisaram 

sair do colégio,  ela também resolveu deixar o emprego. 
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Por último, a entrevistada E teve uma mudança menos abrupta dentro da profissão 

por causa da maternidade. Desde antes de ser mãe ela trabalha na Visagio, mas tentou ser 

alocada em áreas mais previsíveis, em que não precisasse trabalhar tanto fora do horário 

comercial ou viajar com freqüência. Por isso, decidiu se desvencilhar um pouco da área de 

Projetos e já está há 5 anos como representante da Visagio na Casas Pedro. Segundo ela: “me 

esforço para trabalhar muito bem na Casas Pedro para que me queiram lá.” Ela acredita que, 

dessa forma, consegue conciliar melhor a família e a profissão. 

 

4.4 VOCÊ SENTE DIFERENÇA NO TRATAMENTO E OPORTUNIDADES 

DE MÃES FUNCIONÁRIAS NAS EMPRESAS EM QUE TRABALHOU? 

E NA CONTRATAÇÃO? 

A entrevistada A disse não sentir diferença atualmente, e, inclusive foi promovida 

durante a licença-maternidade. “Acredito que a onda de diversidade nas empresas tem 

contribuído para as mulheres e mães.” Nos últimos anos tem aumentado a preocupação das 

empresas em tornar o ambiente de trabalho propício para as mães, como foi encontrado nos 

exemplos da revisão de literatura. Entretanto, atualmente a entrevistada A diz que se sente 

receosa em engravidar de novo porque sente que estaria faltando com a equipe, que precisa 

compensar o trabalho quando uma funcionária sai em licença-maternidade. “Acredito que 

ficaria um clima um pouco chato caso eu anunciasse uma nova gravidez.” 

Outro ponto levantado por ela é a facilidade maior das empresas que funcionam a 

base de projetos, como as consultorias, em tornar o ambiente de trabalho mais favorável para 

as mães, já que é possível sair de licença sem afetar tanto a equipe, sendo alocada em um 

novo projeto na volta após afastamento. Ela também acredita que “as líderes femininas 

também precisam dar o exemplo.” Se as próprias mulheres em posições mais altas da 

empresa não usufrem dos benefícios e não incentivam suas subordinadas a fazerem o mesmo, 

não há a construção de uma cultura pró-família e pró-maternidade. Esse é um dos fatores 

identificados por Allen e Russel (1999) em sua pesquisa sobre implicações organizacionais 

que não contribuem para o cuidado com a família, indicados na literatura como o de chefia 

imediata. 

A entrevistada B diz ter visto muita diferença no tratamento de mães, principalmente 

nos processos seletivos. Na busca por uma colocação profissional, ela passou por alguns 
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processos no último ano e acredita ter havido oportunidades perdidas por conta da 

maternidade. Entretanto, em alguns casos, ela ressaltou não ter sido um ponto negativo, já que 

com a clareza de expectativas por parte dela e do empregador, era possível perceber que sua 

alocação no trabalho não seria compatível com os anseios de nenhum dos dois lados. Sobre o 

tratamento de mães já empregadas elas ressalta: “Já vi mulheres sendo demitidas assim que 

voltaram da licença-maternidade.” Em empresas em que é necessário substituir a funcionária 

que sai em licença, não é incomum a demissão pós-retorno.  

 A entrevistada C diz não ter prestado muita atenção nesse problema antes de ser mãe, 

e não percebeu uma discriminação tão grande na Coca-Cola, empresa na qual trabalhava 

quando engravidou das duas filhas, pois havia uma grande parcela de mulheres funcionárias 

na empresa. Logo, as políticas de maternidade já estavam mais consolidadas. Quando foi 

aprovada e chamada no concurso da Transpetro, estava no fim da gravidez da segunda filha e 

soube que alguns supervisores não queriam colocá-la na própria equipe naquele momento por 

conta da gestação. 

Segundo a entrevistada D, “é imprescindível que a mãe se destaque dentro da 

empresa.” Na empresa pública onde trabalhava havia um orçamento para promoção de 

funcionários e era mais difícil promover mulheres que saíam de licença maternidade, pois 

outros funcionários tinham mais prioridade. Entretanto, quando a mulher se destaca, é mais 

fácil haver oportunidades para ela, mesmo que seja mãe. 

A entrevistada E, que trabalha com gestão de pessoas, diz: “já vi muitas mulheres 

frustradas com a própria escolha (de voltar para o trabalho depois da licença-maternidade) e 

que acabam não ascendendo profissionalmente.” Ela acredita que a empresa em que trabalha 

dá oportunidades para mulheres, mas muitas não crescem na profissão porque ficam 

frustradas com a decisão de trabalhar fora de casa. Muitas, inclusive, acabam decidindo se 

dedicar somente a família. 

 

4.5 LISTAGEM DE MEDIDAS ENCONTRADAS NA LITERATURA  

Nessa etapa da entrevista, foi apresentada a lista de benefícios encontrados na 

literatura. As perguntas posteriores foram referentes a essas medidas. 
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4.5.1 QUAIS OS BENEFÍCIOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS EM QUE 

TRABALHOU QUE MAIS CONTRIBUÍRAM PARA O SEU CUIDADO COM A 

FAMÍLIA? 

 A entrevistada A considera que a possibilidade de trabalhar homeoffice faz muita 

diferença. Apesar de não ficar tanto com o filho durante o dia, a oportunidade de almoçar e de 

ficar com ele assim que o horário de trabalho acaba é, segundo ela,“um grande privilégio”. 

Portanto o fator mais importante para ela é a flexibilização da organização do trabalho, mais 

especificamente a adição da modalidade de teletrabalho. 

 A entrevistada B elencou dois benefícios: a licença-maternidade extra, pois, segundo 

ela “somente quatro meses é impossível”, e a flexibilização da organização do trabalho, 

principalmente em relação ao trabalho remoto. 

As entrevistadas C e D também acreditam que a modalidade de teletrabalho ou de uma 

forma híbrida de trabalho fazem muita diferença na conciliação trabalho-família. Atualmente 

a Transpetro, onde a entrevistada C trabalha, está funcionando de maneira remota e retornará 

em 2022 de maneira mista: alguns dias da semana em homeoffice e no restante, na sede da 

empresa. 

 Para a entrevistada E, o mais importante para a mãe profissional é a volta ao trabalho 

após a licença-maternidade. Logo, ela acredita que isso deve ser feito de maneira gradual. 

Portanto, políticas que ampliem ou flexibilizem essa volta são as que mais fazem diferença, 

segundo ela. Outro fator que ela também considera primordial é a relação com a chefia e a 

criação de uma rede de apoio dentro da empresa. Para ela, a cultura organizacional faz muita 

diferença para a funcionária se sentir segura para voltar e para priorizar a família. De todas as 

entrevistadas, ela é a única que está trabalhando presencialmente atualmente, e sente que 

consegue conciliar bem o trabalho e a família dessa forma. 

 

4.5.2 QUAIS OS BENEFÍCIOS CITADOS QUE MAIS FIZERAM FALTA NAS 

EMPRESAS EM QUE VOCÊ TRABALHOU? 

As entrevistadas A e D gostariam que fosse possível uma jornada de trabalho mais 

reduzida. Entretanto, acreditam que essa redução da jornada muitas vezes é falsa, pois muitos 

trabalhos são feitos sob demanda, e, no fim das contas, acaba-se trabalhando tanto quanto 

antes. Outro fator que a A acredita fazer muita diferença são os auxílios financeiros. Um 

ponto levantado nessa parte da entrevista é o fato de valer a pena financeiramente para a 
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família a mãe trabalhar fora. Logo, para essa entrevistada, o salário precisa compensar os 

gastos que ela tem para estar afastada do cuidado da casa e dos filhos, como creche, 

empregada etc. 

Para a entrevistada B, a falta de flexibilidade foi algo muito negativamente sentido 

quando teve a primeira filha. Portanto, ela considera a possibilidade de homeoffice algo 

primordial. Já a entrevistada C levantou o ponto do apoio da chefia imediata. Ela sentiu que 

foi algo ausente na gestação da primeira filha, e acabou fazendo muita falta. 

A entrevistada E ressaltou a necessidade de uma volta mais flexível da licença-

maternidade,  que é algo possível na empresa em que ela trabalha, mas ainda não 

disseminado entre a maior parte das organizações. 

 

4.5.3 VOCÊ JÁ SENTIU QUE, APESAR DE HAVER BENEFÍCIOS, HAVIA UMA 

CULTURA DE NÃO UTILIZÁ-LOS? 

A entrevistada A acredita que há alguns benefícios, mesmo de políticas públicas, não 

disseminados, como o apoio à amamentação. Entretanto, nesse ponto, acredita que o 

teletrabalho tem contribuído bastante. 

A entrevistada B ainda não teve uma grande experiência nesse sentido na empresa 

em que trabalha atualmente, pois é recém-contratada, mas disse que houve uma preocupação, 

já no processo seletivo, de esclarecer as políticas para mães. Na empresa em que trabalhou 

anteriormente, viu mulheres sendo demitidas logo após a volta da licença maternidade, logo 

sentia que a cultura não era tão favorável a mães e havia um desconforto para o anúncio da 

gravidez. Inclusive, ela ressalta que escondeu a barriga um tempo e só contou para o chefe 

quando já não era mais possível fazê-lo. Essa entrevistada, que também empreendeu por um 

tempo, conta: “Mesmo quando era dona da minha própria empresa, senti necessidade de 

esconder a barriga quando ia a reuniões com possíveis parceiros, pois achava que isso 

atrapalharia as negociações.” 

As entrevistadas C, D e E não sentiram isso nas empresas pelas quais passaram. 

Entretanto, a entrevistada E declara já ter visto muitos casos de mães demitidas após o fim da 

licença-maternidade. 
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4.5.4 CITE FATORES QUE FORAM OU SERIAM DECISIVOS PARA QUE VOCÊ 

ESCOLHESSE TRABALHAR OU CONTINUAR TRABALHANDO EM UMA 

EMPRESA. 

 A entrevistada A acredita que a flexibilidade de trabalho, em relação a horário e 

local, e a modalidade de teletrabalho são decisivos para que ela não queira sair da empresa. 

Além disso, relembra a importância do retorno financeiro, “pois precisa valer a pena 

trabalhar fora de casa”. Ela ressalta que a questão do salário é imprescindível, pois talvez 

chegue um momento em que precise deixar o trabalho para se dedicar exclusivamente aos 

filhos. Essa entrevistada específica tem um anseio de ter um número maior de filhos, e por 

isso acredita que trabalhar fora pode acabar custando caro. 

A entrevistada B está bastante satisfeita com a modalidade de teletrabalho e acredita 

que, para continuar no mercado, esse benefício é imprescindível. Já a entrevistada C destaca 

que o apoio da chefia imediata é algo que faz muita diferença para ela. Um ponto interessante 

levantado na entrevista é que a chefia muitas vezes faz mais diferença do que as políticas 

institucionais. Muitas vezes, a empresa não oferece nenhum benefício além dos obrigados 

pela lei, mas se a chefia é compreensiva e apoia a funcionária, fica viável conciliar e continuar 

na profissão. 

Para a entrevistada D, que atualmente se dedica exclusivamente à família, gostar do 

trabalho, em primeiro lugar, é fundamental. Segundo ela, “quando a mulher gosta do que faz, 

ela consegue superar as dificuldades inerentes àquela profissão.” Outro fator ressaltado por 

ela é a possibilidade de carga horária reduzida, preferencialmente de meio período. 

A entrevistada E realça a importância de uma cultura organizacional que apoie o 

empregado, principalmente em relação à flexibilidade para lidar com as diferentes realidades 

dos funcionários. Ela também acredita que, para deixar os filhos todos os dias durante 8 horas, 

sem necessidade financeira para tal, é indispensável encontrar sentido no trabalho, fazer algo 

que valha a pena. 

 

4.5.5 QUAL PERGUNTA VOCÊ ESPERAVA QUE EU FIZESSE E EU NÃO FIZ? O 

QUE MAIS VOCÊ GOSTARIA DE DIZER? 

 Nessa pergunta específica, as entrevistadas tinham a liberdade de dar sugestões de 

melhoria na pesquisa ou pensar em ideias para próximas pesquisas. Apenas duas entrevistadas 

responderam essa pergunta.  
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 A entrevistada A sugeriu realizar a pesquisa com mais pessoas e com maior variação 

de faixa etária, para assim ser possível analisar experiências de diferentes épocas. A 

entrevistada B acha que seria importante colocar a questão salarial nas perguntas, como um 

fator que faz diferença para a mãe continuar trabalhando. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Allen (2001) e Amorim (2013) ressaltaram em suas pesquisas o quanto a 

flexibilização do trabalho é a prática mais significativa para o melhor equilíbrio trabalho-

família. Esse foi um fator que demorou mais a chegar no Brasil, mas já está mais consolidado 

em países desenvolvidos.  

Entretanto, a pandemia da Covid-19 disseminou práticas mais flexíveis de trabalho 

em diferentes ramos empresariais. Por conta disso, grande parte das empresas está 

funcionando de maneira remota e muitas planejam voltar de forma híbrida em 2022 

(BIANCO, 2021). Três das cinco entrevistadas atualmente encontram-se na modalidade de 

teletrabalho e quatro reafirmaram o que foi encontrado na literatura: a flexibilização da 

organização do trabalho é o que melhor atende as necessidades inerentes à maternidade.  

Outro fator encontrado na literatura, ressaltado por duas das entrevistadas foi a 

importância de uma volta ao trabalho mais flexível após o fim da licença-maternidade. Essa 

questão da dificuldade feminina em voltar após o afastamento e ascender na profissão foi 

destacada por muitos autores (ALLEN, 2001; HERMAN, LEWIS, 2012; SANTOS 

MACHADO, 2019; CHARRAZ, 2017; TEIXEIRA, NASCIMENTO 2011; COELHO, 2016) 

e realmente parece ser uma barreira na vida profissional das mães.  

Por último, ressalta-se a necessidade da chefia cuidar da cultura organizacional de 

maneira a incentivar os funcionários a terem a família como prioridade. Como ressaltado por 

algumas das entrevistadas, muitas vezes a empresa não oferece medidas muito relevantes, mas 

se há apoio da supervisão e da equipe, é possível haver um bom equilíbrio trabalho-família. O 

contrário também acontece: mesmo se a empresa oferecer benefícios, se não houver estímulo 

por parte da chefia, os funcionários não se sentem no direito de utilizá-los. 

Em relação a uma maior alocação de mães em algumas das 10 áreas da Engenharia 

de Produção, não foi possível observar uma relação direta, sendo mais relevante a cultura 

organizacional do que o setor de trabalho. Com uma amostra maior, esse pode ser um objeto 

de estudo de um futuro projeto. 

A amostra utilizada na pesquisa, apesar de bastante diversa, também reuniu muitas 

similaridades: o desejo por estar presente no crescimento dos filhos, o receio de não deixá-los 

com pessoas de segurança na volta da licença, o anseio por encontrar sentido no trabalho e a 

preocupação de todas por consegui equilibrar bem trabalho e família. 
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6 CONCLUSÃO 

Nessa pesquisa foram entrevistadas mulheres de três diferentes gerações, o que 

proporcionou certa perspectiva sobre diferentes momentos e possibilidades de trabalho. Há 20 

anos, por exemplo, provavelmente não seria possível pensar em empresas inteiras 

funcionando de maneira completamente remota. A modernidade e suas tecnologias trouxeram 

soluções inteligentes para os mais diversos problemas, inclusive o das mães que desejam 

continuar sua carreira profissional, mas não querem deixar de lado o cuidado com os filhos. 

As Entrevistadas experienciaram, pelo menos na pandemia, a flexibilização de 

horários e locais de trabalho, e destacaram como importante fator da organização do trabalho 

que pode favorecer a conciliação trabalho-família. Na percepção das entrevistadas, as atuais 

políticas para incentivo a maior presença feminina nas empresas também têm auxiliado o 

nível estratégico das organizações a pensar em soluções que possibilitem a permanência de 

mães no mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia. Um fruto importante 

deste projeto foi a compreensão de que não basta o oferecimento de benefícios pela empresa, 

mas é necessária a construção de uma cultura organizacional que incentive a utilização dos 

mesmos. 

Essa pesquisa contribuiu em levantar e analisar a visão de mães engenheiras de 

produção sobre como fatores da organização do trabalho podem ser decisivos na atração e 

retenção destas profissionais nas empresas. É preciso destacar como  limitação da pesquisa o 

número pequeno de entrevistadas que compuseram a amostra. No entanto, a amostra trouxe 

pontos de vistas diversos, uma vez que incluiu engenheiras formadas em 3 importantes 

universidades do estado; idades variando de 26 a 50 anos; quantidades de filhos variando 

entre 1 e 6; experiência de trabalho em indústria, em serviços e no lar; empresas pública, 

privadas e na criação de empreendimento próprio etc. 

 Como sugestão para pesquisas posteriores, seria interessante aumentar o número de 

entrevistadas e acrescentar mais faixas etárias para conseguir fazer uma comparação dos 

fatores vistos como necessidades para mulheres de diferentes idades, e, consequentemente, 

com experiências organizacionais mais diversas. Com uma amostra significativamente mais 

ampliada, será interessante construir análises de correlações entre empresas consideradas 

como bons lugares para mães engenheiras trabalharem e o país de origem da empresa, o porte, 
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o setor de atuação etc. Além disso, também seria um diferencial analisar a importância da 

presença do pai para a melhor conciliação trabalho-família entre as mães profissionais.  

Esta pesquisa também pode ajudar em um projeto futuro de criação de um modelo de 

política de família que contemple as necessidades da maior parte das pessoas nas áreas de 

STEM, trazendo, assim, uma verdadeira mudança para o mercado de trabalho e, 

consequentemente, para a sociedade. 
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8 APÊNDICES 

8.1 APÊNDICE I 
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