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RESUMO 
 
 
A presente pesquisa tem o objetivo de analisar as inovações e permanências 
existentes na gestão executiva feminina em relação às categorias de processo de tomada de 
decisão, modelo de liderança, comunicação pessoal e relacionamento interpessoal. Com o 
crescimento da presença feminina no universo do trabalho, as mulheres começaram a ocupar 
cargos cada vez mais altos nas organizações, originando um questionamento acerca das 
inovações e permanências decorrentes do modo de gerir das executivas. Será que as mulheres 
dispõem de novos padrões e modelos de gerenciamento ou  seguem padrões característicos da 
gestão masculina? Para atingir os objetivos propostos optou-se pela realização de pesquisa 
com inspiração fenomenológica, considerando a interpretação que cada indivíduo pesquisado 
apresenta da realidade vivida na gestão das organizações da qual fazem parte. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, utilizando como método o estudo de caso, baseado em mulheres que 
ocupam cargos de alta gestão em empresas sergipanas. As informações coletadas foram 
analisadas utilizando-se a técnica da análise de discurso. A partir dos dados obtidos pode-se 
observar que as executivas percebem claramente diferenças entre o modo de gestão masculina 
e feminina no que diz respeito às categorias analisadas. Para as entrevistadas, em relação às 
categorias eleitas, as mulheres possuem características mais flexíveis e humanitárias, 
enquanto os homens são considerados mais inflexíveis, objetivos e em alguns casos, mais 
severos. Pode-se concluir que as mulheres executivas consideram que a sua gestão utiliza 
características inovadoras no que diz respeito às categorias analisadas. Quanto às 
permanências de características da gestão masculina, apenas um número mínimo de 
entrevistadas apontou utilizar alguma particularidade do gerenciamento masculino, mas não 
como orientação e sim com a finalidade de mesclar os dois modos de gestão em situações 
específicas. 
 
 
PALAVRAS CHAVE: Inovações. Permanências. Gestão Executiva Feminina. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

This research aims to analyze the continuities and innovations in managing female executive 
in relation to the categories of process of decision making, model of leadership, personal 
communication and interpersonal skills. With the growth of women's presence in the world of 
work, women began to increasingly occupy positions high in organizations, leading to a 
question about the continuities and innovations arising from  way of them to manage the 
executive. Is it possible that the women have new patterns and models of management or 
follow characteristic patterns of male management? To achieve the proposed objectives we 
decided to conduct this research with phenomenological inspiration considering the 
interpretation that each individual who was researched presents from the reality experienced 
in the management of the organizations to which they belong. This is a qualitative research,      
using  a case study as method, based on women in positions of senior management in 
companies Sergipe. The data collected were analyzed using the technique of discourse 
analysis. From the data obtained it can be seen that the executive clearly perceives differences 
of management between the way of males and  the  females with respect to categories 
analyzed. For the interviewed women, for the categories chosen, women have more flexible 
and humanitarian characteristics, while men are considered more inflexible, objectives and in 
some cases more austere. It can be concluded that women consider that in their executive 
management uses innovative features with respect to the categories analyzed. As for 
permanences of male management characteristics, only a minimum number of respondents 
pointed to use some nuances of managing men, not as a guide but in order to merge the two 
modes of management in specific situations. 
 
KEYWORDS: Innovations. Permanences. Women Executive Management 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As taxas de participação feminina no mercado de trabalho vêm aumentando desde o 

final da década de 1960 quando as mulheres passaram a assumir status de trabalhadoras 

assalariadas, desenvolvendo atividades além das domésticas e recebendo uma remuneração 

pelas tarefas exercidas (OLIVEIRA, 2003). Segundo Bruschini et al (2011), as mulheres 

entram no mercado de trabalho em ritmo constante e, atualmente, em carreiras mais 

prestigiadas, assumindo postos de decisão, ainda que lentamente. 

Segundo a Fundação Carlos Chagas – FCC (2011), entre os anos de 1976 e 2007 

houve um acréscimo de cerca de 32 milhões de mulheres trabalhadoras no Brasil. Enquanto as 

taxas de atividade masculina mantiveram um patamar semelhante em todo o período - entre 

73% e 76% - as taxas femininas tiveram um aumento considerado significativo, passando de 

29 para 40 o percentual de mulheres trabalhadoras. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2012), 

as mulheres totalizavam 11 milhões na força de trabalho e o percentual da participação 

feminina na população economicamente ativa totalizava 46,1% no ano de 2011, havendo um 

aumento se comparado ao resultado da pesquisa realizada no ano de 2003 que apresentou 44,4 

pontos percentuais. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2011) relata que o crescimento 

da mulher no mercado de trabalho está relacionado, dentre outros fatores, à expansão do 

mundo do trabalho, às mudanças culturais, à redução da taxa de fecundidade, ao aumento do 

nível de escolaridade feminino. 

Segundo Bruschiniet al. (2011), as mulheres estão cada vez mais escolarizadas, 

ingressando em profissões consideradas de prestígio. Os dados do IBGE (2012) mostram que 

os maiores percentuais nos níveis de escolaridade foram registrados pela população feminina, 

tendo uma representação de 93, 3% para mulheres com 11 anos ou mais de estudo e de 60% 

quando de nível superior completo. 

Ainda de acordo com os dados do IBGE (2012), apesar de as mulheres apresentarem 

um nível maior de escolaridade, seus rendimentos financeiros ainda são menores em relação 

ao dos homens. Apesar de haver um aumento na diferença salarial entre homens e mulheres, 

entre os anos de 2003 e 2011, a população masculina ainda recebe salários mais altos, mesmo 
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ocupando cargos de igual importância. Segundo o IBGE, no ano de 2011 as mulheres 

recebiam 72,3% do que recebiam os homens.  

A forte entrada das mulheres na força de trabalho remunerado é resultado, por um 

lado, da informatização, conexão em rede e globalização de economia e, por outro, da 

segmentação do mercado de trabalho por gênero, em que são aproveitadas as condições 

sociais específicas da mulher para elevar a produtividade, o controle gerencial e, 

consequentemente, os lucros (CASTELLS, 1999). 

Contudo, é importante ressaltar que até alcançar a expansão atual, o papel feminino no 

desenvolvimento de atividades atravessou diversas variações. Desde as comunidades 

primitivas as mulheres desenvolviam suas atividades - algumas até semelhantes às atividades 

executadas pelos homens, como caçar e pescar. Mais tarde as mulheres ficaram responsáveis 

pela procriação e atividades domésticas. Apenas com a Revolução Industrial, diante de um 

período de inovações e transformações organizacionais, a limitação na inserção profissional 

feminina sofre uma ruptura, proporcionando a ocupação da mulher em postos de trabalhos 

remunerados (KÜHNER, 1997). 

Esse crescimento da taxa de atividade feminina propicia um aumento de oportunidades 

profissionais para as mulheres. A diversidade de gêneros em seus grupos de funcionários, 

incluindo a participação feminina em cargos antes ocupados completamente por homens 

como coordenações, gerências e presidências de empresas, pode ser considerada, segundo 

Oliveira (2003), uma grande transformação na estrutura administrativa das organizações. 

Segundo Calás e Smircich (2007), embora as mulheres tenham ocupado postos em 

organizações desde o início da Revolução Industrial, sua presença em posições gerenciais era 

vista como uma anomalia, sendo normal a posição de subordinadas.  

De acordo com as autoras, as primeiras pesquisas referentes a mulheres gerentes 

tinham ênfase em variáveis psicológicas que contribuíam para a discriminação. Ultimamente, 

as explicações estruturais têm recebido uma maior importância, com a ênfase mudando para 

pesquisas com enfoque sociológico. Já outra abordagem retrata a interseção da organização 

com o sistema social, enfocando mudanças organizacionais fundamentais que asseguram às 

mulheres o acesso a posições superiores no ranking organizacional.  

As posições de destaque na hierarquia das organizações só começaram a ser ocupadas 

com maior intensidade pelas trabalhadoras a partir do ano de 1990. No Brasil, as mulheres 

ocupam cargos da alta gestão principalmente nas micro e pequenas empresas, tanto no setor 
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formal quanto informal, representando 46% do total de empreendedores brasileiros (FCC, 

2011; IBGE, 2012). 

Mas, do ponto de vista dos modelos tradicionais de gerenciamento, tipicamente 

caracterizados pela presença masculina, o que muda com a presença feminina em cargos de 

alta gestão? 

Segundo Oliveira (2003), a trajetória da mulher no mercado de trabalho apresenta 

rompimentos com modelos tradicionais de hierarquias e rompe com paradigmas de gestões 

tradicionais, gerando uma revolução de novos conceitos e novas formas hierárquicas, 

consolidando um suposto estilo feminino de administração.  

Para alguns autores, a exemplo de Machado, Wetzel e Rodrigues (2008), tal estilo de 

gestão é caracterizado como participativo, no qual o poder e a informação são compartilhados 

e há uma promoção da auto-estima das pessoas. Afirmam ainda, que a gestão empresarial 

apresenta diferenças significativas no que diz respeito ao gênero e estilo de administração, já 

que as mulheres executivas adotam características mais democráticas, lideram pela inclusão e 

recorrem ao seu carisma, experiência, contatos e habilidades interpessoais para influenciar as 

outras pessoas, enquanto os homens sentem-se mais à vontade com um estilo diretivo de 

comando e controle, recorrendo à autoridade do cargo ocupado. 

Contudo, segundo os referidos autores, a tendência da gestão feminina ser mais 

democrática que a do sexo masculino diminui quando aquelas ocupam os cargos de 

dominância masculina, já que apesar de indícios de “feminização” nos contextos 

organizacionais da atualidade, o modelo masculino de gerenciamento ainda é hegemônico. 

Mas, de acordo com observações de Fontenele-Mourão (2006), a presença feminina 

em cargos executivos tradicionalmente ocupados por homens apresenta mudanças no 

ambiente organizacional. A autora completa afirmando que a participação significativa da 

mulher no mundo do trabalho gera mudanças nas relações sociais de gênero e nas 

organizações. No entanto, admiti-se que é necessário um maior aprofundamento e 

esclarecimento quanto a estas mudanças. 

Diante deste cenário, a presente pesquisa propõe contribuir para uma maior 

aproximação e melhor compreensão da gestão executiva feminina no que diz respeito a 

possíveis inovações e permanências presentes no modelo gerencial adotado pelas mulheres. 

Para tanto, o interesse na realização desta pesquisa recai na tentativa de contribuir com 

a literatura que versa sobre o tema, já que as reflexões teóricas existentes ainda são incipientes 



17 
 

em virtude da escassez de pesquisas relacionadas à presença feminina em cargos executivos 

nas organizações, especialmente na denominada alta gestão.   

Apesar da grande quantidade de pesquisas publicadas acerca do crescimento do 

mercado de trabalho feminino, como poderá ser observado na apresentação da fundamentação 

teórica, são poucas as que enfatizam a ocupação das mulheres em cargos da alta gestão nas 

organizações como, por exemplo, gerências e presidências. Há maior ênfase nas questões que 

envolvem a diferença salarial, o nível de escolaridade e a discriminação em relação ao gênero. 

Outra questão pouco explorada nas pesquisas é em relação às inovações ocasionadas a 

partir da presença feminina nas organizações em cargos tão elevados, os fatores 

comportamentais e os modelos de gestão que persistem de administrações anteriores, 

caracterizados pela presença majoritariamente masculina. Fala-se em mudanças na 

administração, na cultura organizacional, nos relacionamentos entre subordinados, mas não há 

um aprofundamento acerca dessas transformações. Desta forma, cabe questionar: quais são 

essas mudanças? Elas existem de fato? A gestão feminina apresenta inovações em relação à 

gestão masculina ou seguem as características desta gestão como modelo? 

Diante destes questionamentos, surgiu a inquietação de analisar a participação da 

mulher em cargos executivos, identificando características da sua forma de gestão e, 

principalmente, buscando responder à problemática: como as executivas percebem as 

inovações e permanências no seu modo de gestão em relação às características da gestão 

masculina? 

Visando uma melhor compreensão e operacionalização do problema de pesquisa 

descrito acima, em relação à existência de inovações e permanências verificadas na gestão 

feminina, foram definidas as seguintes categorias de análise: processo decisório, estilo de 

liderança, relacionamento interpessoal e comunicação pessoal. 

A escolha dessas categorias deu-se por serem consideradas habilidades humanas 

essenciais para que as atividades organizacionais sejam eficazes e bem-sucedidas. De acordo 

com Lima (2001), em consequência do acirramento da competição forçado pela globalização 

dos mercados, surgiu a necessidade de ganhos de produtividade e de competitividade que 

exige dos membros das organizações um esforço adicional, um melhor desenvolvimento de 

suas habilidades e competências. Desta forma, atributos como responsabilidade, liderança, 

iniciativa, capacidade de trabalho em equipe, tomada de decisões, criatividade, comunicação 

pessoal, autoconfiança, motivação pessoal, relacionamento interpessoal, espírito motivador, 
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dentre outros, foram apontados como capazes de desenvolver um melhor ambiente de trabalho 

resultando no desenvolvimento do trabalho grupal e consequentemente atingindo os objetivos 

organizacionais. Estes atributos podem ser encontrados nas quatro categorias eleitas neste 

estudo. 

Para esta pesquisa, foram considerados cargos executivos aqueles de maior nível 

hierárquico, como presidências, vice-presidências, diretorias e gerências de terceiro nível, 

logo abaixo dos diretores ou vice-presidentes, sejam de órgãos públicos ou privados. 

Pode-se considerar, portanto, que a realização de estudos que retratem a forma de 

gestão executiva feminina, investigando a ocorrência de mudanças e analisando até que ponto 

elas são inovadoras ou ainda, se as mulheres seguem um padrão de gestão utilizado por 

gestores masculinos, é de fundamental importância, já que a análise das características da 

gestão feminina pode contribuir para a expansão do tema em estudo, possibilitando o aumento 

de informações sobre o assunto. A pesquisa pode também contribuir com informações 

relevantes e elementos sobre a temática da gestão feminina para empresas, gestores, 

consultores, interessados em sua forma de funcionamento, ressaltando o que mudou, o que há 

realmente de novo e o que continua em relação a gestões executivas masculinas. 

Para uma melhor apresentação da pesquisa e seus resultados, o texto que segue está 

organizado em seções, iniciando com a reflexão teórica que discorre sobre o histórico da 

mulher no mercado de trabalho, fazendo um resgate histórico das teorias e movimentos 

feministas, relatando também sobre os movimentos feministas atuais. Em seguida, são 

apresentadas reflexões acerca da gestão feminina bem como, de forma sumária, o que se 

entende por inovação - conceito central neste trabalho. As seções seguintes apresentam 

detalhadamente os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa, 

bem como a análise dos dados e considerações finais.    
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção contempla os investimentos teóricos acerca da temática estudada. 

Apresenta informações históricas sobre a inserção da mulher no universo do trabalho, bem 

como informações sobre o atual mercado de trabalho feminino. Expõem dados sobre os 

movimentos e teorias feministas, além de definições acerca do conceito de inovação. Por fim, 

a seção apresenta informações a respeito da participação feminina na gestão das organizações 

e expõe características típicas da gestão masculina. 

 

 

2.1 A Inserção da Mulher no Mercado de Trabalho em Perspectiva Histórica 

 

A mulher ocupou papel relevante na produção da riqueza social e na subsistência 

familiar em todos os estágios da humanidade. Inúmeras atividades eram exercidas pelas 

mulheres, antes mesmo da fase capitalista. Atividades estas desenvolvidas na agricultura, 

manufatura, comércio, oficinas de tecelagem e, ainda, atividades domésticas (SAFFIOTI, 

1976).  

Relatos históricos apresentados por Kühner (1997) retratam que, na comunidade 

primitiva, as atividades desenvolvidas pelas mulheres assemelhavam-se a dos homens, no que 

se refere a caçar, a pescar e até guerrear. Após o abandono da vida nômade, a mulher passou a 

ocupar o papel de procriação enquanto o homem cuidava da sobrevivência da família. A partir 

da descoberta de instrumentos para agricultura e fundição de metais, o homem tornou-se dono 

e senhor da terra, ocupando uma posição social com valor econômico agregado, enquanto a 

mulher foi reduzida simplesmente à procriação e atividades domésticas. 

Nogueira (2004) ressalta que na idade média o trabalho feminino era dividido de 

acordo com a faixa etária e posição social. As mulheres solteiras eram encarregadas de lavar e 

tecer, enquanto as mães se dedicavam ao cuidado com os filhos. As mulheres de meia idade 

eram responsáveis pelas funções de cozinhar, reproduzir e cuidar dos adolescentes, já as 

esposas dos camponeses se dedicavam à agricultura e às funções domésticas. 
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Em contrapartida, entre os séculos XVI e XVIII, algumas mulheres européias 

ocupavam o comércio, principalmente atividades relacionadas ao ramo têxtil. Especificamente 

na França, na fase do antigo regime, a mulher já exercia atividades comerciais, entretanto, no 

plano político e jurídico era considerada inferior ao homem, em um quadro marcado por 

dependência, obediência, submissão e incapacidade civil. A felicidade pessoal da mulher 

estava associada ao casamento, visto que este ato lhe propiciava estabilidade e ascensão 

econômica (GUIRALDELLI, 2007). 

Segundo Fontenele-Mourão (2006), os trabalhos caracteristicamente femininos eram 

aqueles com base em agulhas, como por exemplo, a costura, confecção de corpetes e 

bordados. Tais trabalhos foram considerados os responsáveis pela maior parte das jornadas 

femininas no século XIX, demonstrando, com isso, a frágil fronteira entre a atividade 

doméstica e a atividade produtiva. A costura também foi responsável pelo processo de 

formação das mulheres, já que além de ser considerada um meio de sustento para as classes 

populares era considerada uma prática de aprendizagem profissional e caminho para a 

socialização, considerada também como uma atividade de lazer. 

Segundo Guiraldelli (2007) é com o advento da revolução industrial - marco da 

consolidação do capitalismo - que a ordem econômica, política, cultural e social de todo o 

mundo sofre uma alteração, que traz implicações diretas para a vida da população, pois foi a 

partir desse fato histórico que surgiram as fábricas, lócus no qual se processaram as novas 

relações produtivas. 

Fontenele-Mourão (2006), complementa assegurando que é nesse período que ocorre a 

passagem de um modo de produção rural e industrial centrado na família, de uma sociedade 

composta por características de autoprodução, marcada pela separação entre espaço produtivo 

e o espaço doméstico, para a generalização do regime assalariado, a invenção da fábrica e a 

emergência da sociedade de consumo. 

Com o postulado tecnológico de incorporação de maquinário, ocasionado pela 

revolução industrial tem-se a inserção de forma significativa, legítima e definitiva da mulher 

no universo das relações de produção (GUIRALDELLI, 2007). 

Para Probst (2003), a mulher começou a ocupar, de fato, um espaço no mercado de 

trabalho, com o advento das I e II guerras mundiais, período em que os homens iam para as 

frentes de batalha e as mulheres assumiam os negócios da família e a posição dos homens no 

mercado de trabalho. Com o final da guerra, muitas mulheres deixaram a casa e os filhos para 
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levar adiante os projetos e o trabalho que eram realizados pelos seus maridos que haviam 

ficado impossibilitados de realizar as tarefas. 

A partir de então, as mulheres passaram a constituir um segmento especial da força de 

trabalho que, segundo Silva (1987), era considerado desprivilegiado e mal remunerado, no 

qual eram operacionalizadas tarefas rotineiras e desqualificadas, sem oportunidades de 

carreira. A baixa remuneração era considerada um álibi do sistema produtor de mercadorias 

para incorporar em grande escala o trabalho feminino, o que trouxe grandes êxitos para o 

triunfo do capitalismo. 

Diante desse contexto, Nogueira (2004) relata que as mulheres passaram a organizar 

grupos com a finalidade de reivindicar por direitos iguais e melhores condições de trabalho, 

surgindo, a partir daí, os movimentos feministas, apoiados pelas ideias socialistas da época.  

 Esses movimentos ganharam força mundialmente. Na Europa, os movimentos 

reivindicatórios efervesceram o cenário trabalhista durante o século XIX, o que ocasionou 

mudanças abruptas na ordem societária, desencadeando novos horizontes para a inserção 

feminina no mundo do trabalho (NOGUEIRA, 2004). 

Adiante, para melhor entendimento acerca de tais movimentos, serão apresentadas as 

definições e descrições das principais teorias feministas ocasionadas das manifestações 

organizadas pelas mulheres. 

A conquista de novos direitos vem ocasionando um substancial aumento da 

participação feminina no mundo do trabalho desde os primeiros movimentos reivindicatórios. 

Entre os anos de 1976 e 2007, o número de mulheres trabalhadoras no Brasil aumentou em 

cerca de 32 milhões, o que se refere a um aumento percentual de 29% para 40% de mulheres 

trabalhadoras (FCC, 2011). 

De acordo com o IBGE (2012), a população ocupada feminina cresceu de 25.274.680, 

em 1992, para 27.354.249, em 1997, ou seja, um aumento absoluto superior a dois milhões de 

mulheres ocupando alguma função no mercado de trabalho. Nesse mesmo período, têm-se 

informações de que a população feminina contribuinte para a previdência social aumentou em 

mais de 1milhão e 500 mil mulheres.  

Este crescimento ocorreu não somente no Brasil, mas em países como França, 

Alemanha e Reino Unido, no qual a inserção de mulheres no mercado de trabalho aumentou 

de um terço no ano de 1959 para metade dos trabalhadores assalariados em 1994 (WALBY, 

2003).    
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Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo 

IBGE, no ano de 2009 as brasileiras já constituíam mais de 43% da População 

Economicamente Ativa (PEA), já no ano de 2011 a participação feminina na PEA foi de 

46,1%. Ainda de acordo com os dados da PNAD, entre 2001 e 2009 a Taxa de Participação 

agregada no mercado de trabalho diminuiu em 1,2% para os homens e aumentou 4,1% para as 

mulheres.  

Como dito anteriormente, esse aumento do contingente feminino nas organizações 

pode ser notado desde o período da Revolução Industrial, desde então, as transformações na 

estrutura da economia e do trabalho como a informatização e a globalização da economia e, 

também, a segmentação da estrutura do mercado de trabalho por gênero, possibilitaram o 

aumento da produtividade, do controle gerencial e dos lucros, permitindo, atualmente, o 

crescimento de dois setores específicos: o de serviços empresariais e o de serviços sociais, que 

são considerados os setores com maior número de mulheres remuneradas. (CASTELLS, 

1999). 

Para Calás e Smircich (2007), o aumento da divisão de tarefas entre gêneros criou 

ocupações mais adaptáveis a condições femininas a exemplo de atividades que exigem maior 

precisão e delicadeza no manuseio, proporcionando, com isso, a inserção de um maior 

número de mulheres no mercado de trabalho. 

De acordo com Bruschini et al (2011) as transformações ocorridas nas últimas décadas 

do século XX com relação à inserção da mulher no mercado de trabalho são de cunho 

demográfico, cultural, educacional e econômico, decorrentes da queda de fecundidade, 

mudanças nos padrões culturais e nos valores relativos ao papel social da mulher que alteram 

a identidade feminina, cada vez mais voltada para o trabalho remunerado e também pela 

expansão da escolaridade e o ingresso das mulheres nas universidades que viabilizam o seu 

acesso a novas oportunidades de trabalho. 

A necessidade cada vez mais crescente em contribuir para a renda familiar, por 

diversas razões, segundo Camarano (2010), também foi um impulsionador para a entrada da 

mulher no universo do trabalho, na medida em que a contribuição da renda feminina na 

família tornou-se fator cada vez mais importante. Entre os anos de 1992 e 2009, os 

rendimentos das mulheres no Brasil, passou de 30,1% para cerca de 41% do rendimento total 

das famílias, como pode ser notado no gráfico 01. 
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Gráfico 01 – Contribuição do rendimento das mulheres na renda das famílias no Brasil 

(1992 e 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte:IBGE/PNAD (1992-2009). 

 

Apesar da importante contribuição na renda familiar, a remuneração feminina é 

considerada menor se comparada aos salários masculinos, mesmo em atividades semelhantes, 

com mesma responsabilidade, carga horária e níveis equivalentes de escolaridade (CAPELLE 

et al, 2004). 

De acordo com dados do IBGE (2012), o rendimento médio do trabalho das mulheres 

no ano de 2011 foi de R$ 1.343,81 (mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e um 

centavos) que em números percentuais refere-se a 72,3% do que recebiam os homens. Tais 

valores indicam uma evolução no rendimento se comparado ao ano de 2003, quando a 

remuneração média das mulheres foi de R$ 1.076,04 (mil e setenta e seis reais e quatro 

centavos).  

Ainda segundo informações do IBGE (2012), as mulheres, independente do grupo de 

anos de estudo que se enquadrem, recebem, em média, salários menores que os dos homens. 

No entanto, houve um aumento da remuneração feminina entre os anos de 2003 e 2011. O 

rendimento do trabalho das mulheres aumentou 24,9%, enquanto que o dos homens 

apresentou aumento de 22,3%. Os dados numéricos descritos acima podem ser notados nos 

gráficos 02 e 03. 

Relatos de Antunes (2002) corroboram o que já fora mencionado acerca da questão 

salarial. Para o autor, a expansão do trabalho feminino mostra-se com significado inverso 

quando se trata da temática salarial, já que a desigualdade de salário entre homens e mulheres 
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contradiz-se à crescente participação feminina no mercado de trabalho. O potencial de 

remuneração entre as mulheres é bem menor do que aquele auferido pelo trabalho masculino 

e seus direitos e, as condições de trabalho são diferentes daqueles concedidos aos homens. 

 

Gráfico 02 - Rendimento médio real do trabalho das pessoas ocupadas, por sexo (em R$ 
a preços de dezembro de 2011) – (2003 e 2011)  

 

 
 Fonte:IBGE (2012) - Pesquisa Mensal de Emprego 2003-2011. 

 
 
 

Gráfico 03 - Rendimento médio real habitual da população ocupada, por grupos de anos 
de estudo, segundo o sexo – (2003 e 2011)  

 

 
 Fonte:IBGE (2012) - Pesquisa Mensal de Emprego 2003-2011. 
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No que se refere ao nível de escolaridade, as mulheres apresentam uma vantagem 

substancial. Mulheres jovens apresentam um grau de escolaridade maior não apenas que suas 

mães e avós, mas também que muitos homens de idade semelhante à sua.  A participação das 

mulheres em cursos de graduação em nível de bacharelado aumentou no século XX até 

imediatamente o período após Segunda Guerra, quando um grande número de veteranos de 

guerra entrou na universidade. Após os anos 50 a presença das mulheres em cursos de 

graduação aumentou rapidamente passando da marca de 50% entre os anos de 1981 e 1982 

(EAGLY e CARLI, 2007). 

Dados apresentados pelo IBGE (2012) apontam que, quando é analisada a participação 

de homens e mulheres por formas de ocupação, quanto ao nível de escolaridade, percebe-se 

que as mulheres têm participação superior aos homens. No ano de 2011 os maiores 

percentuais nos dois níveis de escolaridade, tanto quando a escolaridade é de 11 anos ou mais 

de estudo quanto de nível superior, foram registrados pela população feminina ocupada.  

Outro fato que pode ser destacado é a participação das mulheres com 11 anos ou mais 

de estudo, no universo total da população ocupada feminina, com carteira assinada no setor 

privado. Para elas, a participação foi de 77,5%; enquanto para eles, esse indicador foi de 

58,9% - uma diferença de 18,7 pontos percentuais em 2011. No ano de 2003 essa diferença 

havia sido de 20,3 pontos percentuais como pode ser notado nos gráficos 04 e 05 que seguem. 

 

Gráfico 04 – Participação da população ocupada com 11 anos ou mais de estudo, por 
posição na ocupação, segundo o sexo (%) - (2003 e 2011)  

 

 

 
  Fonte:IBGE (2012) - Pesquisa Mensal de Emprego 2003-2011. 
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Gráfico 05 – Participação da população ocupada com nível superior completo, por 
posição na ocupação, segundo o sexo (%) – (2003 e 2011) 

 

 

   Fonte:IBGE (2012) - Pesquisa Mensal de Emprego 2003-2011. 

 

Apesar de apresentarem diferença no nível de escolaridade em relação aos homens, as 

mulheres ainda encontram dificuldades de ascensão profissional (YANNOULAS, 2002). Mas, 

ainda assim, de acordo com Bruschini et al (2011), elas procuram ampliar seus leques 

profissionais, desenvolvendo suas carreiras em instituições públicas e privadas e ascendem 

em direção a vários escalões de cargos.  

Algumas profissões, antes de domínio masculino, vêm se feminizando ano a ano, 

muitas delas agora bem próximas da equidade de gênero, numericamente falando 

(BRUSCHINI et al, 2011). 

Dados apresentados pelo Ministério do Trabalho, em 2009, confirmam tais afirmações 

e podem ser vistos na Tabela 01 seguinte. 
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Tabela 01 – Participação Feminina em Ocupações de Nível Superior no Brasil 

Ocupações 2004 2009 

Total  % mulheres Total %mulheres 

Médicos 202.733 41,3 277.440 41,7 

Advogados 37.682 45,9 62.437 49,9 

Procuradores e 
advogados públicos 

6.694 43,3 18.960 46,8 

Magistrados 11.337 34,4 12.954 36,6 

Membros do Ministério 
Público  

6.159 40,9 7.394 40,8 

Engenheiros 139.300 14,0 194.130 15,8 

Arquitetos 8.472 54,1 14.430 55,8 

Fonte: MTE – Rais 2004-2009. 
 
 

Por outro lado, a ocupação feminina em cargos de comando e a sua ascensão para os 

altos escalões costumam depender do setor ou da atividade econômica da empresa e da 

natureza jurídica dessa instituição, a saber, pública ou privada. No setor privado, na indústria, 

na construção e nos transportes, a parcela feminina entre os diretores gerais tende a ser menor 

(BRUSCHINI et. al., 2011). 

Segundo Araújo (2011), a presença feminina em cargos de decisão e poder nas 

organizações foi impulsionada pelo crescimento da participação das mulheres na PEA.  A 

autora ainda indica que as mulheres estão em número maior no mercado de trabalho e, em 

média, trabalham mais horas do que há duas décadas, além de serem consideradas mais 

escolarizadas do que os homens, fatores que também contribuem para que elas ganhem maior 

espaço em cargos decisórios até mesmo na direção de empresas.  

De acordo com um levantamento realizado entre os anos de 1996 e 2009 pela empresa 

Catho Online e publicada pelo Observatório Brasil da Igualdade de Gênero da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República – SPM/PR (2011) foi possível 

observar que a presença feminina mais que duplicou no topo das carreiras neste período, onde 

estão concentrados os cargos de poder. Mas, o incremento ocorre em todos os níveis, como 

pode ser notado na Tabela 02 seguinte. 
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Tabela 02 – Mulheres em Postos de Tomada de Decisão nas Empresas – 1996/2009 

Cargo 1996/97 2003/4 2004/5 2008/9 
Presidente, chefe executivo ou 
equivalente 

10,4% 15,9% 16,8% 21,4% 

Vice- presidente 10,8% 13,5% 15,1% 17,5% 

Diretor 11,6% 21,6% 21,9% 26,3% 

Gerente 15,6% 24,9% 25,6% 34,1% 

Supervisor 20,9% 32,9% 37,1% 47,6% 

Chefe 24,8% 32,2% 34,8% 42,1% 

Encarregado 36,8% 45,6% 48,3% 55,6% 

Coordenador 37% 44,7% 47,5% 55,7% 

Fonte: Observatório Brasil da Igualdade de Gênero – SPM/PR (2011) (Pesquisa realizada pela Catho Online). 
 

Segundo Probst (2003), embora seja um crescimento ainda considerado lento, a 

ocupação das mulheres em postos antes ocupados inteiramente por homens, vem 

apresentando significativa importância. Segundo a autora, isto ocorre porque o mundo anda 

apostando em valores femininos, como por exemplo, a capacidade de trabalho em equipe 

contra o antigo individualismo, a persuasão em oposição ao autoritarismo, a cooperação no 

lugar da competição.  

A conquista desse espaço no mercado teve seu início com os movimentos 

reivindicatórios feministas. Dessa forma, faz-se necessário, para mais aproximação à 

temática, uma recuperação de pressupostos que nortearam a ação de grupos organizados que 

reivindicavam os direitos para as mulheres. Assim, a seção seguinte apresentará premissas e 

definições acerca dos movimentos feministas enfatizando estudos sobre gênero e descrição 

das principais teorias feministas advindas dessas manifestações.   

 

 

2.2 Os Movimentos Feministas 

 

Os movimentos feministas, através da sua vitalidade, foram responsáveis por uma 

enorme propagação de idéias libertárias e igualitárias nos momentos em que o poder social 

das mulheres torna-se público devido à luta pelos direitos sociais. Esses movimentos 
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contribuíram para o avanço das mulheres na sociedade e para seu reconhecimento no mercado 

de trabalho como indivíduo possuidor de direitos (COSTA, 2004; QUELHAS, 2010). 

Para Hall (1999), a importância dos movimentos feministas deve-se ao fato da 

problematização, por eles gerada, da clássica distinção entre o público e o privado e pela 

contestação política de outras arenas da vida social, como a família, a sexualidade, o trabalho 

doméstico, a divisão doméstica do trabalho e o cuidado das crianças. Esses movimentos 

politizaram a subjetividade, a identidade e o processo de identificação como 

homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas e ainda questionaram a noção de que homens e 

mulheres faziam parte da mesma identidade, substituindo-a pela questão da diferenciação 

sexual. 

Segundo Fontenele-Mourão (2006), o feminismo via no trabalho um potencial 

transformador. Em suas vertentes norte-americanas e européias – influenciadoras dos 

movimentos feministas no Brasil - o trabalho remunerado era visto como uma estratégia 

possível de emancipação da dona-de-casa de seu papel subjugado na família. No Brasil, as 

mulheres buscaram diferenciar a sua luta das que estavam presentes em todos os espaços 

sociais e políticos pela redemocratização no país, já que suas reivindicações estavam pautadas 

nas relações de poder entre os gêneros que se estabeleciam no interior dos grupos políticos de 

esquerda. As primeiras feministas lutaram para impedir que a dominação machista fosse 

diluída ou subsumida pelo discurso tradicional da revolução.  

Logo que foram estabelecidas as estratégias e táticas dos movimentos, ficou definido 

que o maior alvo da preocupação das feministas seriam as trabalhadoras, consideradas as 

principais portadoras da revolução social e não somente como o setor mais oprimido da 

sociedade. Os principais meios de comunicação dos movimentos feministas no Brasil foram 

os jornais Brasil Mulher, do grupo homônimo de Londrina, que circulou entre os anos de 

1975 e 1980 e o Nós Mulheres, da Associação de Mulheres de São Paulo, que teve sua 

publicação entre os anos de 1976 e 1978 (FONTENELE-MOURÃO, 2006). 

Ainda de acordo com a referida autora, o feminismo procurou pautar-se pela 

linguagem predominante na esquerda do país, a qual dominava não só os conceitos marxistas, 

mas também procurava provar como era possível perceber a dimensão feminina a partir de 

cada uma das questões levantadas pelos líderes e partidos políticos. Utilizando-se da 

linguagem marxista-masculina, as feministas procuraram legitimar as suas reivindicações para 

valorizar as lutas empreendidas e apresentarem-se como um grupo político importante e digno 

de confiança. Entre a segunda metade da década de setenta e início da década de oitenta, 
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surgiram inúmeros grupos feministas, nos quais buscava-se criar uma linguagem própria, 

capaz de orientarem-se na construção da identidade das mulheres como novos atores políticos. 

A partir desta experiência surgiram inúmeras e importantes associações feministas. 

No Brasil, de acordo com Costa (2004), a partir dos anos 80, essas associações 

feministas, passaram a estudar o conceito de gênero, a fim de explicar as diferenças sexuais e 

continuarem suas reivindicações por direitos e posições iguais para homens e mulheres na 

sociedade. Era preciso demonstrar que homens e mulheres não nascem com papéis e regras 

definidos, impressos em seus códigos genéticos, mas sim como pessoas que aprendem o que é 

mais indicado e aprovado pela sociedade para que seja feito.  

Esse aprendizado acontece através da vida social na qual o sujeito está inserido, ou 

seja, ele aprende e exerce suas atividades de acordo com a cultura a qual pertence, não 

existindo então, um único padrão de comportamento para homens e outro para mulheres, mas 

tantos quantos forem os números de sociedades ou de situação vivida (COSTA, 2004). 

O termo gênero, segundo afirmações de Scott (1989), parece ter aparecido primeiro 

entre as feministas americanas que insistiam no caráter essencialmente social das distinções 

baseadas no sexo. A palavra gênero indicava repudiação ao determinismo biológico 

subentendido em termos como sexo ou diferença sexual. Segundo a autora, o termo gênero 

também enfatizava o aspecto relacional das definições normativas das feminilidades, na qual a 

opinião era de que mulheres e homens são definidos em termos mútuos e que nenhuma 

compreensão de qualquer um poderia existir através de estudos inteiramente separados. Para 

corroborar tais afirmações, a autora apresenta um relato de Nathalie Davis1 (1975):   

 “Eu acho que deveríamos nos interessar pela história tanto dos homens quanto das 
mulheres, e que não deveríamos trabalhar unicamente sobre o sexo oprimido, do 
mesmo jeito que um historiador das classes não pode fixar seu olhar unicamente 
sobre os camponeses. Nosso objetivo é entender a importância dos sexos dos grupos 
de gênero no passado histórico. Nosso objetivo é descobrir a amplitude dos papéis 
sexuais e do simbolismo sexual nas várias sociedades e épocas, achar qual o seu 
sentido e como funcionavam para manter a ordem social e para mudá-la”. 

 

 

O vocábulo gênero era proposto pelas feministas que defendiam que as pesquisas 

sobre mulheres iriam transformar essencialmente os paradigmas no seio de cada disciplina. As 

pesquisadoras feministas apontaram, muito cedo, que o estudo sobre as mulheres não só 

acresceria novos temas como também imporia uma reavaliação crítica das premissas e 

critérios do trabalho científico existente (SCOTT, 1989). 

                                            
1Natalie Zermon Davis – autora do artigo: “Women’es History in Transition: The EuropeanCase”. 
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De acordo com Scott (1989), a palavra gênero foi interpretada e entendida de várias 

maneiras no decorrer da história, sendo utilizada, muitas vezes, de forma figurada, para 

evocar traços de caráter ou traços sexuais. As feministas começaram a utilizar o vocábulo  

gênero mais seriamente, no sentido mais literal, como uma maneira de referir-se à 

organização social da relação entre os sexos. 

As primeiras teorias do feminismo liberal preocupavam-se com as desigualdades entre 

os sexos, ou seja, entre dois grupos de pessoas – o masculino e o feminino – identificados por 

suas características biológicas. Posteriormente, a teorização distinguiu entre sexo 

biologicamente definido e gênero sociologicamente construído, isto é, como um produto da 

socialização e da vivência (CALÁS e SMIRCICH, 2007).  

Corroborando, Cabral e Diaz (1999) fazem uma diferenciação entre sexo e gênero, na 

qual o primeiro refere-se às características biológicas de homens e mulheres, ou seja, às 

características específicas dos aparelhos reprodutores femininos e masculinos, ao seu 

funcionamento e aos caracteres sexuais secundários decorrentes dos hormônios, enquanto que 

o segundo refere-se às relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres que são o 

resultado de uma construção social do papel do homem e da mulher a partir das diferenças 

sexuais. Papel este construído culturalmente e que sofre mudanças de acordo com a sociedade 

e o tempo.  

Scott (1989), completa afirmando que gênero é um termo ainda em construção que 

reflete e compõe, ao mesmo tempo, uma vasta gama de teorizações feministas. Para Narvaz e 

Koller (2006), estão presentes até os dias atuais intensos movimentos de construção e 

desconstrução do papel da mulher na sociedade, bem como a busca incessante para descobrir 

quais os fatores que perpetuam a desigualdade entre os gêneros. 

Desde o início dos estudos sobre o gênero, surgiram diversas abordagens feministas 

que, segundo Calás e Smircich (2007) representavam desde uma preocupação com a mulher, 

passando pelas relações entre gênero e organização até a consideração da estabilidade das 

categorias gênero, masculinidade, feminilidade e organização. Ainda de acordo com as 

autoras, cada uma das linhas de pensamento propostas pelas teorias feministas oferecia formas 

alternativas no enfoque da desigualdade de gênero, enquadrando o problema de uma forma 

diferenciada e sugerindo caminhos diferentes para se chegar a uma provável solução.   
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No bojo destas reflexões proporcionadas pelos movimentos feministas, as teorias 

feministas foram desenvolvidas também contemplando a diversidade conceitual, histórico e 

ideológica, como será visto a seguir. 

 

 

2.3 As Teorias Feministas 

 

Nesta seção são apresentadas as teorias feministas a exemplo da teoria feminista 

liberal, teoria feminista radical, teoria psicanalítica, teoria feminista marxista, teoria feminista 

socialista, teorias feministas pós-estruturalistas/pós-modernas, bem como dados acerca de 

suas origens, características e contribuições. 

 

 

2.3.1 Teoria Feminista Liberal 

 

A teoria feminista liberal – primeira onda do movimento feminista – teve sua origem 

na tradição política liberal que foi desenvolvida durante os séculos XVII e XVIII, juntamente 

com o capitalismo e sociedade civil, sob influência do ideário da liberdade, igualdade e 

fraternidade oriundo da revolução francesa (CALÁS e SMIRCICH, 2007; LIMA, 2009). 

A crescente demanda por mão-de-obra desencadeada com o advento da revolução 

industrial permitiu que as mulheres integrassem o mercado de trabalho, ocupando postos mais 

precários e com menor remuneração. Isso fez com que surgissem as primeiras reivindicações 

pela igualdade de direitos civis, voltadas para o fim da discriminação entre os gêneros, 

igualdade política, que tinha seu foco no direito feminino ao voto e pela igualdade de 

educação, já que, até então, só os homens tinham acesso aos estudos (NARVAZ e KOLLER, 

2006). 

Segundo Tong (2008), teóricos liberais a exemplo de Mary Wollstonecraft (1792), 

John Stuart Mill (1869) e Harriet Taylor Mill (1851), alegaram que o motivo pelo qual o 

verdadeiro potencial das mulheres não foi desenvolvido decorria da exclusão dessa classe das 

academias, fóruns e mercado, pois elas eram consideradas como “não pessoas” no mundo 
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público. Assim, algumas feministas liberais acreditavam que seria necessário que a 

estereotipagem de gêneros fosse eliminada para que a equidade sexual fosse alcançada.  

Durante esse período, como eram consideradas “não pessoas”, o fato de as mulheres 

ocuparem uma função gerencial era considerado uma anomalia, já que o normal era que 

ocupassem cargos de subordinação (CALÁS e SMIRCICH, 2007). 

Segundo Lima (2009), o movimento feminista liberal tinha como foco, a integração da 

mulher à sociedade e ao mercado de trabalho, pretendendo uma igualdade de poder 

econômico entre os gêneros, já que para a corrente do feminismo liberal, as mulheres 

ocupavam posições inferiores devido a um processo histórico de dominação masculina e às 

oportunidades econômicas desiguais, o que agravava a desigualdade entre gêneros e a falta de 

poder feminino. 

Calás e Smircich (2007) complementam afirmando que o principal tema abordado na 

teoria feminista liberal era a busca pela equidade sexual ou como denominada pelas 

feministas, a justiça entre os gêneros, pois havia uma grande tentativa em demonstrar para a 

sociedade que as mulheres também eram consideradas pessoas, que poderiam desenvolver 

atividades bem como serem beneficiadas em igualdade com os homens.  

As referidas autoras estabelecem ainda alguns paralelos entre a teoria feminista liberal 

e a literatura mais recente - a partir dos anos 60 - com ênfase nas mulheres gerentes, que tenta 

demonstrar a importância feminina para as organizações e que, de forma consistente com os 

lemas do liberalismo político, almeja tornar as organizações eficientes, efetivas, eficazes e 

justas, como mostra o Quadro 01 que segue: 
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Quadro 01 – Feminismo e mulheres gerentes: uma comparação 

Feminismo Liberal Representado na literatura sobre mulheres 
gerentes 

Origens 
 
Desenvolveu-se a partir da teoria política 
liberal (séc. XVIII e XIX) 

Origens 
 
Desenvolveu-se a partir do movimento pelos 
direitos civis e pela segunda onda do 
movimento feminista da década de 60. 
 

Pressupostos básicos 
 
Natureza Humana 

  Concebe as pessoas como indivíduos 
autônomos, dotados de racionalidade 
(dicotomia mente/corpo). 
  Os indivíduos têm desejos/interesses que 
podem ser satisfeitos independentemente dos 
interesses/desejos dos outros (individualismo 
abstrato). 
  O sexo é parte dos dotes físicos essenciais. 
  Os papeis sexuais e de gênero são 
socializados.  
 

Questões representativas sob esses 
pressupostos 
 
Natureza Humana 

  As (mulheres) executivas são pessoas? 
  Foco nos “temas das mulheres”, separados 
dos temas dos homens. 
  Pesquisa concebe “sexo” como uma 
variável demográfica discreta e “mulher” 
como uma categoria homogênea. 
  Pesquisa sobre “papeis de gênero” e 
ocupações sexualmente típicas. 

 

Natureza da Sociedade 
  Os indivíduos vivem em um mundo de 
recursos escassos e cada um tenta assegurar 
para si a maior porção de recurso possível. 
  A “sociedade justa” é aquela que permite aos 
indivíduos exercer autonomia e satisfazer 
seus desejos por meio de um sistema de 
direitos individuais. 
 

Natureza das organizações 
  Os indivíduos aspiram a ocupar posições 
superiores nas organizações (que são 
limitadas); as mulheres que conseguem 
atingi-las são poucas.  
  A “organização justa” é aquela que permite 
a homens e mulheres exercer suas 
habilidades e capacidades e satisfazer seus 
desejos por meio de um sistema 
meritocrático.  

 
Causas da opressão das mulheres 

  Subordinação feminina originada em 
atitudes, costumes, restrições legais que 
bloqueiam a entrada das mulheres e/ou seu 
sucesso no mundo público. 

 

Causa(s) da escassez de oportunidades nas 
organizações para mulheres 

  “Teto de vidro”, “Segunda onda”, falta de 
“estrutura de oportunidades”, avaliações de 
desempenho não isentas, assedio sexual, 
falta de redes. 
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Quadro 1 – Feminismo e mulheres gerentes: uma comparação  
(continuação) 

 
Feminismo Liberal Representado na literatura sobre mulheres 

gerentes 
Metas/Agenda para mudanças 

  Justiça de gênero/equidade sexual. 
  Tratamento diferenciado para homens e 
mulheres, porém equitativo. 
  Personalidade humanística para todos: 
total engajamento na comunidade 
humana. 
  Homens e mulheres liberados dos papeis 
de gênero opressores. 

 

Metas/Agenda para mudança organizacional 
  Equidade sexual como instrumento para 
melhorar o desempenho organizacional; 
pagamento igual para tarefas iguais. 
  Evitar discriminações sexuais. 
  Ocupações e empregos multifuncionais para 
aproveitamento de todo o potencial humano. 
  Possibilidade de androginia. 

Obstáculos para alcançar as metas 
  Falta de acesso a bons empregos, pagamento desigual ou não equitativo. 
  Estereótipos de gênero. 
 

Formas de garantir o alcance das metas, 
soluções buscadas 

  Nivelar o campo de desempenho. 
  Remover leis discriminatórias. 
  Reformar estruturas opressoras, lutar por 
planos de ação afirmativa, pagamento 
igual, seguro para crianças. 
  Educação/treinamento para eliminar 
estereótipos. 
  Permanecer no sistema para fazer uma 
sociedade justa. 

 

Formas de garantir o alcance das metas, 
soluções buscadas 

  Acesso igual; avaliação de desempenho neutro 
quanto ao sexo. 
  Análise de efeitos de gênero nas regras e normas 
organizacionais. 
  Efeitos da ação afirmativa; questões de 
trabalho/família. 
  Treinamento assertivo para mulheres; 
treinamentos diversificados; treinamento para 
supervisores. 
  Argumento numérico, isto é, aumentar o numero 
de mulheres; famílias com casais com carreiras 
profissionais. 

     Fonte: Calás e Smircich (2007). 

 

Para as autoras supracitadas, as primeiras pesquisas sobre mulheres gerentes 

enfatizaram as variáveis psicológicas que contribuíram para a discriminação. Esta corrente foi 

influenciada pela psicologia experimental behaviorista, na qual a tendência é a valorização do 

comportamento organizacional e as abordagens tradicionais de recursos humanos. A 
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determinação da existência de diferenças entre sexo/gênero, dentro dos conceitos 

organizacionais a exemplo de liderança, usos do poder, stress no trabalho, satisfação no 

trabalho e compromisso organizacional é uma preocupação recorrente desta linha de 

literatura. 

Mais recentemente, tem havido um interesse crescente em explicações estruturais, ou 

seja, as pesquisas apresentam-se mais voltadas para assuntos relacionados à sociologia 

organizacional ou teoria organizacional, na qual a maior preocupação concentra-se na 

estrutura sexuada das organizações e suas conseqüências para as atividades organizacionais 

tradicionais. Já outro enfoque nas pesquisas relacionadas às mulheres vai além das 

circunstancias legais e aborda a interseção da organização com o sistema social, abrangendo 

temas relacionados a oportunidades iguais, ações afirmativas e discriminação, assédio/abuso 

sexual e ainda, assuntos relacionados ao trabalho e à família (CALÁS e SMIRCICH, 2007). 

Apesar do grande desejo de igualdade entre os gêneros propostos pela teoria feminista 

liberal, alguns limitadores dificultaram a difusão das ideias propostas pelo movimento, a 

exemplo da adoção da concepção feminina partindo de uma classe homogênea de mulheres, 

fazendo com que o movimento passasse a representar apenas os interesses das mulheres 

caracterizadas brancas, de classe média e de países desenvolvidos. Outro limitante foi a visão 

de que  as desigualdades entre os gêneros são provenientes, fundamentalmente, das 

desigualdades econômicas, já que mesmo havendo uma equiparação econômica, há sequelas 

sociais históricas e culturais que impedem o equilíbrio entre os gêneros (TONG, 2008).  

Na subseção seguinte são apresentadas as características da Teoria Feminista Radical. 

 

 

2.3.2 Teoria Feminista Radical 

 

A abordagem Feminista Radical teve seu início no final da década de 1960, através 

dos movimentos feministas que reivindicavam direitos civis e através do movimento pela paz 

em oposição à Guerra do Vietnã. Esta corrente, segundo Tong (2008), compreendia que a 

sociedade enxergava a sexualidade sob a condição de que os homens eram representados 

como sujeitos – senhores, donos - enquanto as mulheres eram vistas como objetos, 

consideradas escravas. 
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Jaggar (1983) complementa afirmando que o problema central do movimento radical 

era a subordinação das mulheres, pois o gênero era considerado um sistema de dominação 

masculina, no qual a sociedade patriarcal é considerada a origem de todos os demais sistemas 

opressores, pois homem é quem define as normas que serão seguidas nessa sociedade. Desta 

forma, percebem-se os privilégios masculinos e os desequilíbrios entre os gêneros, o que 

reflete na dificuldade da inserção da mulher no mercado de trabalho em igualdade de 

condições com os homens, bem como nas pequenas chances de ascensão na carreira e nos 

casos de assédio sexual. 

Esse feminismo é considerado radical, pois de acordo com relatos de Calás e Smircich 

(2007), é centrado na mulher e visa uma nova ordem social na qual as mulheres não sejam 

subordinadas aos homens e propõe um sistema separatista em termos políticos, econômicos e 

sociais em relação à cultura de dominação masculina, pelo menos até que homens e mulheres 

sejam considerados iguais. 

De acordo com a abordagem, a sociedade desejada como ideal estaria livre das 

distinções existente entre gêneros e, ainda, recomendaria o conhecimento desenvolvido a 

partir dos aspectos femininos, pois a posição epistemológica da teoria feminista radical 

preconiza o conhecimento holístico voltado para o feminino em estruturas que não sejam 

patriarcais. (CALÁS e SMIRCICH, 2007). 

Segundo Tong (2008), a principal contribuição trazida pela teoria feminista radical foi 

a criação de visões alternativas de mundo, fora do patriarcado, reforçando todos os valores 

femininos. Isso fez com que a causa feminina ganhasse representatividade, agregando ao 

movimento mulheres etnicamente não brancas e também as lésbicas. 

Calás e Smircich (2007) enfatizam que o feminismo radical pregou a criação de um 

espaço das mulheres, através de instituições e organizações alternativas que tinha o objetivo 

de satisfazer as suas necessidades, como por exemplo, o cuidado médico, criação de asilos 

para mulheres que eram agredidas fisicamente, centros de apoio a vitimas de estupro, criação 

de organizações culturais como livrarias, galerias de arte, festivais de cinema, dentre outros. 

Essa estratégia separatista considerada utópica foi uma das limitações da abordagem, já que a 

realidade social não respaldava as condições para criação de “espaços da mulher”.  
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Ainda de acordo com as autoras, a partir dos anos de 1970, as práticas organizacionais 

feministas passaram a ser estudadas e citam como exemplo a pesquisa etnográfica de Koen2 

(1984) realizadas em três “negócios” considerados explicitamente “femininos”. Tal pesquisa 

sugere que a chave para a prática feminista é encontrar uma estrutura organizacional que 

possa promover uma maior participação e empowerment. Com a realização da pesquisa pode-

se encontrar cinco elementos organizacionais que refletem valores feministas: processo 

decisório participativo, sistema de liderança rotativa, desenhos de trabalhos flexíveis e 

interativos, sistema de distribuição de renda equitativo e a responsabilização política e 

interpessoal, sendo que a estrutura e os processos decisórios participativos em detrimento da 

liderança foram considerados pela autora da pesquisa, os mais importantes para a aderência de 

uma organização aos valores feministas.  

Dando continuidade ao resgate teórico sobre as teorias feministas é apresentado em 

seguida a teoria feminista psicanalítica. 

 

2.3.3 Teoria Feminista Psicanalítica 

 

Em sua maioria, a teorização feminista psicanalítica tem origem na psicanálise 

freudiana, mas como crítica e correção de seus vieses misóginos ou como base para uma 

interpretação psicanalítica centrada na mulher. O movimento feminista psicanalítico opõe-se a 

predição biológica das interpretações psicanalíticas tradicionais de gênero e sexualidade, 

avaliando que os arranjos sociais, a exemplo da família patriarcal levam a diferentes formas 

de desenvolvimento psicológico feminino e masculino, o que pode ser alterado pela mudança 

das condições estruturais que gera o desenvolvimento da equidade entre os gêneros (TONG, 

2008). 

Segundo Calás e Smircich (2007), para o feminismo psicanalítico, a essência humana 

é desenvolvida biologicamente e psicossexualmente. O desenvolvimento psicossexual é 

considerado uma questão pessoal e social, baseada na cultura e na história. Nessa abordagem, 

o homem e a mulher são considerados diferentes por possuírem um desenvolvimento 

psicossexual diferente.  

                                            
2Susan Koen – Tese de doutorado intitulada: “Feminist workplaces: alternative models for the organization of 
work”. Disponível no serviço de informações de teses e dissertações da Universidade de Michigan. 
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De acordo com a teoria freudiana, as meninas teriam maior dificuldade para superar o 

complexo de Édipo e desenvolver uma sexualidade adulta normal, o que, segundo Tong 

(2008), está explicitado nos trabalhos sobre diferentes neuroses e limites do desenvolvimento 

psicosexual da mulher, incluindo referencias a seu senso ético inferior. 

Nesta perspectiva teórica, as mulheres não são consideradas capazes de desenvolver 

superegos tão fortes como os homens, pois lhes faltam o forte senso de justiça masculino, o 

que as tornam, portanto, menos obedientes e mais influenciadas pelos sentimentos em 

detrimento da razão (CALÁS E SMIRCICH, 2007). Em seguida, são apresentados os pontos 

centrais da teoria feminista marxista. 

 

 

2.3.4 Teoria Feminista Marxista 

 

A teoria marxista foi considerada uma reação e uma crítica ao capitalismo vigente e ao 

liberalismo político que o justificava, apresentando o materialismo histórico como 

determinante da natureza humana, em contraste com a teoria política liberal que visualiza os 

seres humanos como racionais e autônomos (CALÁS e SMIRCICH, 2007). 

Para as autoras, os pontos centrais da abordagem feminista marxista são o modo 

capitalista de produção e a luta de classes entre capital e trabalho, pois é a organização da 

economia que estabelece a vida social, política e intelectual. Tong (2008) relata que para 

Marx “não é a consciência dos homens que determina sua existência, mas sua existência 

social que determina sua consciência”. 

Segundo Jaggar (1983), o feminismo marxista acrescenta o gênero às preocupações 

analíticas da perspectiva marxista, já que essa dinâmica havia sido esquecida pelo marxismo, 

ainda que exista uma hierarquia entre os homens solidificada na estrutura de classes, em que 

os homens dominam e controlam as mulheres, através de uma estrutura de gênero. Dessa 

forma, o feminismo marxista aborda a dupla opressão da mulher, como classe e gênero. 

Calás e Smircich (2007) sintetizam que o feminismo marxista analisa a dinâmica 

produtiva e reprodutiva presente nas dinâmicas de gênero na organização capitalista e 

patriarcal da economia e da sociedade e lembram que as desigualdades de gênero ainda 

perdurarão caso não ocorram significativas mudanças estruturais.    
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A subseção seguinte apresenta a teoria feminista socialista, apontando suas principais 

características e resultados obtidos. 

 

 

2.3.5 Teoria Feminista Socialista 

 

Esta teoria surgiu na década de 1970, a partir do movimento feminista marxista, 

devido à discordância do movimento feminista marxista que colocava a opressão da classe 

operária à frente da opressão às mulheres, colocando em segundo plano a questão de gênero. 

De cunho ideológico, a abordagem feminista socialista emergiu com a proposta de representar 

sob uma única abordagem os movimentos marxistas, psicanalítico e radical, incorporando as 

virtudes de cada uma dessas correntes e, ao mesmo tempo superando seus limites (JAGGAR, 

1983; CALÁS e SMIRCICH, 2007; TONG, 2008). 

As feministas socialistas também faziam uma critica ao feminismo radical e ao 

feminismo psicanalítico por possuírem tendências generalizantes, que assumiam as condições 

patriarcais como normas e pouco se importando com as conjunturas históricas ou culturais, 

pois para a teoria feminista socialista, a essência humana originou-se por meio da história e da 

cultura pelo somatório das relações dialéticas entre a biologia - corpo humano -, a sociedade e 

o trabalho. (CALÁS e SMIRCICH, 2007). 

Para essa teoria, gênero é teorizado dinamicamente em termos materiais e processuais, 

portanto, gênero significa mais que uma identidade binária construída socialmente, significa 

segundo Scott (1989), um elemento característico das relações sociais baseadas nas diferenças 

que são percebidas entre os sexos e uma forma primordial de significação de relacionamentos 

de poder. 

Segundo Tong (2008), o fim da segregação entre gêneros, tanto para o feminismo 

marxista, quanto para o feminismo socialista, só seria possível com a supressão das classes e a 

transformação das relações sociais, possibilitando o desenvolvimento total da natureza 

humana. O que diferencia esses dois movimentos é que o feminismo marxista acreditava que 

a equidade entre os gêneros seria possível a partir da destruição do capitalismo, enquanto que 

o feminismo socialista acreditava que deveria ir mais além, seria necessário destruir não só o 

sistema centrado no capitalismo, mas também o sistema centrado no patriarcado.  
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Lima (2009) relata que nesta corrente, o embasamento teórico encontra-se na 

formação da sociedade moderna, na segregação entre o trabalho produtivo desenvolvido pelo 

homem e o trabalho reprodutivo desenvolvido pelas mulheres. Essa separação concedeu ao 

homem o ingresso e ascensão na vida pública, relegando às mulheres o papel de cuidar da 

família, ficando confinada à esfera privada. 

Para Calás e Smircich (2007), os estudos organizacionais que enfocam “a 

organização” como unidade de análise, cometem um erro, pois a esfera pública não pode ser 

separada da esfera privada, uma vez que as organizações, famílias e sociedades são 

constituídas mutuamente por meio de relações de gênero.  

Segundo as referidas autoras, historicamente, a transição do modo de produção agrário 

para o modo industrial originou a separação entre local de trabalho e lar, produzindo uma 

estrutura de gênero no qual, mulheres e homens possuem empregos diferentes, em locais e 

níveis diferentes. Esses padrões desiguais e persistentes baseados no sexo e observados em 

diversas situações são denominados de divisão sexual do trabalho, estruturação organizacional 

sexuada e segregação ocupacional.   

Encerrando o resgate histórico sobre as teorias feministas, é possível encontrar na 

subseção que segue relatos das teorias feministas pós-estruturalistas/pós-modernas. 

 

2.3.6 Teorias Feministas Pós-Estruturalistas/Pós-Modernas 

 

Surge a partir da década de 1980, nos movimentos feministas, o paradigma da 

incerteza, trazido pela crítica pós-modernista da ciência ocidental. Nesta literatura há pelo 

menos três correntes diferentes: o feminismo francês, engajados diretamente com os trabalhos 

de figuras masculinas do pós-estruturalismo francês a exemplo de Jacques Lacan e Jacques 

Derrida, a teoria anglo-americana, desenvolvida a partir da argumentação de Michel Foucault 

sobre poder e o feminismo pós-moderno, que compreende uma coleção de abordagens 

ecléticas de fontes diversas (CALÁS e SMIRCICH, 2007; TONG 2008). 

As feministas francesas, segundo Calás e Smircich (2007), concentraram seus 

argumentos no relacionamento entre linguagem e “ser mulher”, desdobrando os insights de 

Derrida e Lacan com a finalidade de considerar o espaço particular que a figura linguística da 

mulher ocupa como aquele que é outro para o sistema da linguagem dominante, no sistema de 
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regras e conceitos de conhecimento da modernidade. Essas autoras foram inspiradas por 

Simone de Beauvoir, defendendo que a alteridade das mulheres é um espaço que pode ao 

mesmo tempo ser exigido e problematizado. 

Nesta abordagem, a compreensão de Beauvoir sobre o outro foi transformada. 

Deixando de ser interpretada como algo a ser transcendido e passando a ser entendido pela 

abordagem pós-estruturalista como algo vantajoso. Ser o outro atribui à mulher a condição de 

diversidade, de poder ser o outro, permitindo crítica às normas, valores e práticas que a 

dominação da cultura patriarcal impõe (TONG, 2008). 

As teorias feministas pós-estruturalistas se dedicam, então, segundo Harding (1986) a 

estudar as diferenças, diversidades e a produção discursiva da subjetividade. Há um 

deslocamento do estudo sobre os sexos e as mulheres para o estudo das relações de gênero, 

focando principalmente, a compreensão da dinâmica entre os gêneros como categoria 

relacional.   

É nessa fase que ocorre uma expansão do movimento político de luta das mulheres 

pelo acesso e igualdade nos estudos advindo da criação de centros de estudos sobre gênero e 

feminismo nas universidades. A teoria feminista pós-estruturalistas/pós-moderna, de forma 

ideológica surgiu para refutar as noções unitárias de identidade da mulher com concepções de 

identidade social construídas de modo complexo e plural, quando se considerava atributos de 

classe, raça, etnia e idade, passando a corroborar a natureza instável, complexa e ambígua da 

realidade social (NARVAZ e KOLLER, 2006). 

A influência de Foucault, segundo Calás e Smircich (2007), produziu outra linha de 

feminismo pós-estrutural, na qual não é considerada surpreendente quando considerado o 

apelo político mais imediato de seus argumentos sobre o poder bem como sua ruptura com as 

teorias tradicionais do sujeito que privilegiam visões dominantes sobre conhecimento e 

conhecer. 

Foucault enfatiza o papel fundamental do discurso que produz e sustenta o poder 

hegemônico e destaca os desafios contidos nos discursos marginalizados e não reconhecidos. 

São destacadas ainda, as interações entre o poder e o conhecimento estabelecido por meio dos 

discursos e das práticas que acabam por constituir a subjetividade do indivíduo. Identifica, o 

corpo como o lócus do poder, isto é, da dominação para a obtenção da docilidade e da 

constituição da subjetividade (CALÁS E SMIRCICH, 2007). 
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Quanto às contribuições de Jacques Derrida, este, apesar de reunir críticas por parte 

das feministas pós-estruturalistas, por mistificar e romantizar a mulher de um ponto de vista 

machista ganhou adeptos ao tentar abandonar a perspectiva singular do pensamento, oriunda 

da ordem simbólica proposta por Lacan. Tal ordem é representada por sinais, papéis e rituais 

relacionados entre si e é passada através da linguagem para as crianças que, por sua vez, 

internalizam normas e valores. Dessa forma, para Derrida, as pessoas falam a língua da ordem 

simbólica e internalizam seus papéis de gênero e de classe, regulamentando a sociedade por 

meio da regulação dos indivíduos. (JAGGAR, 1983; HARDING 1986; TONG, 2008).  

De acordo com relatos de Tong (2008), Derrida organizou uma alternativa na 

pluralidade e na diferença do feminino, através da critica de três aspectos da ordem simbólica: 

o logocentrismo, ou seja, a superioridade da palavra falada, que possui uma menor sujeição à 

interpretação do que a palavra escrita, o falocentrismo, a supremacia do falo que conota uma 

direção unitária e o dualismo, no qual a maneira de se explicarem as coisas é edificada em 

termos de oposições binárias. Para Derrida, o pensamento não é construído sob a perspectiva 

da singularidade, pois o pressuposto da singularidade – de uma verdade única ou essência – 

existe apenas como forma de doar sentidos numa sociedade que apenas sabe se expressar pelo 

logocentrismo, o falocentrismo e o dualismo. 

Calás e Smircich (2007) completam as informações sobre a teoria feminista pós-

estruturalista/pós-moderna afirmando que: 

Em geral, então, o feminismo pós-moderno enfatiza a complexidade das relações 
sociais, requerendo mais que “gênero” como uma categoria para a crítica efetiva (...) 
os feminismos pós-modernos/pós-estruturalistas permitem interseções mais 
complexas de gênero e outras categorias sociais, que tanto desconstroem posições 
analíticas tradicionais quanto abrem espaço para diferentes engajamentos políticos 
que reconhecem relações assimétricas de poder entre aqueles que pretendem ser o 
“mesmo” (p. 300-301). 
 
 

São destacadas, porém algumas críticas à abordagem pós-estruturalista como a pouca 

clareza das obras, exposição de forma específica das idéias e da língua, ao ponto de que 

apenas feministas pós-modernistas conseguem compreender. Tal característica é atribuída à 

falta de uma teoria comum que possa agregar os estudiosos que são divididos em diversas 

teorias sem que possam se relacionar. Daí surge ramificações apoiadas nas diferenças, nas 

diversidades e na produção discursiva da subjetividade (TONG, 2008). 

Na vertente organizacional, os estudos relacionados à literatura feminista pós-

estruturalista e organizações, de acordo com Calás e Smircich (2007), ainda são considerados 
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limitados. Tais estudos incluem a desconstrução da liderança carismática do ponto de vista do 

outro, as desconstruções feministas dos trabalhos tradicionais sobre liderança e ainda sobre as 

reescrita feminista dos estudos organizacionais, a globalização organizacional e a ética nas 

empresas, a desconstrução de tabus organizacionais que permitem o ressurgimento de conflito 

de gênero escondido, análises feministas sobre a racionalidade limitada, entre outros. 

É importante destacar, ainda que de forma resumida as teorias feministas acima 

mencionadas contribuíram para a percepção de como os últimos séculos foram marcantes para 

a história das mulheres. As intensas e ininterruptas ações dos movimentos feministas 

propuseram o alcance de progressos que modificaram o seu cotidiano (PITANGUY e 

BARSTED, 2011). 

Segundo as autoras, em especial no Brasil, nos anos 1990, uma vasta produção 

normativa nacional voltada para a regulamentação e promoção de direitos humanos e 

garantias individuais e sociais contribuiu para o texto constitucional. A constituição federal 

brasileira de 1988 é considerada o marco político institucional e jurídico que reordenou todo o 

sistema brasileiro e estabeleceu a adequação de todas as normas legais aos parâmetros dos 

direitos humanos. Em paralelo, o ciclo das conferências internacionais das Nações Unidas 

fortaleceu a luta dos movimentos sociais, em especial, a luta dos movimentos feministas. 

Apesar de progressos alcançados, os obstáculos ainda permanecem, inviabilizando o 

pleno exercício de fato da cidadania das mulheres brasileiras. Dentre essas dificuldades 

podem ser destacadas a conhecida desigualdade de gênero no exercício de direitos sexuais e 

reprodutivos no acesso ao trabalho, à ascensão profissional e aos recursos produtivos, a 

persistência da violência de gênero, entre outras questões, agravadas quando se introduz a 

dimensão étnica/racial. Tais dificuldades são consideradas como desafios a serem enfrentados 

nas décadas que seguem (PITANGUY e BARSTED, 2011).  

 

 

2.4 Os Movimentos Feministas Atuais 

 

Diante dos fatos históricos mencionados, pode-se observar que o feminismo contribuiu 

para a reflexão sobre inserção da mulher na sociedade e consequentemente no mercado de 

trabalho. Os movimentos feministas, que deram origem às teorias anteriormente mencionadas, 
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poderiam ser considerados como um acontecimento que faz parte do passado, mas ao 

contrário, seguem ainda atuantes, atraindo novas gerações de participantes, ou seja, novas 

mulheres que reivindicam outros direitos ainda não atendidos. Para Machado (2010), a luta 

pela igualdade de direitos continua, mas os desafios são outros, como por exemplo, a questão 

do aborto, a violência contra a mulher e a maior participação das mulheres na política. 

De acordo com Carla Cobalchini3, em entrevista concedida ao Jornal Comunicação da 

Universidade Federal do Paraná no ano de 2008, as reivindicações feministas vêm recebendo 

apoio de outros setores que estão direta ou indiretamente ligados ao feminismo, que deixou de 

ser um movimento isolado e passou a se diversificar trabalhando de forma coletiva. “Hoje, a 

percepção da opressão que a mulher sofre deixou de estar apenas nos movimentos feministas 

e chegou a outros setores da sociedade e com isso o movimento ganhou força”, defende. O 

foco do movimento deixou de ser apenas a luta pela conquista da equidade dos direitos entre 

os sexos, passando a reivindicar pelo direito a igual jornada de trabalho, igual remuneração, 

auxílios trabalhistas e a descriminalização do aborto.  

A ação política do feminismo é orientada no sentido de solidificar o que já foi 

alcançado, mas também de avançar e responder a novos desafios. Apesar de já se ter 

alcançado resultados e ter evoluído durante toda a sua história, o movimento feminista não se 

esgota. Para Machado (2010) um dos caminhos para promover profundas mudanças seria 

intensificar os debates sobre gênero e raça nas escolas, desde o inicio da vida educacional, 

pois esses temas são abordados atualmente, de forma periférica, através de livros 

paradidáticos. 

Segundo Pitanguy (2011), as mulheres possuem uma longa história de luta por direitos 

humanos, sexuais e reprodutivos e pela eliminação da violência e discriminação contra as 

mulheres e, como fruto dessa luta, elas alcançaram visibilidade social, que se traduziu em 

importantes políticas públicas.  

A discriminação foi proibida por normas internacionais, a exemplo da convenção da 

ONU de 1979 sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, e 

ratificada por todos os países membros do MERCOSUL entre os anos de 1984 e 1989. Outra 

norma que regimentou a proibição da discriminação feminina são as convenções da OIT nº 

100, de 1951, e nº 111, de 1958, que relatam sobre a igualdade de remuneração e sobre 

eliminação da discriminação no emprego e na profissão, respectivamente. No que se refere às 

                                            
3Carla Cobalchini – Diretora do SINDITEST.PR – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do terceiro Grau 
Público de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Estado do Paraná. 
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legislações nacionais, podemos destacar o direito à igualdade, consagrado pelas constituições 

em todos os países membros do MERCOSUL e regulado pelos códigos Civil, Penal e do 

Trabalho (YANNOULAS, 2002). 

Para Pitanguy (2011), as brasileiras fortaleceram e mobilizaram movimentos de 

mulheres nacionais e internacionais, no entanto, é preciso constante vigilância para sustentar 

as conquistas, pois um longo caminho ainda separa a lei da realidade. A desigualdade de 

gênero, classe, raça e etnia ainda atravessam a sociedade brasileira, que precisa estar cada vez 

mais consciente dos mecanismos legais, políticas e programas disponíveis, para realmente 

efetivar os direitos das mulheres.  

Segundo informações do Portal Brasil (2012), em sua seção denominada Mulheres do 

Brasil ao entrar na segunda década do século 21, as feministas têm em sua pauta de 

reivindicações pontos como: reconhecimento dos direitos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais das mulheres, a necessidade do reconhecimento do direito universal à educação, 

saúde e previdenciária, a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, o reconhecimento do 

direito das mulheres sobre a gestação, com acesso de qualidade à concepção e/ou 

contracepção, a descriminalização do aborto como um direito de cidadania e questão de saúde 

pública. Além desses temas, outro que tem um percentual alto nas estatísticas é a violência 

contra a mulher.  

Ainda de acordo com informações do portal, o movimento feminista brasileiro conta 

com o apoio da Secretaria de Políticas das Mulheres, que atua não apenas pela redução da 

desigualdade dos gêneros, mas também para ajudar na redução da miséria e da pobreza para, 

assim, garantir a autonomia econômica das brasileiras. 

E, concomitantemente aos movimentos reivindicatórios no sentido de efetivar os 

direitos das mulheres que lutam por igualdade salarial, maior respeito e reconhecimento 

profissional, as organizações vem abrindo portas e aumentando as oportunidades para a 

participação feminina, inclusive em cargos antes considerados masculinos, como gerências, 

diretorias, presidências. 

A participação das mulheres em cargos da alta gestão nas organizações é a temática 

que a presente pesquisa aborda, analisando como as mulheres que ocupam cargos executivos, 

a exemplo de presidências, diretorias e gerências, seja no âmbito público ou privado, agem no 

que diz respeito ao processo decisório, estilo de liderança, relacionamento interpessoal e 

comunicação pessoal. O interesse principal da pesquisa é responder aos seguintes 
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questionamentos: Há inovações na dinâmica da gestão executiva feminina no tocante às 

categorias supracitadas? Ou as mulheres seguem apenas padrões semelhantes aos masculinos?  

Para tanto se faz necessário a apresentação das principais características da gestão 

feminina apontada por autores que versam sobre o tema, bem como as perspectivas de 

inovação em relação à gestão masculina. Com vistas a esclarecer melhor o leitor acerca do 

que se entende por padrões de gestão masculina, foi criada uma tipologia com base nessas 

características ressaltadas por autores que lidam com o tema, como será visualizado no item 

em seguida. Faz-se necessário também, resgatar definições sobre o conceito de inovação, a 

fim de que se possa entender o sentido na sua associação à gestão executiva feminina.  Desta 

forma, tais esclarecimentos podem ser observados na seção que segue. 

 

  

2.5 A Gestão Executiva Feminina e Perspectivas de Inovação 

 

As diferenças nas características, comportamentos, valores e princípios morais 

cultuadas ao longo do tempo por homens e mulheres, conduzem o sexo feminino a uma 

tendência a um tipo de gestão considerada mais flexível, diferente da tradicional burocrática, 

permitindo, com isso, uma maior valorização dos indivíduos como seres humanos, 

considerando suas habilidades e valores individuais (ROBINS, 2000). 

No entanto, segundo Belle (1996), o acesso a cargos que demandam poder de decisão 

e liderança, como por exemplo, diretorias e gerências trazem para a mulher o dilema da 

construção de uma nova identidade, que ficaria dividida entre a feminilidade absorvida pela 

educação e o padrão masculino presente e majoritário nas empresas em geral. Essa construção 

de identidade se dá baseada nas características culturais do ambiente organizacional. 

Para Lima (2001), com o ambiente organizacional arraigado de valores e pressupostos 

masculinos, capazes de influenciar seus membros, é possível ocorrer a chamada 

masculinização do estilo feminino de gerenciar. 

Fischer (1996) salienta que a masculinização da organização está presente inclusive na 

organização dos espaços, feita de tal forma a representar as imagens masculinas, na qual as 

salas dos chefes são colocadas em posição estratégica, assegurando-lhes o espaço necessário 

para evidenciar seu potencial de mando sobre os membros de sua equipe. A distribuição de 
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móveis, equipamentos e demais componentes físicos do ambiente obedecem modelos 

masculinos de representação e simbolismo, forçando a masculinização do espaço ao confundir 

a imagem do líder com a de um homem e levando as mulheres a assimilarem, 

inconscientemente, o estilo agressivo e competitivo dos homens. 

Para Eagly e Carli (2007), existem boas razões para pensar que homens e mulheres 

que ocupam as mesmas funções desempenhem seus papéis de forma similar. De acordo com 

os autores, líderes homens e líderes mulheres são ordinariamente selecionados pelo mesmo 

critério, são escolhidos por apresentarem o mesmo tipo de formação como uma graduação ou 

Master of Business Administration (MBA) específicos, por exemplo. Os autores também 

ressaltam que comportamentos de gestores organizacionais são influenciados pelos papeis que 

eles ocupam, já que certas maneiras de fazer as coisas são esperadas em certos papeis. Além 

do mais, para os autores, mulheres estão sob pressão para cuidar das tarefas do mesmo jeito 

que seus colegas homens. 

Diante desse contexto, as mulheres se viriam impelidas a adotar pressupostos 

masculinos, apesar de haver um contraste com sua educação dentro de uma sociedade 

patriarcal, onde a feminilidade estaria associada à maternidade, delicadeza, intuição e emoção 

(BELLE, 1996). Para March (1994), o processo de masculinização acontece, em alguns casos, 

de forma inconsciente - como os indivíduos possuem identidades consideradas múltiplas, 

quando se considera que o meio determina a identidade, é difícil determinar qual delas deve 

ser incorporada em cada situação vivida. 

Ainda de acordo com o referido autor, o processo de socialização faz com que os 

indivíduos aprendam a se comportar de maneira apropriada ao ambiente e à situação a qual 

estão inseridos. A aprendizagem ocorre a partir da escuta e observação aos outros, o que, 

segundo o autor, ocorre também com os tomadores de decisão, que, ao prestar atenção aos 

discursos, interpretam suas próprias ações e ouvem as instruções de outras pessoas. 

Observando o descrito, poder-se-ia considerar que o modelo de gestão induzido pelas 

organizações é considerado masculino, competitivo e reducionista, o que, segundo Handy 

(1994), vai totalmente de encontro às características de ambiente femininos, nos quais são 

considerados a criatividade, a sensibilidade, os relacionamentos pessoais e sentimentos, valor 

pessoal e diferenças individuais. 

Contudo, segundo Lima (2001) nos últimos anos, em consequência do acirramento da 

competição forçado pela globalização dos mercados, surgiu a necessidade de ganhos de 
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produtividade e de competitividade que exige dos membros das organizações um esforço 

adicional, que, só é possível quando se é realizado um trabalho em equipe, compartilhando as 

responsabilidades e recompensas, repensando, com isso, as relações interpessoais. 

Como resultado dessas transformações, atributos como responsabilidade, liderança, 

iniciativa, capacidade de trabalho em equipe, tomada de decisões, criatividade, comunicação 

pessoal, autoconfiança, motivação pessoal, espírito motivador, dentre outros, foram apontados 

como capazes de desenvolver um ambiente menos autoritário e com maior desenvolvimento 

do trabalho grupal (LIMA, 2001).  

De acordo com relatos de Belle (1996), pressupostos e características psicológicas 

femininas e masculinas estão presentes em qualquer homem ou mulher, em qualquer nível, de 

acordo com a personalidade de cada um, sendo que a proporção de trações feminina ou 

masculina varia de forma considerável, de pessoa, para pessoa. A autora ressalta ainda que 

com exceção à gravidez, talvez não existam atualmente distinções tão clara dos papéis, e nem 

haja espaços definitivos reservados ou separações intransponíveis entre o homem e a mulher, 

sendo, portanto, as mulheres capazes de ocupar os mais variados cargos em variados níveis na 

organização. 

Lima (2001) defende a ocupação das mulheres em funções mais elevadas na 

organização afirmando que elas são consideradas mais receptivas aos sentimentos alheios e 

mais compreensivas, por isso estão mais bem preparadas para assumir cargos de chefia e 

resolver problemas interpessoais no seio das equipes. Complementando, Machado (1999) 

afirma que as mulheres geralmente apresentam características participativas, valorizando o 

indivíduo, buscando melhor combinação na realização das atividades com a finalidade de 

resultar em satisfação de todos os envolvidos. 

Na visão de Lodi (1999) as mulheres executivas são mais flexíveis no que diz respeito 

à adaptação do seu comportamento em diferentes situações. São consideradas mais humildes e 

apresentam uma maior estabilidade emocional. Ainda de acordo com o autor, as mulheres são 

mais pacientes, objetivas e persistentes, tendendo a adotar um estilo de liderança mais 

democrático, diferentemente do estilo masculino caracterizado como mais diretivo. 

Segundo Welch (2002), na administração masculina, os homens tendem a 

comunicarem-se ressaltando seu status e tendem a uma interpretação exata do que é dito. Já as 

mulheres parecem estar mais preocupadas em fazer algo útil e importante em suas vidas. 
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Muitas têm maior facilidade para processar mensagens sutis e a lidar simultaneamente com 

dimensões múltiplas. 

Robins (2000) complementa afirmando que as mulheres, em geral, encorajam a 

participação, a partilha do poder e da informação, são mais carismáticas e tendem a aumentar 

a autoestima de seus seguidores, porém essas características mais democráticas e 

participativas diminuem quando elas ocupam cargos de dominância masculina, anulando 

dessa forma, as preferências pessoais ao passo de abandonarem seus estilos femininos para 

assumir características mais autocráticas, denominadas masculinas. 

Buscando simplificar os atributos discutidos acima e com base nos autores 

supracitados foi elaborado o quadro 02 que sintetiza as características gerais apontadas como 

da gestão masculina e da gestão feminina. 

 

Quadro 02 – Características Gerais da Gestão Masculina X Características Gerais da 
Gestão Feminina 

 

Gestão Masculina Gestão Feminina 
 Burocrática  Inflexível  Estilo agressivo  Estilo competitivo  Reducionista  Gestão diretiva 

 Democrática  Flexível  Estilo delicado  Estilo participativo  Criativa  Receptiva  Compreensiva  Paciente  Persistente  Utiliza-se da emoção, intuição, 
sensibilidade. Valorizando o ser 
humano, considerando suas 
habilidades e valores individuais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diante do explicitado e considerando que tradicionalmente o modelo de gestão 

masculina tem sido predominante é necessário entender quais as possibilidades de inovação 

que emergem com a participação feminina em cargos de alto escalão. Ou se, como levantado 

anteriormente, as mulheres tendem a assumir características tradicionais masculinas quando 

se encontram nestas posições. Mas, para isso, é indispensável compreender o conceito de 

inovação e como ele está associado à gestão.  
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Assim, os parágrafos que seguem apresentam definições trazidas por autores como 

Schumpeter (1982) – considerado o pai dos estudos sobre inovação, Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008), Tether (2003), dentre outros. 

Na atualidade, a inovação tem sido fator importante para o desenvolvimento das 

organizações. Diante desse fato, é de fundamental relevância compreender adequadamente 

este fenômeno que, segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), pode ser definido como algo novo 

que agregue valor social ou riqueza para quem o põem em prática. Para os referidos autores, a 

inovação implica um processo que envolve conhecimento, informação e criatividade. A 

inovação inclui, ainda, processos através dos quais as empresas desenvolvem, coordenam e 

levam à prática seus novos projetos de produtos e processos de produção. 

Schumpeter (1982) resume inovação como sendo o processo de “destruição criativa”. 

Segundo ele a inovação é o procedimento de criação do novo e destruição do que está se 

tornando obsoleto, é a capacidade da empresa de superar a concorrência, de criar um novo 

mercado para seus produtos e com isso estabelecer uma situação de monopólio temporário.  

Para complementar as afirmações acima, Rogers (1995) relata que a inovação pode ser 

definida como uma ideia, uma prática ou objeto que um indivíduo ou outra unidade que adota 

a inovação enxerga como novo. Quando uma ideia parece nova para um indivíduo, ela é 

considerada uma inovação. Na inovação, a novidade pode ser expressa em termos de 

conhecimento, persuasão ou decisão em adotar tal ideia nova.  

Tether (2003) completa afirmando que a inovação é um dos principais 

impulsionadores da produtividade e constata que há evidências de que as empresas inovadoras 

têm maior desempenho e crescem mais rapidamente que aquelas que não utilizam práticas de 

inovação. 

Para definir a inovação, Tether (2003) apresenta três conceitos diferentes. Na primeira 

conceituação a inovação pode ser vista como realização, onde são percebidos os grandes 

feitos, as grandes descobertas e realizações que vem acompanhada dos avanços tecnológicos. 

O autor cita dois tipos de avanços tecnológicos que são aqueles com objetivos de alcançar um 

salto significativo na fronteira tecnológica e outro associado com o uso criativo das 

tecnologias já existentes.  

O segundo conceito está associado às consequências geradas pelas grandes invenções 

ou grandes inovações. São as consequências ou impactos que surgem a partir das realizações. 

Refere-se não à realização em si, mas à medida que a realização é valorizada ou o tamanho do 
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impacto causado na sociedade. No terceiro conceito a inovação é apresentada como 

capacidade dinâmica, capacidade de mudar. Aqui Tether (2003) defende que a inovação não é 

apenas ideias boas isoladas, é uma combinação de boas ideias, pessoal motivado e uma 

compreensão instintiva do que o seu cliente quer.  

Para Gomes, Machado e Giotto (2009), a inovação tem relação estreita com a ação 

podendo se apresentar como um novo conhecimento tecnológico e/ou de mercado. Segundo 

Albernathy e Utterback (1978), a inovação é considerada uma ação criativa imbricada na 

novidade ou melhoria do que já existe, podendo ser incremental ou radical, de modo que 

represente o ingresso da novidade e que seja disponibilizada aos consumidores/usuários, 

podendo ser produto, serviço, processo tecnológico, sistema ou estrutura administrativa, 

projeto ou programa de relacionamento, processos administrativos na organização. 

Os vínculos entre a inovação do produto e inovação do processo são fundamentais 

para o desenvolvimento de uma instituição e para alcançar o sucesso deve-se considerar a 

importância dos sistemas e da competência. “A necessidade de desenvolver novas 

competências antecipando os desenvolvimentos futuros é um elemento importante para o 

sucesso de um negócio a longo prazo” (UTTERBACK, 1996, pg. 202). 

A inovação pode ser definida ainda, de acordo com Pavitt (1984), como um produto 

ou processo produtivo novo ou um produto que possa ser melhor usado ou comercializado 

com sucesso por uma organização. A produção, adoção e propagação da inovação, são 

essenciais para o desenvolvimento econômico e para as mudanças sociais que ocorrem no 

mundo.  

Desta forma, estudos realizados sobre inovação tendem a se concentrar na parte 

criativa dos processos inovadores. Outros estudos afirmam ainda que a inovação caracteriza-

se por imitação criativa, ou seja, novas idéias que, são muitas vezes, baseadas na modificação 

de idéias já existentes (JOHANSSON e LINDBERG, 2010). 

Uma curiosidade apresentada pelos autores supracitados em seu artigo intitulado 

“Making a case for gender-inclusive innovation through the concept of creative imitation”, é 

que, de acordo com Blake e Hanson (2005 apud JOHANSSON e LINDBERG, 2010) fica 

claro que o conceito contemporâneo de inovação foi construído para fazer referência a certos 

tipos de atividades econômicas, aqueles, predominantemente povoados por homens, ou seja, 

setores nos quais, em termos de propriedade e emprego, os homens são considerados maioria, 

são os que se enquadram confortavelmente na definição dominante de inovação 
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Para Johansson e Lindberg (2010), esta priorização dos homens e masculinidades no 

âmbito da investigação e da política de inovação é fundada sobre a dicotomia que separa as 

categorias de homens e masculinidade das categorias de mulheres e feminilidade. Desta forma 

a inovação tem sido conceituada de maneira que as mulheres e representações femininas na 

área de inovação são mantidas despercebidas, ou seja, é uma questão de gênero. 

Porém, ainda no artigo escrito por Johansson e Lindberg (2010), são apresentados 

argumentos de autores a exemplos de Ricouer (1984), Lowe (1995), Blake e Hanson (2005), 

nos quais afirmam que a inovação pode ser mutuamente desenvolvida no cotidiano das 

pessoas, independente do gênero, havendo aí, desta forma, uma ruptura radical com 

dicotomias preconcebidas.  

Assim, oposto a conceitos contraditórios e dicotomias masculinização e feminização 

na inovação, os autores acima referenciados viram uma relação, uma dialética, focalizando a 

inovação como sendo tanto geográfica quanto social, ou seja, na prática, a inovação depende 

do capital humano, das informações, do conhecimento local, das normas, das regras, das 

expectativas que ocorrem em um determinado lugar e tempo. Desta forma, as dicotomias 

homem / mulher e masculinidade / feminilidade foram desafiadas sendo possível observar a 

inovação ocorrendo entre homens e mulheres, entre o masculino e o feminino. 

Sendo assim, processos e resultados inovadores são observados constantemente e são 

realizados por todos os tipos de pessoas independente do gênero. Deve-se ir além de 

dicotomias limitantes da criatividade, imitação, mulheres, homens, masculinidade, 

feminilidade (JOHANSSON e LINDBERG, 2010). 

Diante do explicitado no decorrer de todo o referencial teórico, analisar a gestão 

executiva feminina em organizações fez-se necessária a fim de verificar a existência da 

inovação em processos como a tomada de decisão, o estilo de liderança, o relacionamento 

interpessoal e a comunicação pessoal. Na sequência, a próxima seção apresenta os 

procedimentos metodológicos que foram adotados para atingimento dos objetivos propostos 

neste trabalho. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para a realização da presente pesquisa foram adotados os procedimentos 

metodológicos descritos em seguida. Para melhor caracterização e entendimento da 

metodologia que foi adotada, tais procedimentos foram divididos nas seguintes subseções: 

perspectiva epistemológica, tipo da pesquisa, estratégia da pesquisa e instrumentos utilizados 

para coleta e análise dos dados. Em seguida, uma próxima seção apresenta a análise dos dados 

que foram coletados. 

 

 

3.1 Perspectiva Epistemológica 

 

De acordo com Bryman e Bell (2011), uma questão epistemológica diz respeito ao o 

que é ou deveria ser, considerando um conhecimento aceitável em uma determinada disciplina 

ou assunto. Desta forma, para a realização de uma pesquisa, é necessário que, inicialmente, o 

pesquisador conheça argumentos e considerações epistemológicas e paradigmas que 

permeiam seu estudo, a fim de que possa definir os métodos, abordagens e estratégias de 

pesquisa que melhor adéquem-se ao seu estudo. 

 Assim, esta subseção apresenta definições acerca da filosofia de pesquisa e 

paradigmas, enfatizando a postura e paradigma filosófico utilizado para realização da 

pesquisa. 

 A filosofia de pesquisa diz respeito ao caminho que vamos seguir para realizar a 

pesquisa, ao modo como pensamos sobre o desenvolvimento do conhecimento (SAUNDERS, 

LEWIS e THORNILL, 2000). De acordo com Easterby et al (1999), compreender as questões 

filosóficas de uma pesquisa auxilia o pesquisador na escolha dos métodos de coleta e análise 

de dados bem como na identificação, criação e adaptação de concepções de pesquisa. Duas 

posições filosóficas travam um debate nas ciências sociais: o positivismo e a fenomenologia. 

O positivismo, que teve como um de seus proponentes o filósofo francês Augusto 

Comte (1853), expõe uma idéia de que o mundo social apresenta uma realidade externa e 

objetiva sem interferência de sensações, reflexoes e intuições, consideradas características 

subjetivas (EASTERBY et al, 1999). Saunders, Lewis e Thormill (2000) contribuem com as 
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definições sobre positivismo afirmando que o pesquisador que adota a filosofia positivista 

segue uma postura de cientista natural, que trabalha com uma realidade observável e social, 

assumindo características de um pesquisador objetivo e independente que não afeta e nem é 

afetado pelo sujeito pesquisado e que interpreta os dados friamente utilizando observações 

quantificáveis.    

Contradizendo as afirmações do positivismo de uma visão de mundo externo e 

objetivo a fenomenologia apresenta-se como uma posição filosófica preocupada com a 

questão de como os indivíduos dão sentido ao mundo à sua volta e como o pesquisador 

compreende esse mundo através de sua inserção na realidade social (BRYMAN e BELL, 

2011).  

Easterby et al (1999) corrobora com esta perspectiva afirmando que na fenomenologia 

a realidade não é determinada de forma objetiva, mas construída socialmente de forma 

subjetiva. O observador faz parte do que é observado, procurando entender o que acontece e 

desenvolvendo ideias a partir dos dados coletados através de dedução. Segundo Saunders, 

Lewis e Thornill (2000), o fenomenólogo atenta-se aos detalhes de uma situação para 

compreender o que está acontecendo e considera que a generalização adotada pelos 

positivistas não é de importância crucial. 

Apesar da hegemonia positivista nas pesquisas no campo da administração, pode-se 

observar uma ênfase cada vez maior em pesquisas com características mais subjetivas em que 

os sujeitos interpretam a realidade em que vivem - pesquisas que adotam as perspectivas da 

filosofia fenomenológica. Em pesquisas realizadas no âmbito de ciências como educação, 

serviço social e saúde pública, por exemplo, os pesquisadores empenham-se na realização de 

estudos que, além de conhecer a realidade vivida pelos indivíduos, buscam tentar modificar 

esta realidade (NOVAES e GIL, 2009). 

Diante do exposto, cabe questionar qual posição filosófica seria mais adequada para a 

realização de pesquisas, mas de acordo com Saunders, Lewis e Thornill (2000) a escolha da 

abordagem de pesquisa irá depender da questão apresentada pelo pesquisador, não existindo a 

melhor abordagem, mas a mais adequada para responder a tal questionamento pesquisado. O 

referido autor salienta ainda que, em algumas pesquisas, a utilização das duas abordagens faz-

se necessária.  

Desta forma, a pesquisa em questão apresenta características consideradas mais 

subjetivas, considerando a interpretação que cada indivíduo pesquisado, nesse caso, cada 
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mulher pesquisada, apresenta da realidade vivida na gestão das organizações da qual fazem 

parte, sendo assim considerada uma pesquisa que adota perspectiva da filosofia 

fenomenológica.   

No que se refere ao paradigma filosófico adotado nas pesquisas científicas pode ser 

considerado que tal termo – paradigma - passou a ser divulgado através da obra de Thomas 

Kuhn, que o utilizou para descrever o desenvolvimento das descobertas científicas de forma 

prática (EASTERBY, et al, 1999). Bryman e Bell (2011) complementam afirmando que o 

termo paradigma deriva das revoluções na ciência e pode ser definido como apresenta ao 

pesquisador o que deve ser estudado, qual a maneira para a realização da pesquisa e como os 

resultados devem ser interpretados. 

O modelo de Burrell e Morgan (1979) apresenta quatro paradigmas formados pela 

combinação de categorias referente ao conhecimento proporcionado pela ciência social e 

pelas categorias relativas à natureza da sociedade. Tais paradigmas são considerados peças 

fundamentais para o entendimento de fundamentações epistemológicas e ontológicas da 

pesquisa no campo da administração e são descritos como paradigmas funcionalistas, 

estruturalistas, humanistas radicais e interpretativistas (BRYMAN e BELL, 2011; NOVAES e 

GIL, 2009).  

O paradigma funcionalista está baseado na resolução de problemas orientados a uma 

explicação racional (BRYMAN e BELL, 2011). Ligado ao positivismo, possui uma 

abordagem objetiva e é caracterizado por preocupar-se em explicar a ordem social, o 

consenso, a integração e a satisfação das necessidades. Tem como princípio que toda 

instituição social exerce uma função sendo, portanto, funcional e necessária e as pesquisas 

que são desenvolvidas através desse paradigma tem como objetivo identificar as relações 

manifestas e latentes dos fenômenos sociais (NOVAES e GIL, 2009). 

Com fundamentos na perspectiva marxista, o paradigma estruturalista radical explica 

os acontecimentos a partir dos modos de dominação, das contradições e dos conflitos. Na 

visão dos estruturalistas radicais a sociedade é caracterizada por crises políticas e econômicas 

geradas a partir de conflitos entre as classes. Esse comportamento resulta em transformações 

radicais na sociedade e na emancipação dos seres humanos das estruturas sociais em que 

vivem (NOVAES e GIL, 2009). 

De acordo com Bryman e Bell (2011), o paradigma humanista radical apresenta a 

organização como um arranjo social na qual os indivíduos que dela fazem parte precisam 
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alcançar a emancipação. A pesquisa realizada pelos adeptos deste paradigma é direcionada 

pela necessidade de mudança. Novaes e Gil (2009) complementam afirmando que o 

paradigma humanista radical está estruturado a partir da combinação da visão subjetiva com a 

teoria da mudança radical. A ordem social é entendida como um fruto não do consentimento, 

mas da coerção, dessa forma, segundo os referidos autores, os humanistas radicais, estão 

comprometidos com uma visão de sociedade que destaca a importância de transcender os 

limites existentes na sociedade.    

Ainda de acordo com os autores, o paradigma interpretativista, assim como o 

funcionalista, utiliza uma abordagem social de regulação, mas difere deste paradigma por 

analisar a sociedade de forma subjetiva.  

No paradigma interpretativista tem-se um questionamento sobre a existencia real das 

organizações, parte do pricípio de que a realidade social não existe de fato em termos 

concretos, mas como um produto de experiências intersubjetivas das pessoas e são essas 

pessoas que são responsáveis por construir e manter simbolicamente a realidade. Dessa forma, 

a pesquisa deve ser baseada na experiência de quem trabalha nas organizações, do 

participante e não do observador (BRYMAN e BELL, 2011; NOVAES e GIL, 2009).  

Sendo assim, no intuito de atender aos objetivos propostos pela presente pesquisa, foi 

adotada uma perspectiva interpretativista, considerando que foram analisadas experiências 

vividas por mulheres que ocupam cargos executivos nas organizações sergipanas.  

Após a decisão da pesquisadora acerca do caminho a ser seguido na pesquisa através 

da direção filosófica e escolha do paradigma, faz-se necessário apresentar algumas 

características da pesquisa, como por exemplo, tipo da pesquisa e estratégia adotada. Tais 

carcacterísticas estão descritas nas subseções seguintes. 

 

 

3.2 Tipo da Pesquisa 

 

Quanto ao tipo, as pesquisas podem ser apresentadas como qualitativas e quantitativas. 

Segundo Bryman e Bell (2011), nas pesquisas quantitativas a realidade social é vista como 

objetiva e o pesquisador a observa de forma externa, características presentes na filosofia 

positivista. Já nas pesquisas qualitativas, a ênfase está na qualidade e não na quantidade dos 
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dados analisados, fazendo com que o individuo enxergue o mundo social no qual está 

inserido.  

Na pesquisa quantitativa não é tão aprofundada a busca do conhecimento da realidade 

dos fenômenos, mas sua preocupação está no comportamento geral dos acontecimentos. 

Neste tipo de pesquisa há uma intenção de buscar a precisão dos resultados, contribuindo 

assim para minimizar distorções de análise e interpretação (RICHARDSON, 1999). 

Ainda de acordo com o autor supracitado, na pesquisa qualitativa há uma tentativa de 

compreender, de forma detalhada, os significados e características situacionais apresentadas 

pelos indivíduos pesquisados. Godoy (1995) complementa afirmando que a pesquisa 

qualitativa possibilita a realização de uma investigação de campo com a finalidade de captar o 

fenômeno que está sendo estudado tendo como fonte de dados as pessoas nele envolvidas.  

De acordo com a autora, tal fenômeno pode ser compreendido com maior facilidade 

no contexto em que ocorre e do qual faz parte, devendo ser analisado de forma unificada. 

Neste tipo de pesquisa, é permitido aos pesquisadores o uso da imaginação e a criatividade 

para a condução de trabalhos que explorem novos enfoques, não se apresentando, dessa 

forma, como uma proposta severamente estruturada.  

Ademais, para Patton (2002) a pesquisa qualitativa implica que as crenças, emoções, 

percepções e valores motivam o modo de agir dos indivíduos e que o comportamento possui 

um significado que precisa ser desvelado. Aqui, o pesquisador é capaz de observar de forma 

mais livre e de buscar a compreensão das inter-relações que permeiam a realidade. 

Como características da pesquisa qualitativa, Creswell (2003) destaca que é uma 

forma de investigação interpretativa na qual os pesquisadores fazem uma explanação do que 

vêem, ouvem e entendem. Nessa abordagem é traçado um plano inicial para a investigação 

que não pode ser rigidamente fixado, pois a partir do momento em que o pesquisador inicia 

sua pesquisa de campo, pode haver alterações em todas as fases do processo. 

De acordo com o que fora explicitado, a utilização da pesquisa qualitativa permitirá 

uma melhor análise acerca do modo de gestão executiva feminina, no que se refere ao 

processo de tomada de decisão, liderança, relacionamento interpessoal e comunicação pessoal 

nas organizações da qual fazem parte. Assim, optou-se pela utilização da pesquisa de tipo 

qualitativa com a finalidade de atingir os objetivos propostos neste estudo.  
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3.3 Estratégia de Pesquisa 

 

A estratégia de pesquisa é considerada o plano geral traçado para que o pesquisador 

responda a questão de pesquisa ou, ainda, o modo como os dados serão coletados e 

analisados. O rótulo anexado a uma determinada estratégia não é o mais importante, mas se 

essa ou aquela estratégia é a mais adequada para a investigação dos objetivos da pesquisa 

(SAUNDERS, LEWIS e THORNILL, 2000).  

Segundo os autores supracitados, podem-se considerar estratégias de pesquisa: 

experimento, surveys, estudo de caso, teoria fundamentada, etnografia, pesquisa-ação, estudos 

transversais e longitudinais, exploratórios, estudos descritivos e explicativos. Para esta 

pesquisa foi adotado o método de estudo de caso, com a finalidade de proporcionar uma visão 

mais ampla das principais questões que foram pesquisadas.  

O estudo de caso é definido por Yin (2001, p.32) como “uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo, dentro do seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. Essa técnica de pesquisa permite ao pesquisador utilizar uma variedade de dados 

coletados em momentos diferentes e através de fontes de informações variadas e respondem a 

questões do tipo “como” e “por que” certos fenômenos ocorrem. 

Além disso, o estudo de caso se caracteriza como uma estratégia de pesquisa que 

possui como objeto uma ou mais unidades de análise – um ambiente, um simples sujeito, um 

processo – na qual é(são) avaliada(s) de forma profunda (GODOY, 1995; CRESWELL, 

2003). 

O estudo de caso desta pesquisa é representado por mulheres executivas, ou seja, 

mulheres que ocupam cargos de alta gestão em empresas sergipanas. Cargos esses 

denominados presidência, vice-presidência, diretoria, gerência.  

É um estudo de caso caracterizado como exploratório já que, de acordo com 

Saunders, Lewis e Thornill (2000), estudos de caso exploratórios são aqueles que se propõem 

através de caminhos valiosos, descobrir o que está acontecendo a fim de buscar novos 

conhecimentos e com isso realizar novas perguntas e avaliar os fenômenos através de uma 

nova ótica. 
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Com a finalidade de aumentar a confiabilidade da pesquisa que utiliza como método o 

estudo de caso, a utilização de um protocolo fez-se necessária, pois este instrumento destina-

se a orientar o pesquisador na condução do estudo. O protocolo contém procedimentos e 

regras que devem ser seguidas ao utilizar tal instrumento (YIN, 2001). Para a presente 

pesquisa seguiu-se o protocolo apresentado no quadro 03: 

 

Quadro 03 – Protocolo de Estudo de Caso 

Etapas Procedimentos 
1 Identificar organizações/instituições que possuam mulheres em seu quadro de 

gestores executivos 
2 Estabelecer contato com as executivas  
3 Elaborar um roteiro com tópicos que serão abordados nas entrevistas 
 Agendar entrevistas com as gestoras executivas 
4 Realizar entrevistas 
5 Elaborar relatório do estudo de caso 
6 Analisar os dados coletados nas entrevistas 
7 Elaborar relatório final do estudo de caso 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

3.4 Instrumentos Utilizados na Coleta dos Dados 

 

Quanto à coleta de dados, foi realizado inicialmente um levantamento bibliográfico 

para discussão de perspectivas teóricas acerca da temática em estudo. Para este levantamento 

foram consultados livros, artigos científicos, dissertações e teses, além de anais de congressos 

e eventos científicos. 

Posteriormente foram realizadas entrevistas em profundidade com mulheres que 

ocupam cargos executivos como gerência, diretoria, presidência, dentre outros. Através dessas 

entrevistas foi possível coletar dados suficientes que contribuíram para a realização da 

pesquisa. 

A entrevista, segundo Richardson (1999), é considerada uma técnica importante, a 

qual permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas além de proporcionar 

melhores possibilidades de penetrar na mente, vida e definição dos indivíduos. Gil (1999) 

complementa afirmando que a entrevista é considerada uma técnica na qual o pesquisador se 

apresenta frente ao pesquisado, formulando perguntas com o objetivo de obter informações a 

respeito do interesse da sua pesquisa ou investigação. Tal técnica é considerada, portanto, 
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uma maneira de interação social, na qual há um diálogo assimétrico em que uma parte busca 

coletar dados enquanto a outra fornece as informações. 

De acordo com Saunders, Lewis e Thornill (2000), o uso de entrevistas pode ser útil 

para reunir dados válidos e confiáveis relevantes para as questões de pesquisa e objetivos. 

Para Alves Mazzoti e Gewandsznajder (1999), a entrevista permite tratar de assuntos 

complexos, pois pode explorá-los de forma mais profunda a fim de obter o maior número de 

informações possíveis.  

A escolha pela realização de entrevistas em profundidade deu-se pelo fato de que essa 

técnica, segundo Yin (2001), permite ao pesquisador discorrer sobre o tema em estudo sem 

determinados questionamentos ou condições prefixados.  

Para Roesch (1999), o objetivo primário da entrevista em profundidade é entender o 

significado que os entrevistados atribuem a questões e situações em determinados contextos 

que ainda não foram estruturados anteriormente a partir das suposições do pesquisador. 

Na realização das entrevistas utilizou-se um roteiro semi-estruturado apresentado no 

Apêndice 01, que serviu de orientação para garantir a presença das questões que a pesquisa 

tem por finalidade responder. O roteiro com perguntas semi-estruturadas permitiu à 

pesquisadora direcionar a entrevista e adaptar perguntas de acordo com as respostas obtidas, 

ou ainda, com a finalidade de acrescentar informações pertinentes à resolução dos 

questionamentos.  

 Para Marconi e Lakatos (2003), pelo fato da flexibilidade e profundidade das 

entrevistas semi-estruturadas, o pesquisador pode solicitar mais esclarecimentos sobre 

determinado aspecto da entrevista, possibilitando, com isso, a aquisição de mais dados que 

podem ser considerados relevantes e que previamente não estariam inseridos no roteiro da 

entrevista.  

As entrevistas foram gravadas com a utilização de gravador digital e posteriormente 

transcritas de forma integral, permitindo à pesquisadora, através da sua percepção, analisar os 

dados coletados. Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento das entrevistadas.  

Os encontros com as entrevistadas duraram cerca de uma hora, sempre havendo uma 

conversa informal no início para apresentação e esclarecimentos acerca da pesquisa, um 

momento para a entrevista com a exposição dos relatos apresentados pelas gestoras e, 

finalmente, um momento dedicado aos agradecimentos e outras considerações.    
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3.5 Seleção das Entrevistadas 

 

As entrevistadas selecionadas para a coleta de informações foram mulheres que 

ocupam cargos executivos em instituições tanto do âmbito público quanto particular no estado 

de Sergipe, sendo este o principal critério para a seleção. 

Inicialmente foi organizado um banco de dados de instituições sergipanas que 

possuem em seu quadro de colaboradores mulheres que ocupam cargos de gerência, diretoria, 

vice-presidência e presidência. Esse levantamento foi realizado de forma intencional a partir 

de informações e conhecimento da própria pesquisadora e de informantes-chave. 

Foram selecionadas vinte empresas sergipanas que possuíam mulheres com as 

características descritas acima. A partir daí, foram realizados contatos prévios com as 

possíveis entrevistadas, com a finalidade de explicar os objetivos da pesquisa e solicitar a 

colaboração das mesmas do fornecimento de informações. Em seguida foram agendadas as 

entrevistas.   

Por tratar-se de mulheres que ocupam posições da alta gestão nas instituições, o 

contato tornou-se difícil, pois algumas gestoras não dispunham de tempo para concessão da 

entrevista ou não puderam, por motivos alheios à pesquisadora, participar da pesquisa. 

Dessa forma, o quantitativo participante da entrevista deu-se por disponibilidade e 

acessibilidade às entrevistadas, verificando a disposição e interesse da pessoa em colaborar 

para a realização da pesquisa. Assim, dez gestoras participaram da entrevista, fornecendo 

informações relevantes ao objetivo do estudo. 

As gestoras entrevistadas ocupam cargos de presidência, vice-presidência, diretoria, 

superintendência, gerência e secretária de Estado. As empresas as quais pertencem as gestoras 

são instituições públicas e particulares situadas no estado de Sergipe, dentre elas: Assembleia 

Legislativa do Estado de Sergipe, Petrobrás, Unimed, Construtora Celi, Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Sergipe, Federação Nacional dos Enfermeiros/Sindicato dos 

Enfermeiros do Estado de Sergipe, Secretaria de Defesa Social e da Cidadania do Estado de 

Sergipe e uma Instituição de Ensino Particular da cidade de Aracaju.  

O número de gestoras foi delimitado atendendo, além do critério de acessibilidade, ao 

critério de saturação e redundância, ou seja, a pesquisadora decidiu por esse número ao 
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perceber que as informações fornecidas pelas executivas entrevistadas passaram a se repetir, 

não oferecendo, portanto, dados novos para a conclusão da pesquisa. 

 

 

3.6 Método e Instrumentos Utilizados para a Análise dos Dados Coletados 

 

Para apreciação das informações coletadas foi utilizada a análise de discurso. Tal 

método de acordo com Vergara (2005) visa apreender como uma mensagem é transmitida e 

ainda explorar o seu sentido. Para o autor, analisar o discurso implica considerar tanto o 

emissor quanto o destinatário da mensagem bem como o contexto no qual o discurso está 

inserido, tendo como foco a forma como a linguagem é produzida e interpretada em um 

determinado contexto.   

A análise de discurso consiste em uma técnica de análise que explora as relações entre 

discurso e realidade, verificando como os textos são feitos, carregando significados por meio 

dos processos, sendo sempre considerada uma análise crítica. Diferentemente da análise de 

conteúdo que procura relatar os significantes, a análise de discurso busca relatar o significado 

(MOZZATO, 2010). 

Desta forma, a análise da presente pesquisa buscou relatar o significado dos dados 

obtidos, apresentando análises da realidade pesquisada, enfatizando o contexto no qual o 

discurso está inserido.  

Inicialmente foi realizada uma leitura geral das entrevistas transcritas com a finalidade 

de obter informações gerais a respeito da temática pesquisada. Em seguida, a leitura foi 

realizada de forma mais detalhada, visando buscar informações que respondiam aos objetivos 

da pesquisa. Essas informações foram separadas em categorias e analisadas de acordo com o 

referencial teórico pesquisado e apresentado nesta pesquisa.  

Para auxiliar na organização e separação das frases, palavras e demais fragmentos dos 

textos das entrevistas em categorias foi utilizado o software N-Vivo9.  

Em seguida serão apresentadas as impressões obtidas nas entrevistas realizadas com as 

gestoras executivas. Estas estão organizadas em subseções baseadas nas quatro categorias 

analisadas para facilitar a compreensão do leitor.  
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4 A ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Nesta seção são apresentadas as análises realizadas a partir do objetivo principal da 

presente pesquisa, a saber: analisar como as executivas percebem as inovações e 

permanências no seu modo de gestão em relação às características da gestão masculina no 

tocante às categorias de processo decisório, estilo de liderança, comunicação pessoal e 

relacionamento interpessoal. 

Como mencionado anteriormente, a escolha dessas categorias deu-se por serem 

consideradas habilidades humanas essenciais para que as atividades organizacionais sejam 

consideradas eficazes e bem-sucedidas. 

Além de breves definições acerca das categorias supracitadas, a seção que segue 

apresenta os relatos das executivas que foram entrevistadas, respondendo a perguntas a partir 

de cada categoria, além da análise da pesquisadora referente aos comentários das respostas 

obtidas pelas gestoras. 

Vale ressaltar que não se pretende, com esta análise, chegar a conclusões definitivas 

quanto ao que é considerado inovador na gestão executiva feminina, mas contribuir para uma 

maior aproximação ao conhecimento da temática eleita e auxiliar futuros estudos que tratam 

desta mesma problemática. 

 

 

4.1 O Processo Decisório 

 

Decidir, tomar uma decisão, escolher, optar são palavras, que segundo Yu (2011) que 

traduzem o sentido de assumir um caminho, um fluxo de ações com a finalidade de obter 

resultados que já são esperados.  

Os autores Torres Junior e Moura (2011) elegeram uma definição que consideraram 

sintética e que traz a vantagem de amoldar-se às diferentes situações. Tal definição é 

apresentada por Howard e Matheson (1983): “tomar decisão é alocar irreversivelmente 

recursos”. A explicação dada para irreversível é de que, uma vez que os recursos são 

alocados, qualquer manifesto para reverter a decisão implicará em perdas. 
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Para complementar, Torres Junior e Moura (2011) afirmam que tomar uma decisão de 

forma segura significa realizar escolhas dentre alternativas existentes. Essas escolhas 

precisam combinar os recursos e os caminhos da ação para que possam atingir determinadas 

preferências, tendo em vista perspectivas e resultados associados a cada alternativa. 

Optar pela melhor alternativa e encontrar uma solução considerada ideal para um 

determinado problema irá depender da análise dos benefícios e prejuízos que cada escolha 

efetuada pode gerar (YU, 2011). 

A decisão é considerada por Torres Junior e Moura (2011) como um processo, pois é 

algo que flui e que possui etapas interdependentes, é considerada como um tecido que se tece 

a cada passo e movimento na construção de uma nova situação mais próxima de nossas 

preferências. Decidir é algo que pode ser ensinado e treinado, é um caminho. 

Ainda de acordo com os referidos autores, do geral ao particular, a tomada de decisão 

é considerada uma ciência que pode e deve ser ensinada, sem prejuízo da arte a que cada 

gestor venha adicionar a partir de suas experiências. Portanto, a tomada de decisão é arte e 

ciência.  

No processo decisório, segundo Einhorn e Hogarth (1981), muitas decisões tomadas 

sofrem influências comportamentais e ambientais. Mesmo quando existe um planejamento 

para a tomada de decisão, podem ocorrer mudanças quando influenciadores interferem nesse 

planejamento, o que leva gestores a decidir pela solução que será considerada a melhor para 

aquele determinado momento. 

Quando o assunto é tomada de decisão no cenário das organizações, geralmente, ela é 

considerada individualmente, quando técnicas e ferramentas variadas são empregadas de 

maneira que se chegue a uma decisão que ocorre nas unidades organizacionais menores, como 

por exemplo, divisões, departamentos ou simplesmente pessoas. No entanto, muitas decisões 

possuem um nível mais amplo, são consideradas decisões organizacionais e, para que possam 

ser efetivas, é necessário que haja uma harmonização das decisões de unidades menores da 

organização de acordo com seus respectivos limites de autoridade e responsabilidades (LIMA, 

2011). 

Diante do explicitado acerca do processo de tomada de decisão, pode-se observar que 

é necessário ao tomador de decisão conhecimentos e qualificações específicas para realizar 

esse processo. As decisões organizacionais demandam cada vez mais profissionais com 

formação ampla e contínua, o que, de acordo com Lima (2001), vem proporcionando um 
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aumento da participação feminina nos cargos de gestão das organizações, pois o avanço no 

nível de escolaridade feminino faz com que as mulheres passem a interessar-se na 

participação em cargos com níveis cada vez mais elevados nas organizações, ou seja, os 

cargos responsáveis pelo processo decisório nas instituições. 

Diante dessa realidade, Belle (1996), apresenta que o acesso a cargos de 

responsabilidade traz para a mulher o dilema da construção de uma nova identidade, que 

ficaria dividida entre a feminilidade absorvida pela educação e o padrão masculino presente e 

majoritário nas empresas em geral. Essa construção de identidade dá-se baseada nas 

características culturais do ambiente organizacional, levando, muitas vezes, as mulheres a 

assumir determinadas características centralizadoras, dominadoras e autoritárias. 

Para Lima (2001), com o ambiente organizacional arraigado de valores e pressupostos 

masculinos, capazes de influenciar seus membros, ocorre uma tendência à masculinização do 

estilo feminino de gerenciar. As mulheres passariam a adotar comportamentos mais rígidos e 

autoritários, característicos da forma masculina de gerir.  

Porém, depoimentos das gestoras entrevistadas para esta pesquisa apresentam 

informações que vão de encontro aos relatos dos autores supracitados. 

Perguntado às gestoras entrevistadas como ocorre o processo de tomada de decisão, 

obtivemos as seguintes informações: 

 

Com relação ao processo de tomada de decisão ele acontece através 

de um trabalho em equipe. Possuo uma equipe e assessores que me 

ajudam tanto nos trabalhos aqui da capital quanto no interior. Eles 

participam comigo da análise dos problemas e na hora da 

decisão”(...)“ todos esses são meus assessores e que me assessoram 

muito bem.” “A equipe é formada por homens e mulheres e não 

percebo aqui nenhum querer se destacar mais que o outro” (...)“ Uma 

coisa interessante é que eu cheguei a esse cargo mas eu passei pelos 

outros todos, então eu tenho conhecimento de causa. Então eu 

conheço as dificuldades que a gente passa, que os diretores passam e 

que eu passei também, mas as soluções são viáveis, e sempre vão 

surgir coisas novas, lógico. Mas eu não sinto muito, a gente aqui se 

reúne pro almoço uma vez por semana com os diretores aqui mesmo 
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na sede todos se respeitam. Lógico que existe aquele preconceito: é 

mulher. Ah, você tem o coração mole. Se você fosse homem, você não 

pensaria assim. Ou seja, tem que administrar com a cabeça, não com 

o coração. Mas não ligo pra isso. Sei que ser mulher, ter coração 

mole e governar com o coração não tá errado não, porque senão a 

gente não tinha chegado aonde chegou.  

 

Neste depoimento pode-se perceber a presença de um trabalho em equipe e a ênfase no 

respeito ao outro e ao trabalho desenvolvido pelo colega de equipe. É percebido também que 

a gestora possui conhecimento dos demais cargos subordinados ao seu, sendo isto considerado 

um facilitador no momento de conhecer o problema e tentar solucioná-lo ouvindo a sua 

equipe. 

Apesar ainda da existência de alguns preconceitos ou observações em relação ao 

comportamento feminino para gerenciar, a entrevistada não leva isto em consideração. Assim 

como nos relatos do depoimento supracitado, no depoimento seguinte também é percebida a 

participação da equipe no processo decisório. 

 

Nunca tive medo de ouvir e de estar errada naquilo que eu pensava. 

Sempre ouvi os meus colaboradores. Agora uma coisa que eu nunca 

deixei foi de decidir. Eu sempre digo para meus colaboradores: vocês 

podem até me cobrar de haver tomado uma decisão equivocada, mas 

nunca de não haver decidido. Tenho dito sempre que ouço a todos, 

mas quem decide sou eu. Porque quem responde pela decisão sou eu. 

Não posso dizer que foi um equivoco porque foi uma decisão tomada 

pelo colaborador, não, fui eu que tomei. Sempre tomei decisão 

pautada pelas informações dos colaboradores, mas assumindo a 

decisão.  

 

No depoimento apesar de haver a participação da equipe a gestora deixa bem claro na 

sua fala que toda e qualquer responsabilidade pela decisão tomada é dela. Embora haja a 

necessidade de ouvir os colaboradores com a finalidade de coletar informações acerca do 

problema, a decisão e a responsabilidade por tal determinação é sempre da gestora. Para a 
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entrevistada, o trabalho em equipe é sempre importante, ouvir o colaborador é considerado 

fundamental, mas como gestora seu papel é assumir as responsabilidades pela gestão. Para 

ela, ainda que delegue atividades e cobre informações, a responsabilidade final deve ficar com 

a pessoa que está responsável pela administração geral daquela equipe. 

Os depoimentos que seguem apresentam uma linha de informações semelhantes no 

que diz respeito ao processo de decisão junto com a equipe, como podem ser observados: 

 

O processo, ele ocorre em equipe. Delego algumas funções, algumas 

atividades e cobro depois. Até porque as decisões e iniciativas não 

podem partir de um contexto individual. Eu levo em consideração o 

que é melhor para o coletivo, ainda que a decisão possa trazer 

alguma consequência negativa para mim enquanto pessoa.  

 

A gestora no depoimento acima acentua a importância da sua equipe de trabalho, 

relatando que o processo decisório é preciso acontecer em conjunto. Para ela embora o 

resultado da decisão possa trazer-lhes algum problema de cunho pessoal, a decisão é tomada 

para atender a toda a equipe. 

No relato da executiva abaixo percebe-se também a participação da equipe nas 

decisões tomadas. A gestora acentua também a preocupação na comunicação da decisão 

quando o processo ocorre de forma que não possa contar com a presença da equipe.  

 

A decisão é participativa. Normalmente ouço meus colaboradores e 

também comunico a decisão quando acredito ser a melhor. Mesmo 

quando a decisão não é tomada de forma compartilhada é feita uma 

comunicação para todos da decisão que foi tomada. 

 

No depoimento seguinte a gestora relata a importância da comunicação e contato 

com a sua equipe para tomar as decisões. Devido à sua rotina de trabalho, em algumas 

situações ou momentos ela não pode estar presente ou participar efetivamente das atividades, 

desta forma, as informações fornecidas pelos seus colaboradores é considerada fundamental 

para auxiliar no processo decisório.   
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 Para tomar uma decisão procuro muito ouvir as pessoas que 

trabalham comigo. As pessoas que fazem parte do setor. Elas trazem 

informações a respeito das rotinas que não tenho acesso diário. E isso 

facilita no momento de tomar uma decisão. A decisão final é sempre 

tomada pela gestora, que sou eu, mas com a participação e escuta dos 

meus subordinados diretos.  

 

Pode-se perceber através dos relatos supracitados que não há uma autoridade rígida ou 

uma centralização de poderes no processo de tomada de decisão. Apesar de se ter uma 

responsabilidade pessoal e profissional pela tomada de decisão, não centralizam o processo. 

Há um trabalho em equipe, seja para exercer alguma atividade delegada pela gestora ou ainda 

o fornecimento de informações para que se possa tomar a decisão mais conveniente. 

Corroborando as informações coletadas e aqui analisadas, Welch (2002) afirma que 

existem diferenças consideradas importantes no estilo masculino e feminino de tomar 

decisões. Os homens tendem a encarar uma situação decisória como um desafio intelectual, 

evitando ouvir outras pessoas e decidindo com agilidade, pois entendem tais ações como uma 

representação de capacidade e de independência. Já as mulheres, tendem a perceber tais 

situações como uma oportunidade para a construção de relacionamentos e até obtenção de 

consenso, sem, no entanto, sentirem-se piores pelo fato de precisar consultar outras pessoas. 

 

O processo de decisão aqui na empresa, pelo menos no que diz 

respeito aos setores que estão sob a minha gestão, é bem tranquilo. É 

sempre um processo realizado em conjunto, em equipe. Meus 

colaboradores e eu e, ainda, algumas vezes envolve também meus 

superiores imediatos, no caso os diretores. Quando a decisão é 

tomada com a participação da equipe, você consegue como gestor, 

aproximar mais as pessoas que trabalham com você e isso 

proporciona um melhor relacionamento entre todos, proporciona 

mais confiança. 
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Para a gestora mencionada acima, contar com a equipe para tomar uma decisão vai 

além da contribuição com informações. Ela considera importante a estreita relação que é 

gerada a partir da confiança dada ao colaborador para participar de atividades como o 

processo decisório, por exemplo. Proporcionar aos membros da equipe a participação em tais 

atividades, segundo a gestora, contribui também para o relacionamento interpessoal. 

No relato abaixo a gestora além de mencionar o trabalho realizado em equipe, registra 

a importância das informações fornecidas pela sua equipe a respeito de atividades da qual não 

possa participar em determinado momento devido à realização de outras atribuições.   

 

Procuro sempre ouvir a minha equipe. No meu caso, como são 

decisões macro, que muitas vezes envolve uma comunidade inteira, 

escutar minha equipe, meus assessores é fundamental. Preciso de um 

retorno do que acontece em lugares e horários em que não posso 

estar presente. Em alguns casos, uma informação advinda desses 

momentos é crucial para a decisão final. Sempre falo para meus 

assessores que o papel deles é muito importante, filtrando 

informações, coletando... Não tenho medo de ouvi-los, pelo contrário. 

Também não considero que contar com essa “ajuda” da equipe 

diminui a minha responsabilidade na decisão.   

 

Como se pode observar através das informações fornecidas pelas executivas, tomar 

decisão nas organizações é uma atividade realizada em equipe. É dado ênfase no saber ouvir, 

coletar informações, participação de todos, para que possam tomar a decisão mais adequada. 

Essas atitudes, como já fora mencionado, não fazem com que as mulheres entrevistadas 

sintam-se incapazes de tomar uma decisão sozinha, pelo contrário, elas valorizam o trabalho 

em equipe, pois dá a oportunidade aos seus colaboradores de participar junto a elas da 

administração das atividades nas organizações. 

Para as executivas entrevistadas, saber ouvir sua equipe e contar com a colaboração 

das pessoas nos processos de tomada de decisão, é considerada uma característica diferente da 

gestão masculina. Corroborando as informações de Welch (2002) quanto às diferenças 

importantes presentes nos estilos masculino e feminino de tomar decisões, as entrevistadas 

consideram essas diferenças como características inovadoras em suas gestões. Consideram 
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que algumas das características por elas apresentadas nas tomadas de decisão, apesar de não 

serem consideradas totalmente novas, são considerados processos novos, no modo de agir e 

conduzir a sua equipe. 

Continuando a análise das informações obtidas através do questionamento às gestoras, 

a subseção seguinte, relata o estilo de liderança apresentado pelas mulheres que foram 

entrevistadas. 

  

 

4.2 O Estilo de Liderança 

 

Liderança é uma tarefa, uma função que pode ser aprendida. (BENNIS, 1995). Desta 

forma não é considerada uma característica puramente masculina ou puramente feminina, não 

é uma questão de gênero, é uma questão de conhecimento, aprendizagem. O que se pode 

considerar são diferenças na maneira como a liderança é apresentada por cada gestor em suas 

organizações. 

De acordo com Manning (2002), há diferenças entre a imagem masculina e a imagem 

feminina de liderança. Homens e mulheres possuem características diferentes e assumem 

posturas diferentes quando ocupam funções de liderança. Para o autor, as mulheres possuem 

uma tendência a seguir um estilo direcionado ao relacionamento interpessoal, enfatizando o 

apoio e o desenvolvimento de seus colaboradores. 

No depoimento que segue a gestora demonstra a importância da preocupação com o 

outro e relata que é possível possuir uma postura de liderança com seus colaboradores sem 

necessitar utilizar características ostensivas. 

 

Em minha trajetória como gestora, nunca tive minha autoridade 

questionada por ser mulher, mas também sempre me coloquei numa 

postura altiva sem ser arrogante e sempre me preocupando muito com 

cada um, sempre ouvindo muito cada um deles, sempre valorizando a 

opinião de cada um, sempre discutindo as atitudes. Com um jeitinho 

feminino a gente tenta conquistar. 
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Complementando as informações do relato anterior, a gestora no próximo depoimento 

ressalta a importância da afetividade e do relacionamento entre as pessoas. Para ela, 

proporcionar um cordial ambiente de trabalho é favorável para o desenvolvimento da sua 

gestão.  

Não tenho dificuldade em exercer minha liderança. Considero-me 

muito sensata nas minhas decisões, busco sempre a afetividade no 

ambiente de trabalho. Procuro sempre pensar que aqui não tenho 

funcionários, tenho pessoas desenvolvendo uma atividade. Considero 

que as mulheres são melhores líderes porque têm mais sensatez em 

suas atitudes, por isso procuro ver também o lado pessoal do 

ambiente e em retorno tenho uma dedicação maior dos meus 

subordinados. 

 

As gestoras entrevistadas nesta pesquisa consideram que atualmente não há tantos 

percalços para exercer a liderança feminina. Algumas apontaram uma dificuldade no início de 

suas trajetórias profissionais, por parte de gestores e até colaboradores do sexo masculino, em 

aceitar a presença de uma mulher no comando de alguma função, mas mesmo diante dos 

entraves não houve grandes problemas na gestão e elas acabavam conseguindo liderar bem as 

suas equipes, como pode ser notado nos relatos transcritos em seguida: 

 

Houve certa dificuldade no início. Na primeira unidade que assumi, 

eu não tinha policiais civis. No interior basicamente a polícia civil 

sobrevive de delegados e escrivães, polícia nós não temos. Na época 

que eu entrei, há 11 anos atrás, nós não tínhamos uma central de 

polícia no interior, então era pior a situação. Então quando eu assumi 

a unidade eu acho que eu era chefe de mim mesma, os outros que 

faziam parte daquela unidade ali eram policiais militares. Então eu 

tive algum problema no início com alguns policiais militares, 

especialmente com o chefe do destacamento que era uma pessoa mais 

antiga, mais velha, então acho que ele não via com bons olhos a 

figura feminina ali na unidade e não aceitava muitos comandos. 
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Porque na realidade eu que deveria comandá-lo e ele que deveria 

comandar os subordinados dele, só que mulher espaçosa já cheguei 

com meu jeitinho lá e os soldados acabavam que faziam o que eu 

pedia. Eu não mandava, eu pedia e eles obedeciam. E o meu interesse 

não era mandar, meu interesse era que o problema fosse solucionado. 

 

No depoimento acima, a executiva ressaltou a dificuldade inicial em assumir uma 

postura de liderança quando se tem em uma equipe pessoas com idade mais avançada e um 

maior tempo de trabalho e, além disso, preconceituosas quanto à ocupação feminina em 

unidades anteriormente ocupadas em sua grande maioria pelo gênero masculino. Apesar da 

dificuldade no início da carreira, a gestora enfatiza que conseguiu, utilizando características 

femininas, conquistar o espaço de líder e desenvolver suas atividades contando com a 

colaboração da equipe. 

A dificuldade inicial também esteve presente na gestão da executiva seguinte, 

principalmente por ser do sexo feminino e ocupar uma posição que anteriormente contou 

sempre com a presença de gestores do sexo masculino. Para ela, a conquista de um espaço 

ocasionou a utilização de características mais rigorosas, necessárias para que pudesse de certa 

forma, além de defender seu espaço, defender-se também de forma pessoal.  

  

Não tenho dificuldade alguma entre os meus pares. Entre os outros 

sindicalistas no início sim. Hoje não, mas quando eu comecei, eu era 

a única mulher na presidência, pois os maiores sindicatos eram 

liderados por homens. Eu assumi, tive que ocupar espaço de uma 

forma altiva para ser vista, notada. Com alguns gestores públicos eu 

tive problemas sérios, um inclusive queria me bater. Por pouco não 

apanhei em uma reunião. Já tive casos de alguns gestores gritarem e 

eu ter que gritar mais alto. Caso de um prefeito do interior bater na 

mesa e eu ter que bater também. Precisei me impor e falar. Hoje não 

passo por essas situações, mas no início foi muito complicado por ser 

mulher. 
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Nos depoimentos acima, como pode ser notado, houve no início alguns obstáculos que 

foram superados no decorrer da gestão das executivas. É interessante ressaltar que essas 

gestoras ocupam posições consideradas tipicamente masculinas. Em sua maior parte do 

tempo, esses cargos foram ocupados por homens e, receber uma mulher para administrar as 

funções, para muitos colaboradores, inicialmente, foi considerado um problema.  

Para as gestoras, as características femininas ajudam no momento de cativar e 

conquistar a confiança dos colaboradores. A solução, de acordo com uma delas é não usar a 

imposição, mas conversar, pedir e explicar. A partir daí as mudanças vão acontecendo e as 

pessoas podem participar como membro efetivo da equipe. No depoimento abaixo a gestora 

ressalta que o envolvimento de sentimentos ajuda na aproximação dos colaboradores com os 

gestores. Para a gestora a autoridade não é fruto do poder, mas da importância que se dá ao 

colaborador como pessoa, é fruto da conquista de cada membro da sua equipe. 

 

Nunca tive problema de comando com os homens, eu praticamente 

trabalho só com homens. Hoje que a construção civil abriu mais 

espaço para as mulheres e aí tenho algumas mulheres na equipe, mas 

antes era só homens, muito raramente eu trabalhei comandando uma 

mulher e digo assim... nunca tive problemas de comando. 

Interessante, eu não sei se por conta do meu perfil de achar que 

naquele momento eu tinha que ter aquela postura. Não uma postura 

masculina, muito pelo contrário, sempre fui muito vaidosa, gosto de 

me arrumar, sempre usei salto, me maquiei, sempre fui feminina e 

sempre tratei todos muito bem, assim, acho que a autoridade ela 

decorre do... parece até piegas, mas do amor você distribui para 

aquelas pessoas da atenção que você dá, do carinho, dos seus 

comandados sentirem que você realmente se importa com ele, então 

dai nasce a autoridade, porque o poder em si eu já teria por conta do 

cargo. 

 

 No depoimento que segue, a gestora ressalta a importância do espaço ocupado pelas 

mulheres atualmente, principalmente em cargos políticos. A mulher ocupar uma função 

política para a executiva, nem sequer era considerado. Atualmente as mulheres ocupam 

inúmeras funções na política, não só no estado de Sergipe, mas mundialmente. A presença da 
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liderança feminina no âmbito da política rompe paradigmas no que diz respeito aos direitos 

igualitários nas representações políticas mundiais. 

 

A mulher vem ocupando um espaço que antes só se via a presença 

masculina. Minha posição atual, por exemplo, sempre foi ocupada 

por homens. Sou a primeira mulher aqui no estado a assumir essa 

cadeira. Para chegar até aqui, onde estou hoje, já passei por outras 

funções que também exigiam postura de liderança e não senti 

dificuldade. Claro que alguns colegas tentaram inferiorizar, pelo fato 

de ser mulher. Mulher na política, só apoiando o marido, nunca 

assumindo uma função, a função maior era ser primeira dama, mas 

conseguimos ocupar espaço e estamos aqui, na presidência. Estamos 

até na presidência do país... Nunca baixei a cabeça, por me sentir 

menos preparada ou incapaz, nunca. Sempre fui altiva, com jeito 

feminino, claro, mas sempre liderei com postura, segurança, não com 

autoritarismo, mas com determinação.    

 

Burke (1994) levanta um questionamento quanto ao comportamento feminino e debate 

se quando as mulheres ocupam posições de liderança elas notam-se primeira e exclusivamente 

como tal, adotando uma postura semelhante a de seus colegas gestores do sexo masculino ou 

se elas colocam-se como representantes da classe feminina, assumindo características mais 

femininas e prestando mais atenção aos problemas enfrentados pelas mulheres. Diante desse 

questionamento, as executivas entrevistadas foram questionadas se em suas gestões adotavam 

uma postura similar a da gestão masculina. 

Em sua maioria, as executivas relataram não utilizar características consideradas 

masculinas em suas gestões. Nos depoimentos abaixo, as executivas ressaltam o mérito da 

gestão mais afetuosa e democrática, utilizando-se de sentimentos e características mais 

femininas para exercer a liderança. 

 

Prefiro administrar a questão da autoridade com carinho, com amor, 

com atenção aos meus comandados. Procuro saber o que está 

acontecendo ao meu redor, acho que isso é uma característica muito 



76 
 

positiva. Eu consigo ter o controle da situação, sem precisar usar 

características mais masculinas, tipo autoritarismo, indiferença aos 

problemas pessoais. Meu comportamento mais humano, mais de mãe, 

não sobrepõe a minha gestão. Procuro sempre ter um objetivo, eu 

tenho que chegar ali, então quero que os meus subordinados cheguem 

ali junto comigo. 

 

Tenho um perfil despojado. Não considero as regras como uma 

imposição, mas algo que resolvemos apresentando os pontos em uma 

conversa. Sempre levei minha gestão de maneira mais natural 

possível. Tenho muito poucos problemas com a liderança. Alguns 

colegas homens até me diziam que o único defeito meu era ser 

“mãezona”. Então sou mulher e utilizar meu jeito feminino na minha 

gestão não me traz problemas, pelo contrário.  

 

Como mencionado anteriormente, em sua grande maioria e na sua forma de 

interpretação, as gestoras entrevistadas consideram utilizar características mais femininas na 

forma de liderar. Algumas são enfáticas em sua resposta, deixando claro que não utilizam 

características masculinas, como no depoimento da gestora abaixo. Para ela é necessário que 

as mulheres assumam o gênero feminino e as características do gênero feminino, já que a 

postura de líder depende do conhecimento adquirido e não do gênero a qual pertence.  

 

Não utilizo características masculinas na minha gestão. Acho até que 

um grande desafio da gestão feminina é não ter medo de ser mulher, 

não ter medo de se tornar mulher. Você não precisa ser homem, 

reproduzir modelos masculinos para gerir bem uma organização. O 

que vai fazer você liderar é o conhecimento que você tem. Você pode 

se tornar frágil quando preciso, pode ser forte quando preciso, pode 

ser vaidosa, colocar um brinco, um batom. Você precisa ser você 

mesmo, ser mulher. 
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No depoimento abaixo, a gestora menciona que não existe um modelo de gestão a ser 

seguido. Principalmente quando esse modelo apresenta ações arrogantes como gritar, falar 

grosso, dentre outras. Para a gestora sua administração não segue regras ou reproduções 

anteriores, apenas é seguida do jeito que ela determina que tenha que ser administrado.  

 

Algumas mulheres entendem e até acham que o padrão masculino deu 

certo porque se firmou tantos anos. Elas acreditam que reproduzir 

esse modelo fará a gestão dela dar certo, como se a condição de dar 

certo como gestora fosse uma reprodução do padrão, o bater na 

mesa, o falar grosso, o gritar. Penso que é uma forma equivocada. 

Não acredito que o padrão tenha dado tão certo, tanto que é 

questionado. Portanto a gente não precisa reproduzir. Então eu não 

utilizo padrões masculinos na minha gestão. Eu simplesmente 

administro como tem que ser do meu jeito, feminino mesmo. 

 

A gestora seguinte ressalta que as mulheres não devem temer em realizar suas 

atividades, ocupar determinadas funções ou agir de determinada maneira pelo fato de ser 

mulher. Ela considera que as mulheres tendem a recuar e a não enfrentarem os desafios que 

lhes são propostos. Assim considera-se destemida, conseguindo enfrentar os obstáculos que 

por ventura surjam em sua gestão.    

 

Não acho que utilize características masculinas na minha gestão. Eu 

acho que uma coisa que eu tenho, é que sou destemida. Tem gente que 

chega pra mim e fala: “rapaz você é uma mulher”. É que realmente 

eu não tenho papas na língua pra falar as coisas. Eu falo, procuro ser 

justa, mas não tenho medo, não me intimido. Ninguém venha gritar 

comigo que vai ter de volta. Isso eu não percebo geralmente nas 

mulheres, geralmente as mulheres tendem a recuar, mas eu não 

consigo recuar, isso eu encaro como um desafio. Apesar de não 

perceber essa característica nas mulheres não considero que seja 

masculina, considero que seja uma característica própria, minha, 

pessoal.  
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Para March (1994), a adoção de comportamentos masculinos pelas mulheres, acontece 

de forma inconsciente, pois os indivíduos possuem identidades consideradas múltiplas, 

avaliando que o meio determina a identidade.  

No entanto, nas respostas obtidas com as entrevistas, observa-se que algumas gestoras 

relataram adotar características masculinas em suas gestões, mas não o fazem de forma 

inconsciente, pelo contrário, elas assumem o uso dessas características e ainda afirmam que as 

utilizam não por acreditar que as características da gestão masculina são as mais corretas e 

que devem ser seguidas, mas porque acreditam que os dois estilos se completam e que a 

junção de características masculinas e femininas faz surgir um novo estilo de gerenciar sem 

necessariamente ser denominado masculino ou feminino. Podemos observar essas afirmações 

nos depoimentos que seguem. 

 

Eu trago algumas características masculinas na minha gestão. 

Porque um completa o outro, tem que aprender com o que dá certo. 

Nada no mundo foi inventado, a gente foi copiando. Então me espelho 

em muitas coisas do meu antigo chefe, em algumas atitudes dele. Eu 

tinha muita deficiência em cobrar, eu já tinha aprendido a delegar, 

agora cobrar...,  especialmente quando você tem carinho pela pessoa, 

quando você é amigo, aí você tem dificuldade de dar uma ordem mais 

firme e dizer eu quero que seja assim. Eu tinha muita dificuldade 

nisso por colocar muitas vezes o coração na frente da razão, por não 

querer me indispor com fulano ou com fulana porque não quero 

pedir, mas tem horas que você tem que cobrar. Tem momentos na 

administração que não se pode ser tão democrática, e me espelhei em 

algumas atitudes dele para aprender isso. 

 

Trago algumas características masculinas para a minha gestão 

porque considero que são boas e eu entendo que não é porque o 

homem é melhor ou pior, apenas acho que as coisas se completam. As 

características que trago, são exemplos de antigos superiores meus 

que considerei características essenciais. Acho que temos que dosar, 
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talvez até eleger na equipe um anjo bom e um anjo mau,  um exigente 

e um bonzinho e inverter os papéis porque homens e mulheres 

transitam muito nos dois papéis. Tudo depende do momento. Uma 

hora você é generoso, é sensível, outra hora você já não é, mesmo 

como mulher. A diferença é que a mulher mesmo com raiva ela passa 

uma tranquilidade que é muito natural. Acho que as características 

masculinas e femininas devem ser usadas em um conjunto, nos 

momentos certos e nas doses certas. 

 

Algumas características masculinas estão presentes na minha 

administração sim, não porque elas são as melhores, é porque 

acredito que a gente precisa aprender a mesclar a experiência 

masculina com o que a gente sente, com nossos sentimentos que é 

uma característica mais feminina... Qual a melhor solução, qual é a 

melhor saída ali. É só ser masculino, é só ser feminino, acho que não. 

Então nós temos que unir as duas coisas. 

 

Como pode ser observado, as gestoras não enfatizam as características masculinas 

como melhores e que devem ser seguidos pela sua gestão, mas que podem ser utilizados de 

forma complementar. Assim, utilizando-se dos estudos da inovação nos processos voltados à 

criatividade, temos um conceito de imitação criativa, no qual Joahansson e Lindberg (2010) 

apresentam como sendo novas ideias baseadas na modificação de ideias já existentes. Assim, 

pode-se considerar que as gestoras utilizam ideias existentes advindas dos gestores 

masculinos, mas introduzem características femininas, surgindo daí, características que 

ajudam no desenvolvimento das atividades administrativas. 

Quando questionadas quanto à existência de algum ponto fraco na liderança feminina, 

a maioria das entrevistadas afirmou haver alguma fragilidade na liderança feminina. Dentre 

essas fraquezas está o tentar provar aos outros que é forte, que é líder, como mencionado pela 

gestora no depoimento abaixo. 

 

Acho que o maior ponto fraco na gestão feminina é tentar provar para 

os homens que ela é líder, que também pode liderar. 
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No depoimento abaixo, percebe-se a preocupação da gestora com o comportamento 

que algumas mulheres possuem de ter que provar para o outro que podem fazer algo. Para a 

gestora em alguns casos, para provar que é capaz, a mulher centraliza poderes e atividades 

ocasionando inclusive problemas de cunho pessoal. 

  

Se tem ponto fraco na liderança feminina... Eu acho. Eu acho que a 

gente tem que caminhar muito ainda pra principalmente no que tange 

ao outro. A gente ainda se preocupa muito em ser e parecer pro 

outro. Todo mundo vive em sociedade e lógico que a gente deve 

satisfação aos outros. Mas na administração feminina a gente precisa 

ser muito mais direta, não querer abarcar o mundo sozinha. Muitas 

mulheres no intuito de querer se firmar tendem a ser centralizadoras 

e isso é muito ruim porque você centra muito em você e você acaba 

mesmo tendo problemas pessoais, psicológicos e ninguém aguenta. 

 

A preocupação em mostrar para a sociedade que é capaz faz com que as mulheres 

abarquem uma grande quantidade de tarefas, correndo o risco de não conseguir realizá-las por 

completo.  

 

Acho que a mulher tem que aprender a delegar mais como os homens. 

Isso é um ponto que eu acho muito importante na administração 

feminina. Tem que saber delegar, confiar e cobrar. São três pontos. 

Não ter medo de delegar, não ter medo de achar que não fariam do 

modo que ela faria. Então esse é um problema muito grande das 

mulheres. 

 

Outro ponto fraco apontado está em conseguir liderar subordinados do sexo 

masculino, dentre alguns comentários, as entrevistadas apontaram que a inflexibilidade 

masculina ou o problema em obedecer a uma mulher, em alguns momentos causam 

problemas para as gestoras.   
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Uma característica feminina que eu vejo que nos atrapalha no 

processo de liderança é quando a gente lida com homens que são 

subordinados a nós mulheres. É uma situação muitas vezes 

complicada. É interessante observar o comportamento deste homem. 

Ele meio que muitas vezes é insubordinado e quer medir força com 

quem está na liderança. Já presenciei isso. Já vivi isso. Ouvir as 

pessoas dizerem, “mas é cada uma eu ser mandado por ela.  

 

No próximo depoimento, a executiva menciona a existência da disputa entre os 

gêneros. Para ela, na tentativa de não perder o espaço para uma gestora do sexo feminino, o 

homem muitas vezes utiliza-se de comportamentos considerados “machistas” para ser 

considerado mais eficiente que as mulheres.  

 

Um ponto fraco na liderança feminina é a tentativa de disputar um 

espaço. É a disputa entre homens e mulheres quando o comando é 

feminino. O homem querendo se sobrepor às mulheres. Isso afeta o 

relacionamento entre os colaboradores e consequentemente traz 

resultados negativos na gestão. Acho que a mulher não precisa 

disputar e sim conquistar o espaço. Ela não precisa em nenhum 

momento provar que é melhor, mais eficiente. 

 

O fato de o sentimento maternalista ser muito forte foi um ponto considerado fraco 

apresentado no depoimento que segue. Para a gestora, ser considerada maternalista sempre, 

não traz bons resultados para a gestão. É preciso saber dosar os sentimentos. 

 

Acho nós mulheres ainda somos muito maternalistas. Por exemplo, 

temos pena de fazer um corte de ponto, de cobrar algumas situações, 

em outras as mulheres, se colocam no lugar das pessoas, não 

podemos confundir as coisas. Uma coisa é você compreender a 
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situação de um subordinado a outra é você passar a mão por cima 

das falhas, só porque sou mulher, sou mais mãezona.  

 

Pode-se observar diante dos relatos expostos que mesmo ocupando cargos da alta 

gestão nas organizações as quais pertencem, as executivas femininas reconhecem a existência 

de algum ponto fraco em suas lideranças, algo que elas também consideram ser uma 

característica feminina, o reconhecimento de algo errado ou deficiente e que precise ser 

melhorado para conseguir êxito em suas administrações. 

A próxima subseção retrata a forma de comunicação existente entre as gestoras e 

subordinados nas organizações e consequentemente o relacionamento interpessoal 

ocasionado.    

 

 

4.3 Comunicação Pessoal e Relacionamento Interpessoal 

 

Na rotina organizacional, a disponibilização de dados, informações e conhecimentos é 

muito importante para que os processos administrativos consigam fluir de forma satisfatória 

para a organização. Mas, de acordo com Gutierrez (1999), esses fatores são considerados 

individuais, ou seja, pertencem a cada pessoa, a cada um dos indivíduos, e que, para que 

venham a tornarem-se públicas, é importante haver o processo de comunicação entre os 

indivíduos da organização, bem como o trabalho em equipe.  

Segundo o autor, problemas que surgem na organização conseguem ser resolvidos 

através de um processo de comunicação e colaboração nos trabalhos, pois é com a 

comunicação que ocorre a harmonia de ações individuais. É através da realização de um 

trabalho em equipe, do convencimento e não da imposição ou manipulação que se consegue 

um maior número de informações além de diversos pontos de vista no que se refere ao 

problema existente na organização. Desta forma, é necessária a existência de uma boa 

comunicação entre todos que fazem parte da empresa, principalmente entre gestores e 

colaboradores. 

Pode-se observar entre os relatos das entrevistadas, que tanto a comunicação quanto o 

conhecimento da equipe estão presentes em sua gestão. 
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Conheço toda a minha equipe pelo nome, então eu sei quem é cada 

um. Tenho contato com todos, não tem nenhum aqui que eu não tenha 

contato de uma forma ou de outra. Uns mais próximos, outros não, 

mas temos contato. Então, nossa administração é muito direta, nossa 

comunicação é muito direta. Mas é lógico que existe uma assessoria, 

lógico que nem tudo eu posso resolver ao mesmo tempo. Por isso é 

importante a existência da assessoria porque também facilita esse 

contato bem direto com os subordinados. Essa comunicação direta 

facilita nosso relacionamento aqui. Não tenho dificuldade alguma 

com relacionamento interpessoal aqui com a minha equipe.  

 

A comunicação com meus colaboradores sempre foi muito clara e 

direta. Procuro ouvir sempre, conversar com todos. Sei um pouco de 

cada um. Acho que esse estreitamento na relação, é importante. Não 

um estreitamento a ponto de conhecer a vida pessoal, a intimidade, 

mas um estreitamento para conhecer como o outro pensa, conhecer 

suas ideias, dar espaço para que eles exponham também o que às 

vezes nós gestoras não conseguimos enxergar. Essa boa 

comunicação, reflete em um bom relacionamento entre todos da 

minha equipe. 

 

Nos depoimentos acima pode-se perceber que as gestoras possuem uma comunicação 

clara e direta com seus subordinados, procurando sempre ouvi-los com a finalidade de manter 

um relacionamento saudável no ambiente de trabalho. 

Complementando, Angeloni (2000), retrata que uma boa comunicação e o 

envolvimento das pessoas pertencentes à organização é importante para alavancar a qualidade 

das ações realizadas. A autora considera ainda que a comunicação necessita ser estimulada 

com o objetivo de consignar um pensamento comum. 

Dessa forma, estimulando a comunicação, consegue obter um processo de 

comunicação eficiente e consequentemente desenvolver um bom relacionamento interpessoal 

entre os membros de uma organização, já que uma adequada comunicação contribui para o 



84 
 

bom relacionamento entre os indivíduos. Lima (2001) ressalta que um bom relacionamento 

interpessoal é fundamental para o desenvolvimento do trabalho em equipe, desse modo é 

possível compartilhar responsabilidades e recompensas. O autor ressalta ainda que quando os 

indivíduos de uma organização desenvolvem sem problemas um trabalho em equipe, a 

instituição aumenta seus ganhos com a produtividade e consequentemente aumenta seu poder 

competitivo. 

Pode-se perceber a importância da comunicação no depoimento da gestora abaixo. Ela 

ressalta que a reciprocidade no relacionamento, na comunicação e no desenvolvimento das 

atividades é ponto crucial para atingir os objetivos.   

 

Como passo muito tempo em trabalhos externos, minha equipe me dá 

um grande suporte. Nossa comunicação é diária e diretamente 

comigo seja por telefone, e-mail ou pessoalmente. Temos que andar 

em sintonia, nosso relacionamento tem que andar em sintonia, ou não 

conseguimos alcançar os objetivos. 

 

Abaixo, mais um exemplo da importância da comunicação entre os colaboradores e 

ainda a necessidade de conhecer os membros da equipe. Para a gestora conhecer cada pessoa 

que trabalha com ela facilita a compreensão e realização das atividades. 

 

A comunicação sempre foi direta. A minha equipe precisa me 

conhecer e eu preciso conhecer ela. Para que a equipe saiba o que eu 

quero, eu preciso dizer. Não tenho obstáculos em manter um bom 

relacionamento interpessoal, por que acredito que a vida me ensinou 

a lidar com mais leveza diante dos grandes problemas e entendo que 

o outro tem diferenças, e que as diferenças são apenas diferenças e 

que não nos fazem melhor ou pior, apenas diferente. 

 

As gestoras entrevistadas concordam que uma boa comunicação entre gestores e 

subordinados é essencial para um bom desempenho das atividades na organização. Elas 

retratam em seus depoimentos que conhecer a equipe, ter uma comunicação aberta, direta e 
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sincera com seus colaboradores é muito importante, pois o bom relacionamento entre os 

integrantes da organização gerará bons resultados. 

Para as entrevistadas manter a equipe próxima, mantendo uma comunicação clara, é 

mais fácil para que se possa delegar as atividades que serão realizadas e consequentemente 

atingirem os objetivos propostos pela organização. Podem-se notar tais observações nos 

depoimentos que seguem. 

 

É essencial que todos os membros da minha equipe tenham um bom 

relacionamento. Isso incluindo eu como gestora. Se não temos uma 

boa comunicação, se não conseguimos nos comunicar como se deve, 

com certeza não alcançaremos os resultados que pretendemos. 

 

No depoimento seguinte além de destacar a importância da comunicação, a gestora 

menciona o compromisso e fidelidade como pontos essenciais para o convívio em equipe. 

 

Aqui eu brinco que vivemos como em um casamento. Devemos 

fidelidade, compromisso e, além disso, precisamos manter um bom 

diálogo. Não adianta ficar sabendo o que acontece por outras pessoas 

que não façam parte da equipe, do setor. Eu preciso delegar algumas 

atividades, preciso cobrar os resultados, e para isso preciso manter 

uma comunicação diária com todos. Preciso saber como estão, como 

estão trabalhando, do que estão precisando para conseguirem 

desenvolver bem o trabalho. E, para isso, preciso de uma 

comunicação direta com eles. E eles comigo... Nosso relacionamento 

interpessoal, pode-se dizer que é muito bom. 

 

Outros questionamentos realizados às executivas no momento da entrevista resultaram 

em informações importantes discutidas nesta pesquisa. Informações acerca das características 

marcantes na gestão executiva masculina, diferenciação entre a gestão masculina e feminina e 

ainda sobre os impactos que a gestão feminina apresenta para as organizações. Tais 

informações estão descritas na subseção seguinte. 
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4.4 Características da Gestão Masculina em oposição à Gestão Feminina 

 

No decorrer de todo o texto pode-se observar constantes observações a respeito de 

características da gestão masculina e características da gestão feminina. Há realmente 

diferenças em cada modelo de gestão? As executivas que foram entrevistadas para coleta de 

dados desta pesquisa responderam a esse questionamento e apontaram características da 

gestão masculina. Entre as respostas pode-se destacar: 

 

Considero a gestão masculina mais objetiva, eles conseguem delegar, 

eles conseguem cobrar, eles são mais objetivos então eles não 

colocam muito o sentimento a frente das coisas, acho que a mulher 

ela tem que procurar muito esse equilíbrio entre o que é sentimento e 

o que é administrar, o que é gerir. Lógico que você pode dissociar 

uma coisa na frente da outra, a gente tem que andar em equilíbrio. 

Como também o homem não pode colocar só a objetividade porque 

ele administra pessoas, é gestão de pessoas também. Então eu vejo a 

questão do homem assim: eles são muito objetivos, eles são práticos, 

eles sabem delegar, sabem cobrar de uma maneira mais efetiva, mas 

eles pecam também por isso, eles passam muito por cima do “ser”. 

 

Caracterizo como uma gestão autoritária. Onde a equipe nem sempre 

participa das decisões e não possuem autonomia para decidir. No 

geral os homens são mais rígidos, mais burocráticos. Não há 

sentimentos envolvidos na sua gestão. São mais objetivos. 

 

As entrevistadas consideram a gestão masculina inflexível, burocrática, autoritária, 

ditadora, controladora. Relatam que falta jogo de cintura, mais sensibilidade, e uma visão 

mais ampla do todo. Elas se consideram mais sensíveis, mais atenciosas, mais flexíveis em 
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suas atitudes e decisões, mais detalhistas e organizadas. Enquanto que os gestores do sexo 

masculino são mais sérios, mais agressivos em sua postura.   

 

Considero a gestão masculina uma gestão de imediatismo, 

intolerância. É diferente da mulher. Nós pensamos mais no outro, 

como o outro está envolvido em determinada situação. Antes de tomar 

qualquer decisão em relação a algum problema com funcionário 

pesquiso todas as fontes possíveis para saber exatamente a causa 

desse problema. Não é que queira agir com o coração, mas acho que 

devemos sempre escutar o outro, suas razões. 

 

A gestora abaixo, em seu depoimento destaca uma das características da gestão de 

pessoas que é administrar com as pessoas. Ela considera que as gestoras do sexo feminino 

desenvolvem melhor tal característica. 

 

A gestão masculina é mais autoritária, mais ditadora, o controle é 

mais rígido. Acho até que eles já melhoraram um pouquinho, mas 

ainda falta muito tanto para nós quanto para eles para haver uma 

igualdade entre as gestões masculinas e femininas. A mulher 

administra mais com as pessoas e não para as pessoas. É uma gestão 

mais participativa.  

 

Essas informações podem ser corroboradas por Handy (1994) e Lima (2001) quando 

retratam uma gestão masculina considerada competitiva e reducionista, enquanto que a gestão 

feminina considerando a sensibilidade, os relacionamentos pessoais e sentimentos, valor 

pessoal e diferenças individuais.  

Lima (2001) ainda defende a ocupação das mulheres em funções mais elevadas na 

organização afirmando que elas são consideradas mais receptivas aos sentimentos alheios e 

mais compreensivas, por isso estão mais bem preparadas para assumir cargos de chefia e 

resolver problemas interpessoais no seio das equipes. 
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Os relatos das gestoras seguem caracterizando a gestão masculina inflexível, muitas 

vezes incoerente e ausência de bom senso. No depoimento abaixo a gestora aponta como 

característica masculina a dificuldade em reconhecer que cometeu algum equivoco, 

considerando dessa forma uma atitude inflexível. Para ela, as mulheres possuem bom senso e 

tem maior facilidade em reconhecer um erro na sua gestão. 

 

Eu acho que às vezes falta jogo de cintura e flexibilidade. Eu lido e 

trato diariamente com muitos homens e na hora que a gente contesta 

alguma decisão dos homens eles são muito mais resistentes que a 

mulher para reanalisar uma conduta. Para o homem reconhecer que 

está errado, equivocado em alguma conduta é muito mais difícil que 

uma mulher. Eu acho que a mulher consegue ter mais discernimento e 

bom senso. O grande x da questão, o nó da coisa está no bom senso. 

Acho que no geral a mulher tem mais bom senso, mais coerência que 

os homens.  

 

Acho que para a gestão masculina falta flexibilidade. Estou vendo 

muito agora nas prefeituras, com os novos governantes assumindo 

comportamentos que são desnecessários: Geralmente um homem 

quando assume um novo cargo, uma nova função tende a não repetir 

posturas anteriores, eles acham que tem que acabar com tudo que o 

outro gestor deixou e fazer tudo novo, a gestão deles. Só que tem 

horas que isso foge à racionalidade. Tem situações sendo criadas 

desnecessariamente simplesmente por falta de bom senso.   

 

Observando o descrito, pode-se considerar que, na percepção das entrevistadas, a 

gestão feminina possui características diferentes da gestão masculina na percepção das 

entrevistadas. Algumas mulheres ainda utilizam características masculinas com a finalidade 

de melhorar algum aspecto da sua gestão ou simplesmente pelo fato de tentar mesclar os dois 

estilos, buscando um equilíbrio entre razão e emoção, mas em sua maioria, as gestoras 

criticam a forma mais autoritária da gestão masculina e enfatizam comportamentos diferentes 

entre os gestores.  
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As gestoras foram ainda questionadas a respeito dos resultados que a gestão feminina 

apresenta para as organizações e, em sua grande maioria, as executivas consideraram que a 

gestão feminina traz contribuições que estão sendo vistas de forma positiva tanto pelos 

membros internos quanto membros externos às organizações as quais pertencem.   

 

Eu acho que a gestão feminina trouxe resultados excelentes. A mulher 

tem um olhar mais amoroso pra determinadas coisas. Eu acho que a 

gente só tem a ganhar porque você vai ter administrados felizes 

porque a questão de gestão pessoal influencia muito na saúde mental, 

psíquica do servidor. Por quê? Se você tem um empregado feliz e sabe 

que aquele administrador se preocupa com ele com certeza seu 

trabalho será realizado de forma diferente. Então esse lado feminino 

da preocupação com o outro, pode até ter sido visto como impacto no 

início, mas hoje, contribui.  

 

Para a gestora abaixo, o homem é considerado mais objetivo, mais racional, possuidor 

de uma visão mais estreita em relação ao mundo que lhe cerca. A visão mais ampla da 

mulher, considerada pela gestora, facilita perceber com maior abrangência tudo que acontece 

à sua volta, ao seu entorno, ajudando a perceber os problemas com maior nitidez. 

 

Eu acho que há várias contribuições. Características, por exemplo, 

que não posso dizer que são inerentes às mulheres, mas as mulheres 

são consideradas muito mais organizadas que os homens, as mulheres 

têm uma percepção maior das coisas. O homem olha em linha reta, a 

mulher olha nas laterais, então temos uma percepção do todo muito 

maior. Os homens são focados em um único lugar. E essa capacidade 

que a gente tem de perceber as coisas no contexto de um todo, facilita 

muito dentro da organização, porque conseguimos detectar onde 

estão as falhas. Não as falhas pontuais mas dentro de um contexto 

maior, mais amplo, podendo solucionar de um forma mais simples 

que os homens. 
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No relato que segue, a executiva retoma um destaque de um relato citado 

anteriormente quanto à administração com as pessoas e salienta a forma democrática e 

participativa da gestão feminina. 

 

A mulher vem trazendo uma forma de gestão mais democrática, com 

características da considerada moderna gestão de pessoas, com a 

participação das pessoas, participação dos colaboradores. Isso vem 

contribuindo positivamente.   

 

Duas das entrevistadas reconheceram e apontaram que a humanização é considerada o 

maior resultado causado pela gestão feminina. Tais gestoras, assim como as demais, 

consideram esse resultado um ponto positivo para o desenvolvimento das organizações, 

ponderando como a principal contribuição da gestão feminina nas organizações. Podemos 

observar tais informações nos relatos das entrevistadas apresentados a seguir: 

 

A sensação de que somos humanos e tratamos com humanos. O 

humanismo. É a contribuição maior do feminismo. A mulher dá uma 

dimensão do humano. A mulher traz para as instituições a 

humanização, um sentimento que do outro lado há um ser igual, um 

ser humano. Nós contribuímos positivamente quando percebemos que 

há outro humano ali do outro lado quando empregamos a 

sensibilidade em nossos cargos, nossas funções.  

 

A gestão feminina trouxe para o mundo organizacional uma gestão 

mais humana. Trouxe o saber ouvir. Isso vem contribuindo de forma 

positiva para o desenvolvimento das empresas. E digo isso, não só 

descrevendo a minha organização, descrevendo também muitas 

outras que conheço. 

 

Com as informações obtidas, pode-se perceber que as entrevistadas admitem que a 

mulher vem ganhando espaço na gestão das organizações e implantando características que 
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elas consideram, em sua grande maioria, particulares ao mundo feminino. Distinguindo-se dos 

colegas gestores do sexo masculino em determinados comportamentos e atitudes.  

Tais características, de acordo com os relatos das entrevistadas contribuem para uma 

gestão considerada mais flexível e humanitária, na qual o reconhecimento do trabalho em 

equipe e a maior valorização do colaborador como pessoa dentre ainda outras características, 

proporciona alcançar os objetivos propostos pela organização.  

Com a finalidade de sintetizar os relatos acima apresentados foi elaborado o quadro 04 

que apresenta características consideradas da gestão masculina e da gestão feminina, 

apontadas pelas gestoras entrevistadas considerando aspectos das quatro categorias destacadas 

nesta pesquisa.  

 

Quadro 04 – Evidências Empíricas das Diferenças entre a Gestão Feminina e a 
Gestão Masculina 

 

Categorias 

Analíticas 

Evidências Empíricas 

Gestão Feminina Gestão Masculina  

Processo Decisório 

“Nunca tive medo de ouvir” 
 
“Sempre tomei decisão pautada 
pelas informações dos 
colaboradores” 
 
“Levo em consideração o que é 
melhor para o coletivo” 
 
“Procuro muito ouvir as pessoas” 
 
“Não considero que contar com 
essa ajuda da equipe diminui a 
minha responsabilidade na 
decisão” 

“Se você fosse homem não 
pensaria assim. Administraria 
com a cabeça e não com o 
coração” 
 
“Caracterizo como uma gestão 
autoritária. Onde a equipe nem 
sempre participa das decisões e 
não possuem autonomia para 
decidir (...) os homens são mais 
rígidos, mais burocráticos”. 
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Quadro 04 – Evidências Empíricas das Diferenças entre a Gestão Feminina e a Gestão 

Masculina (Continuação) 
 

Categorias 

Analíticas 

Evidências Empíricas 

Gestão Feminina Gestão Masculina  

Estilo de 
Liderança 

“Sempre me coloquei em uma 
postura altiva sem ser arrogante” 
 
“Busco sempre a afetividade no 
ambiente de trabalho” 
 
“Procuro sempre pensar que aqui 
não tenho funcionários, tenho 
pessoas” 
 
“As mulheres são melhores líderes 
porque tem mais sensatez em suas 
atitudes” 
 
“Eu não mandava, eu pedia” 
 
“A autoridade decorre do amor que 
você distribui para as pessoas, da 
atenção que você dá”. 
 
“O que vai fazer você liderar é o 
conhecimento que você tem” 
 

“Eu consigo ter o controle da 
situação sem usar características 
masculinas tipo autoritarismo, 
indiferença aos problemas 
pessoais” 
 
“Alguns colegas homens até 
diziam que meu único defeito era 
ser “mãezona”. 
 
“Algumas mulheres entendem e 
até acham que o padrão 
masculino deu certo(...) então 
acreditam que reproduzir esse 
padrão fará a gestão delas dar 
certo(...) uma reprodução do 
padrão, o bater na mesa, o falar 
grosso, o gritar. Penso que é uma 
forma equivocada”. 
 
“É uma gestão de imediatismo, 
intolerância” 
 
“É mais autoritária, mais ditadora, 
o controle é mais rígido”  
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Quadro 04 – Evidências Empíricas das Diferenças entre a Gestão Feminina e a Gestão 

Masculina (Continuação) 
 

Categorias 

Analíticas 

Evidências Empíricas 

Gestão Feminina Gestão Masculina  

Comunicação e 
Relacionamento 

Interpessoal 

 
“Nossa administração é muito 
direta, nossa comunicação é muito 
direta” 
 
“Não tenho dificuldade alguma 
com o relacionamento interpessoal 
aqui”. 
 
“Procuro ouvir sempre” 
 
“Acho que esse estreitamento na 
relação é importante” 
 
“Essa boa comunicação reflete em 
um bom relacionamento entre 
todos da minha equipe”. 
 
“Temos que andar em sintonia, 
nosso relacionamento tem que 
andar em sintonia” 
 
“Não tenho obstáculos em manter 
um bom relacionamento 
interpessoal, porque a vida me 
ensinou a lidar com mais leveza 
diante dos grandes problemas”. 
 
“Devemos fidelidade, 
compromisso e, além disso, 
precisamos manter um bom 
diálogo”. 
 

 
“Eles são mais objetivos, eles são 
mais práticos, sabem delegar, 
sabem cobrar (...) mas eles 
passam muito por cima do “ser”. 
 
“Eu acho que falta jogo de 
cintura, flexibilidade (...) eles são 
mais resistentes para reconhecer 
que estão errados” 
 
“Os homens são mais focados em 
um único lugar (...) olham em 
linha reta” 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Finalmente, a partir da apresentação dos relatos fornecidos pelas executivas 

entrevistadas, pode-se perceber que as gestoras admitem existir uma diferença nas 

características de gestão feminina e masculina e ainda consideram que a gestão feminina 
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apresenta inovações especialmente por dispor de características mais humanitárias e flexíveis 

de gestão.  

Assim, a próxima seção apresenta para o leitor as considerações finais sobre a 

pesquisa, sintetizando as principais análises dos dados encontrados e ainda sugerindo 

pesquisas futuras a respeito da temática aqui apresentada.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da revisão teórica apresentada nesta pesquisa pode-se perceber relatos 

sobre o aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Embora a participação em 

funções mais gerenciais ainda seja considerada menor que a ocupação masculina, é 

perceptível a presença das mulheres nas organizações exercendo alguma atividade que 

demande poder, ou seja, cargos relacionados a alta administração das instituições. 

Em apenas cinco anos, pode ser notado um aumento absoluto superior a dois milhões 

de mulheres ocupando alguma função no mercado de trabalho, aumentando, com isso, a 

contribuição para a previdência social, no qual cerca de mais de 1milhão e 500 mil mulheres 

passaram a contribuir (IBGE (2012); FCC (2011); IPEA (2011).  

O aumento do contingente feminino no universo organizacional deu-se por diversos 

fatores, entre eles demográfico, cultural, educacional e econômico, como por exemplo, 

aumento da escolaridade feminina, necessidade de contribuir economicamente com as 

despesas domésticas, dentre outros. Os movimentos feministas contribuíram para a entrada da 

mulher em um ambiente antes considerado masculino e apoiaram as reinvindicações 

feministas por direitos iguais aos homens, como salários, jornada de trabalho, posições. 

Embora esse aumento da população feminina no trabalho tenha sido notado, algumas 

questões ainda necessitam de maiores esclarecimentos para que possamos entender de fato 

como funciona o universo do trabalho feminino.  

Para contribuir com algumas dessas informações que ainda não estão expostas, a 

pesquisa em questão teve como objetivo principal analisar as inovações e permanências nas 

características da gestão executiva feminina nas organizações no tocante a categorias como 

processo decisório, estilo de liderança, comunicação pessoal e relacionamento interpessoal. 

Com a ocupação feminina nas organizações e consequentemente sua presença em 

cargos executivos como presidências, vice-presidência, diretorias, gerências, coordenações, é 

possível observar mudanças na sua gestão em relação a gestão masculina? As mulheres 

ocupantes dessas funções exercem seus papéis assumindo características femininas, com seu 

estilo próprio feminino de administrar ou permanecem ainda com as características dos 

colegas gestores do sexo masculino?  
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Respondendo a esses questionamentos, a presente pesquisa buscou contribuir com 

informações consideradas relevantes para o conhecimento de características da gestão 

executiva feminina, entrevistando mulheres que ocupam cargos executivos em empresas do 

Estado de Sergipe. O principal questionamento feito pela pesquisa foi sobre a existência de 

inovação na gestão feminina nas organizações. Mas para obter tal resposta, fez-se necessário 

conhecer características da gestão masculina. Essas informações foram coletadas a partir de 

levantamento bibliográfico, através de trabalhos elaborados por autores diversos que 

pesquisaram sobre a temática, além de relatos coletados através de entrevistas em 

profundidade com as executivas que participaram da pesquisa. 

Como mencionado anteriormente, a gestão masculina tende a ser caracterizada como 

uma administração mais objetiva, autocrática, dominadora e centralizadora (WELCH, 2002; 

ROBINS, 2000). Para as mulheres que foram entrevistadas para esta pesquisa, a 

administração masculina possui características como inflexibilidade, burocracia, 

autoritarismo, ditatorismo, controladorismo. Complementam que os homens precisam incluir 

em suas gestões mais sensibilidade, maior flexibilidade no modo de agir e uma maior visão do 

todo, características consideradas por elas como femininas. Acrescentam ainda que as 

mulheres são mais atenciosas, detalhistas e organizadas, enquanto que seus colegas do sexo 

masculino são considerados mais sérios e com postura mais agressiva. 

Welch (2002) e Robins (2000) corroboram as informações afirmando que as mulheres 

têm maior facilidade para processar mensagens sutis, lidar simultaneamente com dimensões 

múltiplas, encorajando a participação dos colaboradores, são mais carismáticas e tendem a 

valorizar sues seguidores aumentando a auto-estima. 

Diante das características apresentadas entre a gestão masculina e feminina, fica clara 

a diferença no estilo de gestão que cada um dos gêneros adota quando ocupam funções que 

demandam poder. Sendo assim, as opiniões expressadas pelas gestoras entrevistadas em suas 

respostas consideram que a gestão feminina apresenta características diferentes da masculina 

e ainda consideram estas inovadoras. 

O ponto principal analisado a partir das respostas obtidas pelas gestoras nas entrevistas 

foi a questão da humanização da gestão. Todas as entrevistadas caracterizaram sua gestão 

como sendo humanitária. Valorizando o colaborador, os sentimentos e o comprometimento 

com o outro. 



97 
 

A gestão feminina foi apontada como uma gestão que preserva e valoriza a questão 

humanitária, o saber ouvir o outro, reconhecer o outro como indivíduo, humano, como pessoa. 

Essa característica, segundo as gestoras, não está presente na gestão masculina. 

Para as executivas, a gestão feminina inova em assumir uma postura mais flexível, 

mais democrática, mais participativa, mais humana. Para elas, o principal ponto não é 

demostrar poder, o poder já é natural pela ocupação que elas exercem naquele determinado 

cargo. O principal ponto é conquistar a equipe, com atitudes mais humanas, valorizar o 

colaborador como ser humano, reconhecer o trabalho desenvolvido pela equipe. Consideram 

importante delegar, cobrar, mas sem autoritarismo, burocracia, rigidez. 

O processo de tomada de decisão na gestão das mulheres entrevistadas é considerado 

um trabalho em equipe. Para as executivas, tomar uma decisão nas organizações é uma 

atividade que pode e deve ser realizada em equipe, dando ênfase no saber ouvir o colaborador, 

coletando o maior numero de informações possíveis para ajudar na decisão, contando com a 

participação de todos. Esse trabalho em conjunto, segundo as entrevistadas conduz a um 

processo de tomada de decisão mais adequada.  

Tais atitudes não consideram as executivas incapazes no ato de decidir ou gerir sua 

equipe, ao contrário, elas sentem-se fortalecidas por poder contar com seus colaboradores e ao 

mesmo tempo fornece a oportunidade para que possam participar junto a elas de determinadas 

atividades que ajudam em sua administração. Ainda consideram que no momento do trabalho 

em equipe é dada a oportunidade a todos de aprender, pois cada colaborador e cada gestor 

podem nestes momentos fornecer informações importantes que colaborem com o aprendizado 

e desenvolvimento do trabalho em equipe. 

Como anteriormente apontado por Torres Junior e Moura (2011), a decisão é 

considerada um processo por ser algo que flui, que possui etapas, que pode ser ensinado e 

treinado, sem prejuízo da arte que cada gestor possa adicionar a partir de suas vivências e 

experiências. 

Dessa forma, pode-se considerar que as mulheres aqui pesquisadas, em suas 

respectivas gestões, não seguem um modelo prévio do que é realizar um processo de tomada 

de decisão. Para elas esse processo vai além de simplesmente realizar uma tarefa, já que elas 

buscam o envolvimento e engajamento da sua equipe, buscam respeitar o outro e o trabalho 

desenvolvido pelo seu colega de equipe. 
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Em um dos depoimentos vistos na seção de análise dos dados, pode-se observar que 

uma das executivas, apesar de também considerar o processo de tomada de decisão um 

trabalho em equipe, considera sua a responsabilidade última pela decisão tomada, já que 

admite que como gestora da equipe, assumir as conseqüências das decisões é seu papel. No 

entanto, mesmo havendo consideração sobre o domínio da responsabilidade isso não se 

confunde com a centralização do poder no processo da tomada de decisão, ao contrário, o 

poder na decisão é descentralizado, mas é centralizado na responsabilidade sobre a decisão 

tomada.  

Diante do explicitado e analisando o referencial teórico acerca da temática pesquisada, 

novamente é possível enxergar aqui diferenças no estilo de tomar decisão no que se refere aos 

gestores do gênero masculino e do gênero feminino. Para Welch (2002), os homens tendem a 

decidir com mais agilidade, ouvindo menos outras pessoas, já que se estima que  agindo desta 

forma demonstram sua capacidade individual e independência. Já para as mulheres, a situação 

de ouvir o outro é percebida como oportunidade para a construção de relacionamentos, sem 

sentirem-se menosprezadas por essa atitude. 

O referencial teórico apresentado sobre a tomada de decisão pode ser confirmado 

empiricamente através dos relatos de todas as gestoras entrevistadas para esta pesquisa, que 

concluem que esta colaboração da equipe, abrindo um espaço para ouvir a opinião de seus 

colaboradores e permitindo-lhes participar de ações consideradas importantes na gestão, é 

considerado um processo novo no modo de atuar e de administrar a sua equipe. 

No que se refere ao estilo de liderança, as gestoras consideram que realizam uma 

gestão participativa, na qual não há uma imposição pelo fato de se ocupar uma função de 

chefia, mas é constituída através de características femininas como a compreensão, 

sensibilidade, flexibilidade, dentre outras. A maioria das entrevistavas preferem utilizar-se de 

características femininas para alcançar os objetivos propostos no que se refere à liderança da 

sua equipe. 

Relatos de algumas executivas consideram determinadas características masculinas 

presentes na sua gestão. Indicam que utilizam tais características não por acreditar ser o mais 

correto, mas porque acreditam que havendo a união de características masculinas e femininas 

é possível surgir uma nova forma de liderar a equipe que esteja localizada na interface das 

duas e que não seja considerada um modelo de exclusividade masculina ou feminina.  
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No que se refere a categorias como comunicação pessoal e relacionamento 

interpessoal, as gestoras consideraram fatores importantes para o desenvolvimento de uma 

boa gestão. De acordo com Angeloni (2000), o envolvimento das pessoas em uma 

organização acompanhando de um bom processo de comunicação entre os indivíduos, pode 

ser considerado importante para alavancar a qualidade das atividades realizadas nas 

instituições.  

Para as gestoras, quando há uma boa comunicação entre os membros de uma 

organização consequentemente têm-se um bom relacionamento interpessoal e, assim, o 

trabalho é melhor desenvolvido. Elas retratam nas entrevistas que conhecer a equipe e realizar 

um sistema de comunicação aberta e direta com os colaboradores é importante para gerar 

bons resultados nas atividades, além de favorecer um bom relacionamento entre os 

integrantes. 

Manter a equipe próxima, unida, através de uma comunicação aberta e direta, segundo 

as gestoras, facilita em todos os demais processos administrativos, inclusive, delegar, cobrar, 

obter informações, tomar decisões, dentre outros.  

Apesar de as gestoras considerarem que as características da gestão feminina possuem 

diferenças em relação ao estilo de gestão masculina, algumas mulheres ainda utilizam 

características masculinas em sua gestão. Não por considerarem que é melhor ou correta, mas 

como fora mencionado em relação ao estilo de liderança, por acreditarem que mesclar os dois 

pode ser considerado um ponto positivo.  

Diante disso, as características apontadas pelas entrevistadas como sendo masculinas e 

que são utilizadas em suas gestões são: delegar, cobrar e impor determinados limites. 

Pode-se perceber nos depoimentos que são poucas as características masculinas 

adotadas. E quando adotadas, segundo os relatos de 03 (três) entrevistadas, são consideradas 

como complemento ou para auxiliar a gestão em momentos específicos. No entanto, a maioria 

das executivas entrevistadas afirmou nunca utilizar as características da gestão masculina. 

Para as executivas, a forma mais flexível e humanitária de gerir facilita o 

desenvolvimento das suas atividades como gestoras nas organizações. 

A comunicação aberta, direta e clara com os colaboradores facilita o trabalho em 

equipe e o relacionamento interpessoal. Segundo as entrevistadas, perceber e reconhecer que 

administram não apenas funcionários e sim seres humanos, que são diferentes e possuem suas 

particularidades, vem fazendo com que a gestão feminina destaque-se na atualidade. As 
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mulheres executivas acreditam que reconhecer o colaborador como pessoa aproxima a equipe 

do seu gestor e essa aproximação consequentemente faz com que o trabalho em equipe seja 

mais bem desempenhado, alcançando os objetivos da gestão. 

Como dito anteriormente, as conclusões supracitadas não devem ser consideradas 

definitivas, mas um ponto de partida para realização de novas pesquisas científicas a respeito 

da temática apresentada. Uma investigação acerca da percepção dos colaboradores, gestores 

masculinos e empregadores sobre a gestão feminina, pode ser considerada sugestão para 

trabalhos futuros, assim como aprofundar questionamentos a respeito das inovações e 

permanências na gestão feminina em relação a outras categorias gerenciais. 

Sugere-se ainda a realização de pesquisas futuras com um número maior de pessoas 

para fornecimento de dados que possam enriquecer as análises e obter novas impressões que 

não foram possíveis ser coletadas na presente pesquisa. 

Outrossim, espera-se que as análises aqui apresentadas tenham atendido ao objetivo 

inicial desta pesquisa e contribuído para acrescentar elementos importantes para discussões 

futuras neste campo. Espera-se também que as análises conduzidas no trabalho possam ser 

úteis à empresas, gestores, consultores, demais estudiosos e interessados sobre a temática da 

gestão feminina, especialmente no que se refere às evidências sobre diferenças entre as 

características de gestão masculina e feminina e as possibilidades de inovação decorrentes.  
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APÊNDICES 
 

 
 
Apêndice 01 
 
Roteiro de perguntas utilizado para realização das entrevistas em profundidade com as 
gestoras executivas. 
 
 
 
Roteiro para a Entrevista 
 

1. Fale-me sobre a sua trajetória de vida profissional. 

2. Como você (Sra; Srta), caracteriza a sua gestão? 

3. Como é o processo de comunicação com seus colaboradores? 

4. Há obstáculos para promover um bom relacionamento interpessoal? 

5. E em relação ao processo de tomada de decisão, como geralmente acontece? 

6. Quais os desafios enfrentados pelas mulheres para atingir a liderança? 

7. Há algum ponto fraco na liderança feminina que precise ser mais bem desenvolvido? 

8. Como você (Sra; Srta), caracteriza a gestão masculina? 

9. Há diferenças entre a gestão masculina e a gestão feminina? 

10. As mulheres permanecem utilizando padrões da gestão masculina? Por quê? 

11. Quais os resultados que a gestão feminina apresenta para as organizações? 

 

 


